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Szanowni Państwo!
Mijająca właśnie czteroletnia kadencja władz Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie to okres dość
szczególny, bo oto mieliśmy do czynienia z dwoma zupełnie odmiennymi sposobami podejścia do gospodarki,
a takim nowym podejściem jest bez wątpienia „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju” wicepremiera Mateusza
Morawieckiego. Rok 2017 to także dla mnie rok znaczący, bo mija właśnie 25 lat od chwili gdy wszedłem do
tego budynku przy ulicy Floriańskiej jako ostatni dyrektor oddziału Polskiej Izby Handlu Zagranicznego i nie
porzuciłem tego miejsca pełniąc w nim różne role, w tym od 16 lat ważną, stanowiącą także dla mnie osobiście
szczególne wyzwanie, funkcję Prezydenta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Była to niezwykła przygoda, bo w zasadzie przez cały okres transformacji mogłem uczestniczyć w odbudowie
i konstruowaniu polskiej przedsiębiorczości w nowej, wolnej Ojczyźnie. Takie właśnie, wolnościowe są tradycje
Izby zrodzonej przed laty z nurtu filozofii liberalnej Mirosława Dzielskiego i Krakowskiego Towarzystwa
Przemysłowego ale też inicjatyw doświadczonych menedżerów, którym przyszło wprowadzać w nowe czasy
przedsiębiorstwa zrodzone w poprzedniej epoce gospodarczej.
Tu w Izbie rodziły się ważne inicjatywy – pierwsza Szkoła Handlowa, pierwsze kontakty zagraniczne raczkującej
prywatnej przedsiębiorczości ze światem, w tym pierwsze bliższe relacje z środowiskami biznesu w krajach
„zachodu”. Jako jedni z pierwszych w kraju nawiązaliśmy np. bodaj w roku 1994 r. bardzo płodny kontakt
z Izbą Przemysłowo-Handlową we Frankfurcie n/M, tu w Izbie powstawały też opinie dotyczące rodzących się
dopiero aktów prawnych, istotnych dla tworzenia polskiej przedsiębiorczości po 1989 roku.
O znaczeniu tych zabiegów niech świadczy fakt, że mieliśmy okazję gościć przy ul. Floriańskiej, wielu premierów
i wszystkich kolejnych wicepremierów odpowiadających za gospodarkę, ministrów, a nawet prezydentów
naszego kraju i krajów zaprzyjaźnionych co zostało zapisane na ważnych kartach historii izby PrzemysłowoHandlowej w Krakowie.
Ostatnie czterolecie było przy tym, jak wspomniałem, dość szczególne, skoro mieliśmy do czynienia
z dwiema zupełnie odmiennymi sposobami podejścia do gospodarki. „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju”
wicepremiera Mateusza Morawieckiego jest bez wątpienia krokiem w stronę budowy systemu gospodarczego
z fragmentami gospodarki społecznej, co budzi istotne nadzieje naszego środowiska. Mamy nadzieję, że
kształtujące się nowe podejście do polskiego biznesu a w tym przede wszystkim powstające akty prawne, będą
służyć przedsiębiorcom a nie przeszkadzać im w prowadzeniu działalności. Oczekujemy na zdecydowane
kroki władz państwowych w tej dziedzinie bo, jak stwierdzali już Rzymianie „ubi ius incertum, ibi ius nullum”
czyli „tam gdzie prawo jest niepewne, tam nie rządzi żadne prawo”.
Od dwudziestu pięciu lat nasze środowisko zabiega o więcej zaufania ze strony rządzących i mamy nadzieję,
że rząd pani premier Beaty Szydło z wicepremierem Morawieckim wreszcie weźmie te głosy pod uwagę.
Na razie nie udało nam się doprowadzić do tego, by status Izb Przemysłowo-Handlowych się zmienił, żeby
wreszcie powstała ustawa o reprezentacji przedsiębiorców jakiej Kraj potrzebuje, bo trudno sobie wyobrazić
sprawne kierowanie gospodarką, bez samorządu gospodarczego, a niestety wygląda na to, że poważnie

umocowanego samorządu gospodarczego także w tworzonej obecnie nowej formule mieć nie będziemy.
Wiele wskazuje na to, że oto kolejna grupa polityków przestraszyła się perspektywy powołania dojrzałej
organizacji przedsiębiorców, która będzie mogła formułować postulaty środowiska, a takie powinny być
Izby Gospodarcze. Szkoda, bo przecież przedsiębiorcy zawsze będą zainteresowani tym, by rozwijać swój
biznes a przez to służyć krajowi. Akurat z tego środowiska nigdy nie wychodziły, bo wychodzić nie mogą,
żadne działania destrukcyjne. Jestem przekonany, że wszyscy rzetelni przedsiębiorcy chcą płacić i płacą
podatki zgodnie z prawem jednak chciałoby się mieć takie prawo, które nie będzie dopuszczało różnych luk,
prowadzących w istocie do zaburzenia wolnej konkurencji – podstawy przedsiębiorczości.
Tylko w takich warunkach może się rozwinąć autentyczna „gospodarka społeczna” o której mówi wicepremier
Morawiecki…
Niestety, obecnie wszystko wskazuje na to, że nie będzie dojrzałej struktury izb, nie będzie, tak głośno
zapowiadanego „rzecznika przedsiębiorców” i nie będzie też Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców
sygnalizowanej przez wicepremiera i wszystko pozostanie po staremu.
Oczywiście nie jest to powód do rozdzierana szat skoro mamy sprawdzone przez ćwierćwiecze Izby
Przemysłowo-Handlowe, które posiadają przecież określone, choć podkreślmy ciągle niedookreślone, miejsce
w systemie prawnym i które swą ważną role społeczną dobrze spełniają.
To co istotne dla nas, dla Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, to fakt, że możemy służyć swoją wiedzą
i wszelkiego typu wsparciem przedsiębiorcom nie tylko w Krakowie ale i w innych rejonach Małopolski. Dość
wspomnieć powołanie bardzo dobrze działającego, prężnego oddziału w Olkuszu, czy nagrody i wyróżnienia
IP-H w Krakowie przyznawane przedsiębiorcom i znaczącym osobistościom z całej Małopolski i nie tylko
z Małopolski.
Ostatnie czterolecie, to także dobre zarządzanie Biurem Izby przez Dyrektora i cały zespół. Potrafiliśmy
zapewnić instytucji bezpieczeństwo finansowe o co, dla takiej organizacji z licznymi obowiązkami społecznymi,
nie jest łatwe. Okazało się, że pewne zmiany strukturalne jakie w tej mierze wprowadziliśmy w początkach
kończącej się kadencji, okazały się trafne i niezmiernie przydatne, choć oczywiście nie sposób nie zauważyć
też osobistego zaangażowania Dyrektora i całego personelu, za co należą się im wyrazy wdzięczności.
Przyjmowaliśmy w siedzibie naszej Izby wiele delegacji zagranicznych i odbyliśmy szereg spotkań roboczych,
które okazały się, generalnie rzecz biorąc, bardzo owocne. Nawiązaliśmy sporo nowych kontaktów, podkreślić
też trzeba koniecznie bardzo dobra współpracę z Prezydentem i władzami miasta Krakowa, z Marszałkiem
Małopolski i z wojewodami w tym z obecnym wojewodą p. Józefem Pilchem, który jak się okazało jest bardzo
przychylny przedsiębiorcom i już dwukrotnie spotkał się z przedstawicielami Izby. Mamy nadzieję, że ta dobra
tradycja będzie kontynuowana.
Przypomnieć trzeba też bardzo aktywne uczestnictwo Izby w zespołach Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego, współpracę ze środowiskiem „Pracodawców RP”, interesującym polem rozmów pozwalającym
przedyskutować i przekazać na forum Rady Dialogu Społecznego szereg postulatów biznesu. Od lat ważną
rolę pełni Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych, dobrze ugruntowana w małopolskiej
tradycji, pozwalająca wywierać wpływ na szereg przedsięwzięć realizowanych na szczeblu wojewódzkim.
Warto tu dodać, że taka wielostronna aktywność Izby nie jest czymś incydentalnym i będzie bardzo potrzebna,
także wtedy gdy, w co nie wątpię, dojdzie wreszcie do rzeczywistego i konstruktywnego umocowania Izb
w systemie społeczno-prawnym w Polsce.
Dodajmy może jeszcze, że bardzo ładnie rozwija się nam izbowa inicjatywa „Kultura – Media – Biznes” –
jedyna nagroda o tak otwartej i niesformalizowanej istocie, która może się pochwalić gronem laureatów
zajmujących bezdyskusyjne miejsce w kulturze Polski i Krakowa a często i o osiągnięciach na światową
skalę. Inicjatywa nasza cieszy się powszechnym szacunkiem, trwa już 16 lat a doroczne posiedzenia Kapituły
Nagrody z udziałem bezdyskusyjnych autorytetów, pozwalają formułować i nagłośniać szereg postulatów,
których waga dla szeroko rozumianego „życia kulturalnego” jest nie do przecenienia.

W ostatnich latach przekształciliśmy też nieco formułę spotkań członków Izby, inaczej wygląda „Święto Izby”
gdy jednego dnia podsumowuje się i pokazuje publicznie dokonania członków Izby i małopolskiego biznesu,
gdy wręcza się „Krakowskiego Dukata” nagrodę o zasięgu ogólnopolskim wysoko w kraju cenioną. Warto
jeszcze wspomnieć o naszych biesiadach, zbliżających „z pieśnią na ustach” ludzi ciężko pracujących w
biznesie, budujących zaufanie a niekiedy i serdeczne relacje przedsiębiorców na gruncie prywatnym, tak
ważne dla powodzenia w działalności gospodarczej.
Od roku 2000 izba rozwija z powodzeniem działalność Sądu Polubownego, oferując przedsiębiorcom
profesjonalne, szybkie i skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów gospodarczych, w postaci arbitrażu
będącego alternatywą dla sądownictwa powszechnego.
Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, w związku z wciąż ogromną ilością sporów
gospodarczych trafiających na drogę sądową, Izba zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę alternatywnych
metod rozwiązywania sporów o mediację. W związku z tym w 2014 roku powstało przy IPH Małopolskie
Centrum Arbitrażu i Mediacji.
Należy wspomnieć również o tym, że Izba wzięła czynny udział w II Europejskim Kongresie Samorządów,
który miał miejsce w kwietniu 2016, organizowanym m.in. przez Miasto Kraków. Izba w ramach EKS
zorganizowała konferencję nt. „ Interes gospodarczy czy wspólnota celów – samorząd gospodarczy i jego
rola we współczesnej Europie”, która składała się z sesji plenarnej z referatami poświęconymi zagadnieniom
związanym ze współpracą na linii państwo-samorząd gospodarczy. Na zaproszenie izby w konferencji wzięli
udział, w charakterze panelistów, m.in. Richard Weber prezydent Eurochambres oraz dr Ulrich E. Zellenberg
ekspert Austriackiej Izby Gospodarczej. W ramach organizacji panelu nt. samorządu gospodarczego w Europie
i w Polsce, izba wydała broszurę okolicznościową nt. współpracy z Urzędem Miasta Krakowa na przestrzeni
165 lat historii IPH. Izba będzie również aktywnie uczestniczyć w III Europejskim Kongresie Samorządów
organizowanym w marcu 2017.
Mamy nadzieje, że uda nam się uzgodnić z przedstawicielami krajowych i zagranicznych izb gospodarczych,
w czasie tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów, ideę organizowania w Krakowie cyklicznych,
nieformalnych spotkań europejskich organizacji gospodarczych. Podczas tych spotkań moglibyśmy prowadzić
debaty na temat pozycji samorządu gospodarczego, jego roli i funkcji w życiu gospodarczym w poszczególnych
krajach Unii Europejskiej.
Uznałbym ostatnie 4 lata za owocne dla IPH w Krakowie i mam nadzieję, że członkowie izby podzielają moją
opinię.
Życzę jednocześnie nowym władzom, wybranym na Walnym Zgromadzeniu IPH, kontynuacji dotychczasowych
działań i wielu sukcesów we wspieraniu i podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności firm członkowskich.

Andrzej Zdebski

Prezydent IPH w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

W 2004 roku Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie uzyskała certyfikat Systemu Jakości nr 137/SZJ/2004
stwierdzający, iż spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania i świadczenia
usług szkoleniowych oraz świadczenia usług informacyjnych.
W grudniu 2005 r. przeprowadzony został audyt nadzoru, a w grudniu 2006 – audyt kontrolny Krajowego
Systemu Usług.
W dniach 24-25 stycznia 2008 r. przeprowadzono z wynikiem pozytywnym audyt wznawiający.
28 stycznia 2009 r. przeprowadzono z wynikiem pozytywnym audyt sprawdzający oraz nadzoru.
W dniach 8 i 9 marca 2010 r. przeprowadzono z wynikiem pozytywnym re-audyt oraz audyt nadzoru wraz
z rozszerzeniem usług o usługi doradcze proinnowacyjne.
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II.	STRATEGIA DZIAŁANIA

I.	FIRMY ZRZESZONE W IPH
Struktura firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w 2016 r.
z podziałem na grupy wg zatrudnienia:

Poniższa Strategia została zatwierdzona podczas posiedzenia Rady IPH w dniu 10 października 2013 r.
Strategia obejmuje lata 2013 – 2017.

MISJA I STRATEGIA
IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWE
NA LATA 2013 – 2017

ZESTAWIENIE PROCENTOWE
WG WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA
11%

MISJA
Reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich, w tym wobec administracji publicznej i organów
Unii Europejskiej oraz wsparcie w podnoszeniu konkurencyjności, innowacyjności – smart technologies
i promocja działalności gospodarczej.

36%

22%

1

WSTĘP

2

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie od ponad kilkudziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie
silnego samorządu oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy firmom członkowskim w rozwoju ich działalności
gospodarczej.
Doświadczenie izby pokazuje jednak, że strategie działania muszą podlegać stałym modyfikacjom i aktualizacji
w zależności od zmieniających się warunków dla prowadzenia biznesu i oczekiwań firm członkowskich IPH.
Obecna, trudna sytuacja przedsiębiorstw związana ze światowym kryzysem ekonomicznym, stawia przed izbą
nowe wyzwania związane z podejmowaniem takich działań, które mogą wpłynąć złagodzenie skutków kryzysu
dla przedsiębiorców.

3
4

31%

1.	Firmy mikro, zatrudniające do 9 osób 				36 % firm członkowskich
2.	Firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 osób			31 %
3.	Firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób		22 %
4.	Firmy duże, zatrudniające 250 i więcej osób			11 %
Zgodnie z przyjętą procedurą wyborczą każda z firm posiada swoją reprezentację w organach Izby.

Dlatego priorytetowymi kierunkami działania Izby w latach 2013-2017, będącymi jednocześnie długoterminowymi
celami strategicznymi jej działalności, będą:
–	poprawa konkurencyjności i pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacyjnych technologii oraz
w działaniach na jednolitym Rynku Unii Europejskiej oraz rynkach trzecich,
–	stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez rozwiązania sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy,
–	reprezentowanie i obrona interesów środowiska gospodarczego,
–	ciągła aktualizacja i dostosowywanie oferty Izby do oczekiwań innowacyjności, rozwijanie kontaktów
biznesowych pomiędzy członkami.
Dla osiągnięcia celów strategicznych IPH w Krakowie w latach 2013-2017 należy zrealizować działania
w następujących obszarach:
1.	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI FIRM.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie kontynuować będzie działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
i współdziałać w tym zakresie z instytucjami naszego regionu zaangażowanymi w przedsięwzięcia
służące rozwojowi gospodarczemu Małopolski. Dla zwiększenia konkurencyjności rynkowej firm, IPH
podejmie działania proinnowacyjne na ich rzecz dla budowy gospodarki opartej na wiedzy tj. nowoczesnej
i konkurencyjnej.
W tym obszarze dla realizacji celów strategicznych należy:
–	kontynuować realizację z uczelniami wspólnych projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości
i ściślejszej współpracy uczelni i biznesu
–	zacieśnić współpracę w realizacji zapisów w umowach podpisanych z AGH, PK UEK
–	w ramach projektu Enterprise Europe Network współpracować z Centrum Transferu Technologii AGH
i PK w zakresie promocji oraz wdrażaniu osiągnięć naukowych w przedsiębiorstwach
–	organizować szkolenia, seminaria, konferencje poświęcone przedsiębiorczości i podnoszeniu
innowacyjności w firmach,
–	w ramach posiadania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zwiększyć liczbę świadczeń
w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym,
–	wzmocnić współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym i Małopolską Agencją Rozwoju
Regionalnego w zakresie tworzenia infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu liczby firm innowacyjnych
w klastrach i KPT.
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2.	INTERNACJONALIZACJA
MIĘDZYNARODOWEJ.

FIRM

W

MAŁOPOLSCE

POPRZEZ

ROZWÓJ

WSPÓŁPRACY

Współpraca międzynarodowa Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie powinna odbywać się przede
wszystkim poprzez działania związane z promocją firm członkowskich na rynkach międzynarodowych
zgodnie z wytycznymi i priorytetami rządu RP odnośnie handlu zagranicznego.
Szczególnie jednak działania związane ze współpracą międzynarodową Izba powinna podejmować zgodnie
ze strategią regionu i Krakowa tak, aby wspólne przedsięwzięcia z UMK i Urzędem Marszałkowskim
przynosiły wymierny efekt w promocji miasta, regionu a przede wszystkim kreowania pozytywnego
wizerunku przedsiębiorców działających na tym terenie.
W obszarze tym należy podjąć następujące działania:
–	zacieśnienie współpracy w działaniach promocyjnych naszego regionu z następującymi instytucjami:
Centrum Obsługi Inwestora przy UMK, Business in Małopolska, MARR, Krakowski Park Technologiczny
i innymi
–	organizowanie misji gospodarczych wyjazdowych i przyjazdowych wspólnie z UMK, UMWM i MARR,
–	w ramach ośrodka Enterprise Europe Network udzielanie konsultacji, informacji i pomocy
przedsiębiorcom zamierzającym rozpocząć działalność w krajach UE i poza Unią,
–	kontynuacja współpracy z konsulatami generalnymi w Krakowie, ambasadami państw w Warszawie
oraz placówkami dyplomatycznymi RP na terenie całego świata,
–	efektywniejsze wykorzystanie zapisów umów z izbami zagranicznymi dla promocji i wsparcia firm
członkowskich w poszczególnych krajach.
3.	EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie będzie aplikować wnioski na realizację projektów finansowych z UE,
aby utrzymać wysoki poziom usług dla przedsiębiorców w zakresie udzielania konsultacji, doradztwa, organizacji
szkoleń i konferencji. Będzie również, wzorem lat ubiegłych, udzielać informacji, wspierać firmy członkowskie
w zakresie pozyskiwania funduszy UE na działania innowacyjne oraz realizację projektów inwestycyjnych.
Dla realizacji celów w tym obszarze, należy podjąć następujące działania:
–	w ramach ośrodka EEN udzielać wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom ubiegającym się o środki
finansowane z UE,
–	kontynuować działalność izby w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na działalność statutową
tj. szkolenia, doradztwo, konferencje celem rozszerzenia oferty bezpłatnych usług świadczonych
przedsiębiorcom,
–	ściśle współpracować z Urzędem Marszałkowskim w zakresie opiniowania projektów finansowanych
z UE a dotyczących poprawy infrastruktury w regionie i wspierających przedsiębiorczość,
–	w ramach ośrodka EEN kontynuować współpracę z Komisją Europejską.
4.	UMOCNIENIE ROLI I ZNACZENIA IZBY JAKO INSTYTUCJI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO
W ŻYCIU GOSPODARCZYM MAŁOPOLSKI.
IPH w Krakowie jest wiodącą organizacją samorządu gospodarczego Małopolski działającą na rzecz
rozwoju gospodarki regionalnej, reprezentującą i wspierającą przedsiębiorców nie tylko w regionie, lecz
także w kraju i zagranicą.
Aby wzmocnić jeszcze bardziej i wypełniać funkcję izby konieczne jest:
–	rozszerzenie i skonkretyzowanie współpracy z władzami administracji rządowej i samorządowej,
–	dążenie do wzmocnienia roli i pozycji samorządu gospodarczego w Polsce m.in. poprzez nowelizację
ustawy o izbach gospodarczych z 1989 r.,
–	nawiązanie współpracy z instytucjami samorządu gospodarczego w Małopolsce oraz w kraju, w celu
przedstawienia opinii, ekspertyz oraz interwencji w obronie przedsiębiorców,
–	rozpoczęcie działań promocyjnych wśród przedsiębiorców pokazujących rolę i znaczenie samorządu
gospodarczego w ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej.
Działania powyższe IPH w Krakowie realizować będzie m.in. poprzez:
–	zwiększenie aktywności izby na forum Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych
Małopolski,
–	współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej w zakresie promowania firm
krakowskich i małopolskich, w szczególności firm członkowskich IPH, jako potencjalnych wykonawców
inwestycji realizowanych w Małopolsce,
14

–	organizowanie spotkań z cyklu „Gospodarka – polityka” z udziałem członków rządu RP, władz
wojewódzkich, parlamentarzystów w celu wspierania przez nich przedsiębiorczości, w tym tworzenia
i zmieniania prawa ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej,
–	organizowanie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim spotkań z przedstawicielami zarządów spółek
z „Listy 500” mających siedziby w Małopolsce,
–	opracowanie sposobu prowadzenia stałej promocji firm członkowskich IPH wśród członków Izby,
–	aktywny udział radców IPH zasiadających w różnych gremiach powoływanych przez urzędy
administracji państwowej i samorządowej oraz inne instytucje publiczne,
–	organizowanie cyklicznych posiedzeń sekcji branżowych, spotkań firm członkowskich, seminariów
mających istotny wpływ na zacieśnienie integracji i lepszego udrożnienia przepływu informacji
pomiędzy firmami członkowskimi,
–	wzmocnienie integracji i współpracy samorządów gospodarczych i innych organizacji przedsiębiorców
z Małopolski oraz współpracy ze znaczącymi izbami w kraju dla przygotowania i wyrażania wspólnego
stanowiska przedsiębiorców w Małopolsce oraz w kraju
–	aktywny udział w realizacji „Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020” w obszarze
Makroregionu Małopolsko-Śląskiego.
5.	KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ZASAD SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU.
Od przemian polityczno-społeczno-gospodarczych upłynęło pawie 25 lat. Rozwój gospodarczy, który
dokonał się w tym czasie w Polsce, miał miejsce dzięki przedsiębiorcom, którzy wykorzystując swoją
inwencję stworzyli firmy oferujące produkty, usługi a przede wszystkim miejsca pracy. Niestety mimo
upływu lat ich wizerunek w społeczeństwie nie zyskał takiej rangi i uznania, na jaką powinien zasługiwać.
Dlatego powinnością izby jest, aby m.in. kreować pozytywny wizerunek przedsiębiorców w regionie,
w którym działają oraz propagowanie zasady uczciwości kupieckiej i handlowej a także dobrych praktyk
w działalności gospodarczej.
Powyższe cele izba powinna realizować poprzez:
–	promocję zasad społecznej odpowiedzialności biznesu,
–	promocję osiągnięć firm poprzez wyróżnienie ich w księdze Nagród i Wyróżnień IPH w trakcie
uroczystości Święta Izby,
–	promocję zarządzających firmami w konkursie nagród „Krakowski Dukat”,
–	propagowanie i dalszy rozwój mediacji i sądownictwa polubownego jako najbardziej skutecznej formy
rozstrzygania sporów gospodarczych.
6.	WZMOCNIENIE AKTYWNOŚCI I DZIAŁAŃ BIURA IPH W KRAKOWIE.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie jest wiodącą instytucją samorządu gospodarczego w Małopolsce.
Zakres usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, doświadczona i wykształcona kadra izby oraz
liczne kontakty z podobnymi instytucjami w kraju i za granicą dają gwarancję wszechstronności obsługi
przedsiębiorców na wysokim poziomie.
Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług wymusza wdrożony w 2004 System Zarządzania
Jakością wg. normy PN – EN ISO 9001 w zakresie udzielania usług informacyjnych, szkoleniowych
oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Na bieżąco jest prowadzony monitoring ze stopnia
zadowolenia przedsiębiorców korzystających z usług naszej izby.
Dla wzmocnienia aktywności i działań Biura IPH należy podjąć następujące przedsięwzięcia:
–	stale doskonalić jakość świadczonych usług oraz rozszerzać zakres oferty odpowiadającej potrzebom
przedsiębiorców,
–	organizować profesjonalne szkolenia dla pracowników mających bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami
w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
–	prowadzić stały monitoring oraz badania satysfakcji klientów korzystających z usług naszej izby,
–	doskonalić w sposób ciągły system komunikowania się z firmami członkowskimi, instytucjami otoczenia
biznesu i urzędami administracji samorządowej poprzez uatrakcyjnienie strony izby www.iph.krakow.
pl oraz ośrodka EEN a także przesyłanie newsletterów i elektronicznego biuletynu „Wiadomości
Gospodarcze”,
–	prowadzić w sposób ciągły akcje pozyskiwania nowych firm członkowskich,
–	wzmocnić współpracę z mediami regionalnymi,
–	pozyskiwać fundusze z różnych źródeł dla rozszerzenia oferty usług i działań izby.
15
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III.	STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie jest organizacją samorządu gospodarczego. Jej najważniejszym
organem jest Walne Zgromadzenie, które jest zwoływane w trybie zwyczajnym, co 4 lata do 31 marca.
Pozostałymi organami są: Rada IPH, Komisja Rewizyjna, Sąd Honorowy, Prezydium Rady oraz Rada Sądu
Polubownego.
Dyrektor IPH podlega Prezydium Rady IPH, jemu z kolei podlegają: Wydział Marketingu i Komunikacji, Wydział
Finansowo-Administracyjny, Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydział Współpracy z UE i Szkoleń oraz
Oddział IPH w Olkuszu.

IV.	DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ORGANÓW IPH
1)	WALNE ZGROMADZENIE IPH
Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższym organem Izby. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje
Rada Izby w terminie do 31 marca raz na cztery lata. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby PrzemysłowoHandlowej w Krakowie odbyło się w dniu 20 marca 2013 r.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in.:

4 Wydziały wchodzące w skład Biura Izby to:
–	Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

–	uchwalenie strategii działania Izby

–	Wydział Współpracy z UE i Szkoleń, w ramach którego działa ośrodek informacyjno-doradczy
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

–	uchwalenie zmian w Statucie Izby.

–	Wydział Marketingu i Komunikacji
–	Wydział Finansowo-Administracyjny
–	Oddział IPH w Olkuszu

Schemat organizacyjny IPH w Krakowie
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–	wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego Izby

2)	RADA IPH
Rada Izby jest organem sprawującym ogólny nadzór i ustalającym kierunki działania Izby.
Jest zgromadzeniem delegatów członków Izby wyłonionych przez grupy członków.
W roku 2016 odbyły się 4 posiedzenia Rady IPH w następujących terminach:
•

 0 marca 2016 r. – posiedzenie poświęcone podsumowaniu i przyjęciu sprawozdania z działalności Izby
3
wraz z bilansem za 2015 rok przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016. W trakcie posiedzenia
przyjęto 3 uchwały (o przyjęciu sprawozdania wraz z bilansem za 2015 rok, o przekazaniu nadwyżki
bilansowej na zwiększenie przychodów 2016 r. oraz o przyjęciu planu rzeczowo-finansowego na rok 2016).

•

15 czerwca 2016 r. – pierwsza część posiedzenia była poświęcona przygotowaniom miasta do Światowych
Dni Młodzieży i związanym z tym wydarzeniem utrudnieniom oraz planowanym przez miasto inwestycjom
w strukturze miejskiej.
W drugiej części Lucjan Surdej – lider grupy „Młodzi duchem 50 plus” zapoznał zebranych z inicjatywami
Klubu Seniora w Krakowie.

•

 października 2016 r. – zgodnie z porządkiem obrad, radcowie IPH przyjęli sprawozdanie z działalności
5
Izby wraz z bilansem za I półrocze 2016 r. W dalszej części posiedzenia wojewoda małopolski Józef Pilch
przedstawił prezentację nt. zagadnień związanych z polityką społeczno-gospodarczą rządu RP wobec
Małopolski.

•

 4 grudnia 2016 r. – posiedzenie poświęcone było omówieniu projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE
1
Regional Innovation Ecosystem Network), realizowanego przez IPH w Krakowie wspólnie z Urzędem
Miasta Krakowa.
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UCHWAŁY RADY IPH:

RADA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

POSIEDZENIE RADY W DNIU 30.03.2016 r.
Uchwała nr 1 Rady IPH z dn. 30.03.2016 r.
Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dn. 30.03.2016 r. zgodnie z § 21 pkt 13 Statutu IPH, na
wniosek Komisji Rewizyjnej, przyjmuje sprawozdanie z działalności Izby wraz z bilansem za 2015 rok.

Uchwała nr 2 Rady IPH z dn. 30.03.2016 r.

Andrzej ZDEBSKI
KRAKCHEMIA S.A.
PREZYDENT IPH

Sebastian CHWEDECZKO
Biuro Rozwoju Krakowa S.A.
WICEPREZYDENT IPH DS.
BUDOWNICTWA

Konrad HERNIK
Armatura Kraków S.A.
WICEPREZYDENT IPH DS.
HANDLU

Adam LESZKIEWICZ
Grupa Azoty, Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A. (do 04.2016)
WICEPREZYDENT IPH DS.
PRZEMYSŁU

Arkadiusz MILKA
INSAP Sp. z o.o.
WICEPREZYDENT
WYKONAWCZY IPH

Jan PAMUŁA
Międzynarodowy Port Lotniczy
Kraków Balice Sp. z o.o. (do 04.2016)
WICEPREZYDENT IPH DS. USŁUG

Leszek ROŻDŻEŃSKI
iT WORKS S.A. (do 07.2016)
WICEPREZYDENT IPH DS.
INNOWACYJNOŚCI

Jadwiga ADAM
Biuro Doradztwa Majątkowego
EURO INVEST SP. Z O.O.
RADCA IPH

Piotr BARAN
PROINS S.A.
RADCA IPH

Zbigniew BODZIOCH
Krakowski Bank Spółdzielczy
RADCA IPH

Wiesław BURY
MARR S.A.
RADCA IPH

Jarosław CHAŁAS
Chałas i Wspólnicy
Kancelaria Prawna
RADCA IPH

Michał CZEKAJ
Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. k.
RADCA IPH

Jerzy GAS
SAG Sp. z o.o.
RADCA IPH

Wiesław HAŁUCHA
Zakłady Chemiczne
ALWERNIA S.A
RADCA IPH

Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dn. 30.03.2016 r. zgodnie z § 21 pkt 14 Statutu IPH,
zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015 i postanawia przekazać nadwyżkę bilansową za rok 2015
w wysokości: 39 881, 99 na zwiększenie przychodów 2016 r.

Uchwała nr 3 Rady IPH z dn. 30.03.2016 r.
Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dn. 30.03.2016 r. zgodnie z § 21 pkt 2 Statutu IPH, przyjmuje
plan rzeczowo – finansowy działania Izby na rok 2016.

POSIEDZENIE RADY W DNIU 5.10.2016 r.
Uchwała nr 1 Rady IPH z dn. 5.10.2016 r.
Zgodnie z § 21 pkt 13 Statutu IPH, Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu
5 października 2016 roku podjęła uchwałę następującej treści:
Rada IPH zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Izby za I półrocze 2016 na
podstawie analizy i oceny dokonanej przez Komisję Rewizyjną IPH.
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3)	
PREZYDIUM RADY IPH

Jerzy LIS
KCIT INNOAGH Sp. z o.o.
RADCA IPH

Józef MISIASZEK
AIR TOURS CLUB Sp. z o.o.
RADCA IPH

Jan MOSTOWIK
Elan Vital sc
RADCA IPH

Do zadań Prezydium Rady należy m.in. bieżący nadzór nad działalnością Izby pomiędzy posiedzeniami
Rady Izby.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Prezydium Rady IPH w następujących terminach:
3.02.2016, 2.03.2016, 20.04.2016, 01.06.2016, 13.09.2016, 5.10.2016, 14.12.2016.
Posiedzenia Prezydium poświęcone były, zgodnie ze Statutem IPH, bieżącemu nadzorowi nad działalnością
Izby. Ze spraw istotnych, które były omawiane na posiedzeniach należałoby wymienić:
−
−
−

Andrzej MYŚLIWIEC
METALOPLAST Kraków Sp. z o.o.
RADCA IPH

Edward NOWAK
Edward E. Nowak
– Restrukturyzacja
RADCA IPH

Agata PACIOREK
Krakowski Bank Spółdzielczy
RADCA IPH

Marek PIWOWARCZYK
ZSK Sp. z o.o.
RADCA IPH

Marcin PULIT
RADIO KRAKÓW S.A. (do 02.2016)
RADCA IPH

Włodzimierz ROSZCZYNIALSKI
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości

−
−
−
−
−
−

 piniowanie planu rzeczowo-finansowego izby do końca 2016
o
rekomendowanie spośród władz izby przedstawicieli do różnych gremiów powoływanych przez władze
samorządowe różnego szczebla i instytucje administracji państwowej
opiniowanie scenariuszy różnych imprez organizowanych przez IPH wspólnie z UMK, Urzędem
Marszałkowskim oraz Wojewodą Małopolskim
podejmowanie interwencji u władz lokalnych na rzecz firm członkowskich
rekomendowanie spośród firm członkowskich prezesów do nagrody Krakowski Dukat, dyplomów
Teodora Baranowskiego, odznak Honoris Gratia.
przyjęcie nowych firm do IPH
konsultacje z przewodniczącymi sekcji branżowych IPH odnośnie zasad funkcjonowania sekcji
przygotowywanie i przedkładanie projektu uchwał Radzie IPH
ustalenie listy osób, które w imieniu władz izby będą reprezentować IPH na jubileuszach firm, instytucji
i innych uroczystościach.

PREZYDIUM RADY IPH

Andrzej ZDEBSKI
PREZYDENT IPH
Ryszard RUTKOWSKI
Apollo Film
RADCA IPH

Daniel WIĘZIK
Traditional Polish Style sp. z o.o.
RADCA IPH

Jadwiga WIŚNIOWSKA
Grupa GREMI
RADCA IPH
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Tomasz SZCZYPIŃSKI
EXPRO Sp. z o.o.
RADCA IPH

Piotr WILCZEK
Grupa A-05 Sp. z o.o.
RADCA IPH

Ewa WOCH
TARGI W KRAKOWIE Sp. z o.o.
RADCA IPH

Wojciech WIĘCKOWSKI
SPB „PRESTAL” w Krakowie
RADCA IPH

Sebastian CHWEDECZKO
WICEPREZYDENT IPH DS.
BUDOWNICTWA

Adam LESZKIEWICZ
WICEPREZYDENT IPH DS.
PRZEMYSŁU

Jan PAMUŁA
WICEPREZYDENT IPH DS.
USŁUG

Konrad HERNIK
WICEPREZYDENT IPH DS.
HANDLU

Arkadiusz MILKA
WICEPREZYDENT
WYKONAWCZY IPH

Leszek ROŻDŻEŃSKI
WICEPREZYDENT IPH DS.
INNOWACYJNOŚCI

Grzegorz WINOGRADSKI	
MW Investor Sp. z o.o.
RADCA IPH

Jerzy WRZECIONEK
FIRMA JANEX Sp. z o.o.
RADCA IPH
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4)	
KOMISJA REWIZYJNA IPH

5)	
SĄD HONOROWY IPH

Komisja Rewizyjna kontroluje formalną zgodność składu oraz działalności Rady Izby ze Statutem
i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę działalności Izby ze szczególnym uwzględnieniem jej
gospodarki finansowej i działalności gospodarczej.

Sąd Honorowy rozpatruje spory pomiędzy członkami zrzeszonymi w Izbie a organami Izby a także
pomiędzy samymi członkami dotyczące etyki i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej,
naruszenia dobrego imienia Izby i jego organów oraz nie stosowania się do zasad Statutu i regulaminu Izby.

W 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W roku sprawozdawczym z powodu braku spraw do rozpatrzenia, posiedzeń Sądu Honorowego nie było.
Członkowie SH byli zapraszani i uczestniczyli w posiedzeniach Rady IPH. Sąd Honorowy IPH wydał dwie
pisemne rekomendacje firmom na ich życzenie.

W dniu 16.03.2016 r. poświęcone ocenie pracy Izby w 2015 r.
W dniu 28.09. 2016 r. poświęcone ocenie działalności Izby za I półrocze 2016 r.

SĄD HONOROWY IPH W KRAKOWIE

Komisja Rewizyjna Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, zgodnie ze Statutem IPH oraz Regulaminem
Komisji, w dniu 28.09.2016 r. dokonała oceny działalności Izby za I półrocze 2016 r., zwracając uwagę na
gospodarkę finansową Izby i jej działalność gospodarczą, podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA NR 1
Komisja Rewizyjna IPH w Krakowie po dokonaniu analizy sprawozdania finansowego Izby za I półrocze 2016 r.,
przedstawionego przez Dyrektora IPH, akceptuje sprawozdanie i przedkłada je Radzie Izby do zatwierdzenia.
Ponadto Komisja Rewizyjna IPH zapoznała się ze stopniem realizacji przez Izbę planowanych działań na
I półrocze 2016, nakreślonych w Planie Strategicznym IPH. Wskazane w planie działania są realizowane
zgodnie z harmonogramem i z dużym zaangażowaniem.

Andrzej SZUMAŃSKI
Instytut Prawa Spółek i Inwestycji
Zagranicznych Sp. z o.o
PREZES SH

Ludwik GRABOWSKI
Philip Morris Polska S.A.
SEKRETARZ SH

Janusz MAZUR
Przedsiębiorstwo Oszczędzania
Energii „ESCO” S.A.
WICEPREZES SH

Tadeusz SOBIERAJSKI
Telkom – Telos S.A.
CZŁONEK SH

Józef HOJDA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Hetman
CZŁONEK SH

Zgodnie z Regulaminem, Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Izby do zatwierdzenia „Plan kontroli na rok
2016/2017”, który Komisja powinna wykonać na rzecz Izby.
Plan kontroli:
1.	Badanie okresowo stanu finansów Izby i bilansu Izby.
2.	Kontrola wykonywania planów finansowych.
3.	Kontrola dokumentacji i ewidencji działalności Izby pod względem prawidłowości, rzetelności i zgodności
z obowiązującymi przepisami.
4.	Kontrola zabezpieczenia mienia Izby.

6)	
BIURO IPH

KOMISJA REWIZYJNA IPH

Biuro Izby jest organem wykonawczym Izby, który odpowiada za prowadzenie bieżącej działalności Izby –
w tym za politykę finansową Izby i pozyskiwanie funduszy na jej działalność.

Stanisław OSIEKA
Firma Stanisław Osieka
PRZEWODNICZĄCY KR

Jakub BARTKOWSKI
MARGARET Sp. z o.o.
SEKRETARZ KR

Tomasz WACHNICKI
AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z o.o.
CZŁONEK KR

W okresie sprawozdawczym Biuro IPH realizowało cele strategiczne nakreślone przez Uchwały WZ IPH
i Rady IPH. Ponadto w tym okresie w siedzibie izby odbywało się średnio 30 spotkań miesięcznie z udziałem
prezydenta IPH, wiceprezydentów IPH, członków Rady oraz dyrektora IPH. Gośćmi izby byli głównie prezesi firm
członkowskich, przedstawiciele izb zagranicznych szukających informacji dotyczących możliwości inwestycyjnych
w mieście i regionie, ambasadorowie, konsulowie generalni oraz radcy handlowi państw z różnych stron świata,
przedstawiciele urzędów i organizacji gospodarczych z Europy i Polski, profesorowie wyższych uczelni, dziennikarze
oraz przedstawiciele kultury i sztuki.
W Biurze IPH zatrudnionych jest 15 osób na pełnych etatach.
Działalność Biura IPH przedstawiono w sprawozdaniach poszczególnych wydziałów:
−
−
−
−
−
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Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości
Wydział Marketingu i Komunikacji
Wydział Współpracy z UE i Szkoleń, w ramach którego działa Krakowska Szkoła Handlowa oraz
Ośrodek ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Wydział Finansowo-Administracyjny
Oddział IPH w Olkuszu.
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7.	Szkolenie „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 – implementacja dyrektywy
klasycznej (2014/24/UE) oraz dyrektywy sektorowej (2014/25/UE)”
8.	Szkolenie „Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany i planowane kierunki zmian w podatku VAT 2016 r.”
9.	Szkolenie ”Ochrona danych osobowych w działalności przedsiębiorcy – stan obecny oraz zmiany po
wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia
2016 r.”
10.	Szkolenie „Design thinking – warsztaty dla przedsiębiorców”
11.	Szkolenie „Zasady gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w świetle ostatnich
zmian przepisów krajowych oraz UE”
12.	Szkolenie „Innowacyjne modele biznesowe”
13.	Szkolenie „Cyberzagrożenia – ich wpływ na biznes”
14.	Spotkania w sprawie działań promocyjnych powiązanych z organizowanymi szkoleniami i spotkaniami.
15.	Posiedzenie Rady IPH – debata nt realizacji projektu finansowanego z programu Interreg CENTRAL
EUROPE.
II.	Internacjonalizacja firm w Małopolsce poprzez rozwój współpracy międzynarodowej

Od lewej: Marek Pustuła, Wacław Andruszko, Iwona Jordan, Michał Babij, Roman Cupryś, Łukasz
Maciukiewicz, Danuta Borowska, Anna Czajka, Beata Pilch, Małgorzata Deka, Agnieszka Czubak,
Ewa Sułkowska, Małgorzata Rak

Działalność IPH w Krakowie w 2016 roku koncentrowała się w 6 głównych obszarach wytyczonych
przez Strategię IPH na lata 2013 – 2017 oraz Statut IPH.
Najważniejsze działania IPH w Krakowie zrealizowane zgodnie ze strategią IPH na lata 2013 – 2017 oraz
zaleceniami w formie uchwał Rady i Prezydium Rady IPH.
I.	Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności firm.
1.	Spotkanie dyrektora IPH z dyrektorem Centrum Energetyki AGH prof. Wojciechem Nowakiem
w sprawie nawiązania współpracy Centrum w firmami MŚP.
2.	Spotkanie w izbie z udziałem firm członkowskich z ekonomistą BZ WBK Piotrem Bielskim. Temat
spotkania „Czy Polska pozostanie liderem wzrostu w Europie”.
3.	Udział dyrektora IPH w posiedzeniu Kapituły konkursu „Innowator Małopolski”, organizowanego przez
Politechnikę Krakowską.
4.	Konferencja nt. „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania”
organizowana przez IPH wspólnie z Krajową Agencją Poszanowania Energii.
5.	Regularne zamieszczanie informacji o realizowanych przedsięwzięciach, projektach, programach
i wydarzeniach adresowanych do sektora MŚP na stronie www.iph.krakow.pl, www.euroinfo.krakow.pl
a także rozsyłanie powyższych informacji w newsletterze
6.	Szkolenie „Inwestycje w innowacje – od strategii rozwoju po finansowanie kapitałowe”
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1.	Wizyta w IPH radcy handlowego Austrii.
2.	Wizyta w IPH prezydenta IPH we Lwowie Dmytro Aftanasa.
3.	Wizyta dyrektora IPH w konsulacie Generalnym Ukrainy. Rozmowa dotyczyła współpracy IPH
z konsulatem.
4.	Szkolenie w izbie nt. „Austria – możliwość ekspansji dla polskich przedsiębiorców”
5.	Spotkanie w Izbie z gośćmi II Europejskiego Kongresu Samorządów przybyłymi na nasze zaproszenie
z IPH ze Lwowa, z Arad z Rumunii i z Gomla w Białorusi.
6.	Spotkanie w IPH z radcą handlowym Cypru Petrosem Michaelidesem.
7.	Wizyta w izbie 12 przedsiębiorców z Najaf (Irak) reprezentujących branże: IT, przemysł maszynowy,
meblowy, energetyczny, stalowy, turystyczny oraz ochronę zdrowia i jubilerstwo. Irakijczycy odbyli
rozmowy nt nawiązania wymiany handlowej z partnerami z Małopolski.
8.	Wizyta w izbie 4 przedstawicieli China Foreign Trade Centre z Kantonu (ChRL) na czele
z wiceprezydentem tej organizacji Ma Chunzhi. Rozmowy z gośćmi z Chin prowadził: wiceprezydent
IPH L. Rożdżeński oraz dyrektor IPH W. Andruszko. Rozmowy dotyczyły współpracy IPH z CFTC przy
promocji Targów w Kantonie w Małopolsce.
9.	Spotkanie w izbie prezydenta IPH A. Zdebskiego z zastępcą prezydenta Krakowa Tadeuszem
Trzmielem. Rozmowy dotyczyły włączenia się naszej izby do współpracy gospodarczej z Ołomuńcem
(Czechy). Impulsem działań izby jest umowa między Ołomuńcem a Krakowem podpisana przez
prezydenta T. Trzmiela podczas wizyty w Ołomuńcu na początku czerwca br.
10.	W izbie pełniła dyżur konsularny, podczas Światowych Dni Młodzieży, konsul Chile pani Lorena
Guzman.
11.	Wizyta w izbie ambasadora Chile w Polsce pana Alfredo Garcia Castelblanco. Ambasador przebywał
w Krakowie w związku z odbywającymi się Światowymi Dniami Młodzieży.
12.	Wizyta w izbie ambasadora RP w Singapurze Zenona Kosiniaka-Kamysza. Nt. współpracy i możliwości
handlu z Singapurem rozmawiali dyrektor IPH i wiceprezydent IPH Leszek Rożdżeński.
13.	Wizyta w izbie wiceprezes FTT Wolbrom Marii Namdakow. Rozmowa dot. współpracy FTT Wolbrom
z izbą w Ukrainie.
14.	Spotkanie dyrektora IPH z konsulem honorowym RP w Kalkucie. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie
Infrastruktury w Warszawie.
15.	Wizyta w izbie racy handlowego Austrii w Polsce Karla Schmidta.
16.	Delegacja z Burgenlandu z Austrii – premier kraju związkowego, ambasador, prezydent izby
i przedsiębiorcy.
17.	Udział prezydenta IPH Andrzeja Zdebskiego w Dniach Biznesu w Gomlu, Białoruś.
18.	Wizyta w izbie delegacji przedsiębiorców z Korei Południowej z wiceburmistrzem Seulu na czele oraz
prezydentem IPH w Seulu.
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19.	Misja gospodarcza Izby do IPH w Kalkucie oraz IPH w Lalitpur w Nepalu.
20.	Wizyta w izbie ambasadora Senegalu w Polsce – Amadou Dabo.
21.	Szkolenie „Rynek włoski: perspektywy i możliwości dla polskich firm”
22.	Szkolenie „Jak skutecznie negocjować na arenie międzynarodowej –
negocjacje w handlu zagranicznym”
23.	Szkolenie „Austria – możliwości ekspansji dla polskich przedsiębiorców”
24.	Szkolenie „Unijny Kodeks Celny – zmiany w przepisach prawa celnego od
1 maja 2016 r.”
25.	Szkolenie „Unijny Kodeks Celny – zmiany w przepisach prawa celnego od
1 maja 2016 r.”
26.	„Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach
międzynarodowych”
27.	„Oznakowanie CE – odpowiedzialność producenta i importera za produkt”
28.	„Procedury specjalne w świetle Unijnego Kodeksu Celnego”
29.	„Internacjonalizacja MŚP: prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców
przez polskie firmy”
30.	„Marketing internetowy dla eksporterów – metody i narzędzia promocji na
rynkach zagranicznych”
31.	„Wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania na terenie
Polski i UE – regulacje krajowe i europejskie”
32.	„Rynek niemiecki – prawne aspekty prowadzenia działalności i współpracy
gospodarczej z niemieckim kontrahentem”

Informacje związane z integracją europejską:
• Udzielanie informacji na temat prawa, standardów i polityki Unii Europejskiej (Dyrektywy UE, znak CE)
• Udzielanie informacji na temat dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektyw unijnych
• Udzielanie informacji dotyczących prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Jednolitego
Rynku UE
• Udzielanie informacji na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na rynku polskim
oraz Jednolitym Rynku UE
• Udzielanie informacji nt. środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia MŚP
• Przekazywanie informacji o unijnych programach realizowanych w Polsce lub programach UE,
dostępnych dla polskich firm i instytucji.
III.		Efektywne wykorzystanie funduszy UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020
1.	Styczeń 2016 r. – kontynuacja działań w ramach ośrodka Enterprise Europe Network, funkcjonującego
od 2008 r. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.
z o.o. (Koordynator), Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, Fundusz Górnośląski
S.A., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A., Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
2.	Styczeń 2016 r. – kontynuacja realizacji projektu „Q-TALES” złożonego w kwietniu 2014 r. w ramach
programu ramowego HORYZONT 2020. Partnerami projektu są: Grecja, Wielka Brytania, Włochy, Irlandia.
Merytoryczne zakończenie projektu realizowanego od 1.01.2015 r. nastąpiło w dniu 30.06.2016 r.
W wyniku realizacji projektu stworzono platformę umożliwiającą tworzenie wysokiej jakości e-booków
przy użyciu innowacyjnych rozwiązań ICT uwzględniając ramową opiekę kuratorską w zakresie
pedagogiki, psychologii dziecięcej oraz psychologii ewolucyjnej.
3.	Styczeń 2016 r. – rozpoczęcie realizacji projektu „KAM2SouthPL2” finansowanego z Programu
Ramowego „HORYZONT 2020”.
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W ramach projektu realizowane są dwa modele bezpłatnych usług dla MŚP:
•	wsparcie beneficjentów działania Instrument MŚP w jak najefektywniejszej realizacji projektu,
w tym w wyborze odpowiedniego coacha projektu oraz komunikacji z nim;
•	audyty innowacyjności oparte na metodologii IMP3rove, zakończone raportem rezultatów firmy,
w oparciu o który konsultant przeprowadza z przedstawicielem bądź przedstawicielami firmy
warsztaty, których celem jest optymalizacja jej procesów zarządzania innowacjami, tak aby
zapewnić jej maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.
Do końca 2016 roku wykonano 10 audytów Improve oraz 2 rozpoczęto. Wykonano także 3 usługi KAM
oraz 2 rozpoczęto.
4.	Maj 2016 r. – przygotowanie i przedłożenie wniosku w ramach programu COSME dotyczącego
kontynuacji działalności ośrodka Enterprise Europe Network w latach 2017-2018 oraz wniosku
w ramach programu HORYZONT 2020 dotyczącego kontynuacji projektu „KAM2SouthPL2” w latach
2017-2018. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.
5. Czerwiec 2016 r. – rozpoczęcie realizacji projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional
Innovation Ecosystems Network) złożonego w kwietniu 2015 r. w ramach programu Interreg Central
Europe w międzynarodowym konsorcjum koordynowanym przez Stadtschulrat für Wien, Europa Büro.
Więcej na temat realizowanych projektów można przeczytać w sprawozdaniu Wydziału Współpracy
z UE i Szkoleń.
IV.	Umocnienie roli i znaczenia Izby, jako instytucji samorządu gospodarczego w życiu gospodarczym
Małopolski.
1. A
 ktywny udział w Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.
2. Prezydent IPH Andrzej Zdebski spotkał się z wojewodą małopolskim. Spotkanie dotyczyło organizacji
Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016.
3. Spotkanie wojewody małopolskiego Józefa Pilcha z członkami Prezydium Rady IPH.
4. Współorganizacja II Europejskiego Kongresu Samorządów w obszarze samorządów gospodarczych.
Spotkanie prezydenta IPH Andrzeja Zdebskiego z prezydentem Eurochambres Richardem Weberem
– rozmowa nt. przyszłości samorządu gospodarczego w Polsce.
5. Udział wiceprezydenta Leszka Rożdżeńskiego i dyrektora IPH w uroczystości Dzień Służby Celnej.
6. Udział dyrektora IPH w uroczystości XXV rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy
7. Udział prezydenta IPH Andrzeja Zdebskiego i wiceprezydenta IPH Adama Leszkiewicza w spotkaniu
izb regionalnych w Białowieży. Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat przyszłości samorządu
gospodarczego w Polsce.
8. Udział przedstawicieli IPH w radach: Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. J.P. II w Krakowie,
Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu, Małopolskiej Rady Gospodarczej, Radzie Innowacji
dla woj. Małopolskiego, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Małopolskiej Radzie Społeczeństwa
Informacyjnego, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, Radzie Krajowej Izby Gospodarczej,
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
9. Promowanie IPH w Krakowie oraz realizowanych przez izbę projektów podczas Małopolskich Targów
Innowacji.
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10. U
 honorowanie przedstawiciela kultury wyróżnieniem przyznawanym na spotkaniu Kultura Media
Biznes. W roku 2016 laureatem wyróżnienia został Marek Stryszowski.
11. Udzielanie wywiadów na temat samorządu gospodarczego i spraw dotyczących gospodarki małopolski
i kraju, przez przedstawicieli izby w mediach lokalnych.
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SPRAWOZDANIE
z działalności IPH w Krakowie oddział w Olkuszu za rok 2016
● Do olkuskiego oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej dołączyły 4 nowe firmy:
–	Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze „Wostal” Sp. z o.o – producent wyrobów i dostawca usług dla wszystkich gałęzi przemysłu, głównie do branży górniczej, budowlanej i transportu technologicznego.
–	IMI Hydronic Engineering firma działająca w branży HVAC, jest częścią międzynarodowego koncernu
IMI plc notowanego wśród 100 największych spółek na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
– safe it Agata Seredyka
– Kancelaria Adwokacka Dominik Marchewka
● Dzięki wsparciu środowisk gospodarczych Dyrektor Olkuskiego oddziału IPH Emil Kocjan został wybrany
przez Komisję Wspólną Samorządów Gospodarczych i Terytorialnych Małopolski na delegata do Forum
Małopolski Zachodniej.
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● Dyrektor olkuskiego oddziału kontynuuje pracę w Radzie Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta i Gminy
Olkusz.
● Kapituła konkursu Trojak Olkuski przyznała po raz pierwszy w maju 2016 r. nagrody dla lokalnych przedsiębiorców. Laureatami zostały firmy zrzeszone w olkuskim oddziale IPH:
– Trojak Olkuski trafił do firmy Intermag Sp. z o.o.
– Srebrny Trojak Olkuski – do firmy IMI Hydronic Engineering
● Dyrektor oddziału nadal działa w Stowarzyszeniu LGD „Nad Białą Przemszą”, gdzie jest przedstawicielem
sektora gospodarczego.

V. Kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców oraz zasad społecznej odpowiedzialności
Biznesu.

● Menadżerowie z Olkusza zostali uhonorowani nagrodą Krakowski Dukat:
– Hubert Kardasz, Prezes Zarządu Firmy Intermag Sp. z o.o.
– Alfred Szylko, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu

1. Rekomendacja firm członkowskich do Dziennika Polskiego do konkursu Lider Małopolski 2015.

● Dyrektor Emil Kocjan wraz z Dyrektorem Wacławem Andruszko podjęli wspólne działania aby pomóc
przedsiębiorcom uruchomić interwencję przy Komisji Europejskiej.
● W 2016 r. odbyły się liczne indywidualne spotkania z przedsiębiorcami, na których byli informowani o możliwościach finansowania, o bieżących szkoleniach przygotowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową
w Krakowie.

3. Spotkanie w izbie z dyrektorem Sprzedaży Orlen Oil. Rozmowa dotyczyła zacieśnienia współpracy
IPH z Orlen Oil.

● W grudniu 2016 r. w Olkuszu zostało zorganizowane szkolenie dla członków olkuskiego oddziału IPH –
„Jak skutecznie negocjować na arenie międzynarodowej – negocjacje w handlu zagranicznym”. Szkolenie
poprowadził Pan Grzegorz Bratek – Dyrektor Zarządzający Eurospektrum, twórca zespołu Export-Experts,
Partner Zarządzający w GoEast.

2. Udział przedstawicieli IPH w V Forum Przedsiębiorców Małopolski pod hasłem „Polska firma rodzinna.
Od silnych marek lokalnych do globalnej marki Polska”.

4. Spotkanie w izbie z prezesem zarządu Orlen Oil Marcinem Gralewskim. Rozmowy dotyczyły zacieśnienia obopólnej współpracy.
5. Udział dyrektora IPH w uroczystości wręczenia firmom z Małopolski nagród Orły eksportu. Organizatorem
konkursu była redakcja Rzeczypospolitej. Wśród laureatów były dwie firmy członkowskie IPH Comarch
i Farmona.
6. Udział pracowników IPH w Akademii Przedsiębiorcy BZ WBK. IPH objęła patronatem organizację tego
przedsięwzięcia.
7. Udział dyrektora IPH w uroczystości z okazji 20-lecia Spółki MPL im. J.P. II.
8. Udział prezydenta A. Zdebskiego w uroczystości Jubileuszu 25-lecia firmy członkowskiej IPH ZUE SA
9. Udział wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego i dyrektora IPH W. Andruszki w uroczystości
Jubileuszu 25-lecia firmy członkowskiej IPH SAG sp. z o.o.
10. Udział dyrektora IPH w uroczystości otwarcia „Forum rozwoju połączeń lotniczych Routes Europe
2016”. Głównym organizatorem Forum była firma członkowska IPH Krakow Airport.
11. Promocja w IPH książki radcy IPH Jana Mostowika z udziałem 60 gości.
12. Udział prezydenta IPH i dyrektora IPH w V Forum Małopolskich Przedsiębiorców, organizowanym
przez Dziennik Polski. Podczas Forum zostały wręczone nagrody w plebiscycie Dziennika Polskiego
„Lider Małopolski 2015”. Wśród laureatów znalazły się firmy członkowskie IPH: w kategorii Lider
Przedsiębiorczości i Innowacyjności – Armatura Kraków, w kategorii Lider Marki Małopolskiej – Wawel
SA oraz wyróżnienie w kategorii Menedżer Roku Dużej Firmy – Jan Pamuła.
13. Uroczyste obchody z okazji 166 rocznicy powstania IPH w Krakowie.
W okresie sprawozdawczym w Sądzie Polubowny przy IPH w Krakowie rozpatrzono 7 spraw, łączna wartość
przedmiotu sporów: 824 925 zł
W działającym przy IPH Małopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji odbyło się 67 mediacji gospodarczych.
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VI.	Wzmocnienie aktywności i działań Biura IPH w Krakowie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posiedzenie Sekcji Budownictwa w sprawie działania sekcji w roku 2016.
Gala noworoczna IPH – Oddział w Olkuszu.
Udział przedstawicieli władz izby w uroczystości z okazji Dnia Jedności Ukrainy.
Spotkanie w izbie z wicedyrektorem Izby Celnej w Krakowie w sprawie planu współpracy w 2016 roku.
Udział dyrektora IPH w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala w Prokocimiu.
Spotkanie w IPH przedstawicieli sekcji budownictwa z udziałem prof. W. Nowaka – dyrektora Centrum
Energetyki AGH. W czasie spotkania ustalono organizację konferencji nt. technologii energooszczędnych
w budownictwie, która odbędzie na terenie AGH. Organizatorzy IPH, Centrum Energii AGH oraz Krajowa
Agencja Poszanowania Energii.
7. Udział prezydenta i dyrektora IPH w uroczystości otwarcia Centrum Usług Wspólnych Zurich Insurance
Group.
8. Spotkanie w izbie z dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej BZ WBK.
9. Wizyta dyrektora IPH w Olkuszu w firmie zainteresowanej członkostwem w IPH w Krakowie. Firma IMI
Hydronic Engineering.
10.Udział przedstawicieli Izby w Kongresie Izb Przemysłowo-Handlowych Grupy Wyszehradzkiej
w Budapeszcie. W czasie kongresu pracownik izby dokonał prezentacji dotyczącej Małopolski.
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W 2016 roku zorganizowano i przeprowadzono: 22 szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania informacyjne,
w których uczestniczyło 691 osób.
Działaniami edukacyjnymi objęto 828 uczestników z Małopolski.
W tym czasie: kontynuowano bądź rozpoczęto realizację 4 projektów, przygotowano i złożono 2 projekty, które
uzyskały akceptację.
Udzielono udokumentowanych porad i konsultacji w wymiarze 144 usług oraz ok. 850 informacji i porad
telefonicznych.
Legalizacja dokumentów
W roku 2016 potwierdzono 1898 różnych dokumentów. Z legalizacji korzystało 95 firm.
Od dnia 2 marca 2015 r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3 wystawiane są przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej świadectwa pochodzenia towarów.
W 2016 r. IPH wystawiono 65 świadectw pochodzenia towarów.

CERTYFIKATY POSIADANE PRZEZ IPH W KRAKOWIE
1. IPH posiada certyfikat Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na prowadzenie punktu
Weryfikacji Tożsamości związanego z pośrednictwem sprzedaży podpisu elektronicznego.
2. IPH posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej na wybrane szkolenia w ramach kształcenia
ustawicznego.
3. IPH przeszła pozytywny audyt kontrolny, w wyniku którego utrzymano ważność certyfikatu Systemu
Zarządzania Jakości nr 137/1/SZJ/2004 w zakresie świadczenia usług informacyjnych i szkoleniowych.
Jednocześnie audyt potwierdził, iż IPH w Krakowie wprowadziła i stosuje system zapewnienia jakości
zgodny ze Standaryzacją Ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP w zakresie świadczenia usług
szkoleniowych oraz informacyjnych poszerzonych o usługi o charakterze proinnowacyjnym.

11. Trzecia Majowa Biesiada IPH organizowana w ogrodach Hotelu Farmona.
12.Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety nt. szkoleń, której wyniki pozwoliły zidentyfikować potrzeby szkoleniowe przedsiębiorców i opracować plan szkoleń.
13.Udział przedstawicieli władz IPH w Forum Przedsiębiorców Małopolski organizowanej przez Dziennik Polski.
14.XV spotkanie z cyklu Kultura – Media – Biznes. Tegoroczne spotkanie poświęcone było teatrom muzycznym w Krakowie.
15.Opracowanie artykułu do Dziennika Polskiego dotyczącego relacji na temat obchodów Święta Izby 2016.
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V.	INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE PRZY IPH

MAŁOPOLSKIE CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI

SĄD POLUBOWNY
Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, działa w ramach swoich statutowych
kompetencji określonych w § 5 ust. 1 pkt. f statutu Izby, jako stały sąd arbitrażowy. Do jego zadań należy
rozpatrywanie sporów zarówno pomiędzy członkami IPH w Krakowie, jak również innymi podmiotami, które
złożyły zapis na Sąd Polubowny. Instytucja ta działa na podstawie uchwalonego regulaminu i szczegółowych
taryf opłat przewidzianych dla obrotu krajowego i międzynarodowego.
Bieżąca działalność Sądu koncentruje się przede wszystkim na rozstrzyganiu sporów cywilnoprawnych,
szczególnie w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego.
Dbając o wysoką jakość prowadzonej działalności, Sąd współpracuje z najwyższej klasy specjalistami
w dziedzinie prawa handlowego, gospodarczego, prawa spółek, prawa budowlanego, autorskiego i innych.
Na naszej liście arbitrów znajdują się renomowani adwokaci i radcy prawni z całej Polski, m.in. Prof. dr. hab.
Wojciech Pyzioł, adw. Krzysztof Labe, adw. Janusz Długopolski, dr Andrzej Tynel, adw. Stanisław Kłys czy też
adw. Andrzej Zacharzewski.
Struktura wewnętrzna Sądu:
1.	Prezydium:
•  Prof. dr hab. Elżbieta Traple – Prezes Sądu
•  Adw. Jan Długopolski – Zastępca Prezesa
•  R. pr. Halina Kwiatkowska – Zastępca Prezesa
•  R. pr. Jerzy Muzyk – Zastępca Prezesa

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie powstało w ramach projektu
pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie
z sześcioma Partnerami z całej Polski. Projekt ten jest pierwszym tak prestiżowym doniosłym wydarzeniem
promującym ideę mediacji i arbitrażu wśród przedsiębiorców. Głównym celem Projektu jest upowszechnienie
stosowania mediacji i arbitrażu, jako skutecznych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. Projekt
i przewidziane w nim inicjatywy umożliwią nie tylko realizacje zamierzonego celu głównego, ale również
wpłyną w szerszej perspektywie na stworzenie dogodnych warunków polubownego rozwiązywania sporów
pomiędzy przedsiębiorcami.
Na liście stałych mediatorów centrum znajdują się czynni adwokaci i radcowie prawni:
1.

r. pr. dr Wiktor Czabaj

2.

adw. Grzegorz Górecki

3.

adw. Małgorzata Kożuch

2.	Rada Sądu Polubownego:
•  Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł – Przewodniczący Rady
•  Prezydent IPH Andrzej Zdebski – Członek Rady
•  adw. Krzysztof Labe – Członek Rady

4.

adw. Krzysztof Labe

5.

r. pr. Karolina Lempart

6.

adw. dr Magdalena Makieła

3.	Sekretarz Sądu Polubownego:
•  Michał Babij

7.

r. pr. Jerzy Muzyk

8.

adw. Joanna Wsołek

STATYSTYKI:

9.

adw. Andrzej Zacharzewski

Rok 2016:	Ilość rozpatrzonych spraw: 7
		Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 824 925 zł

10. adw. Karol Zawiślak.

Rok 2015:	Ilość rozpatrzonych spraw: 12
		Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 2 853 657 zł
Rok 2014:.	Ilość rozpatrzonych spraw: 19, w tym 18 spraw z obrotu międzynarodowego, a 1 z obrotu krajowego
		Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 1 609 021 zł.
Rok 2013:	Ilość rozpatrzonych spraw: 21, w tym 20 spraw z obrotu międzynarodowego, a 1 z obrotu krajowego
		Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 1 944 458 zł.
Rok 2012:	Ilość rozpatrzonych spraw: 28, w tym 26 spraw z obrotu międzynarodowego, a 2 z obrotu krajowego
		Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 2 678 954 zł.

Łączna liczba mediacji gospodarczych, które zostały przeprowadzone w 2016 roku: 67
Kierownik Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH w Krakowie – Michał Babij
Kontakt: 12 428 92 60, arbitraz@iph.krakow.pl

Więcej informacji na temat Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji można znaleźć na stronie www.iph.
krakow.pl oraz www.caim.gov.pl w zakładce CAM Małopolskie.

Rok 2011:	Ilość rozpatrzonych spraw: 64, w tym 62 z obrotu międzynarodowego, a 2 z obrotu krajowego
		Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 11 434 373 zł.
Rok 2010:	Ilość rozpatrzonych spraw: 17, w tym 16 z obrotu międzynarodowego, a 1 z obrotu krajowego
		Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 2 727 224 zł.
Średni czas rozpoznania sprawy wynosi 90 dni
Więcej informacji na temat Sądu Polubownego przy IPH w Krakowie na stronie internetowej:
www.iph.krakow.pl w zakładce „Sąd Polubowny”.
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SEKCJE BRANŻOWE

III.	Cele i zakres działalności Sekcji branżowch
§4

Podstawowym celem działania Sekcji Branżowych (SBR) jest dążenie do wspomagania działalności
prowadzonej przez Członków SBR poprzez poszukiwanie możliwości poprawy warunków ich funkcjonowania
w zakresie otoczenia: prawnego, ekonomicznego, środowiskowego itp., a także umacniania wizerunku
Członków SBR jako firm stowarzyszonych w IPH.

1.

Regulamin działalności sekcji branżowych
działających w ramach Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

2.

3.

I.	Organizacja działalności Sekcji branżowych
§1
1.
2.
3.

4.

5.

Zasady działalności Sekcji branżowych wyodrębnianych w ramach przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (IPH) zatwierdza Rada IPH.
Przynależność do danej Sekcji branżowej (SBR) określana jest deklaratywnie przez firmy – Członków
IPH, przy czym uczestnictwo danej firmy w jednej SBR, nie wyklucza jej przynależności do innych SBR.
Działalność operacyjna prowadzona jest przez SBR z wykorzystaniem biura IPH, które będzie udzielało
władzom SBR niezbędnego wsparcia organizacyjnego oraz zapewni SBR pełną obsługę biurową, w tym
także organizację i bieżące aktualizacje dedykowanej dla danej SBR strony internetowej i obsługę
ewentualnej komunikacji elektronicznej.
Zarządzający SBR powinni informować Dyrektora biura IPH oraz pozostałe SBR o zgłaszanych inicjatywach
i realizowanych przedsięwzięciach, w celu koordynacji działań wszystkich SBR oraz wykorzystania
inicjatyw i doświadczeń umożliwiających jak najbardziej efektywną działalność IPH.
SBR powinny prowadzić efektywną komunikację w zakresie udostępniania posiadanych informacji,
dostępnych analiz i opracowań, które będą mogły być przydatne w działalności innej SBR lub jej Członków.

§2

2.

§5
1. SBR we współpracy z Biurem IPH będą prowadzić działalność marketingową i promocyjną zmierzającą
do wspierania wizerunku Członków SBR jako uczestników IPH.
2. SBR będą prowadzić działania zmierzające do zwiększenia integracji Członków SBR, organizować
spotkania tematyczne oraz płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Członkami SBR,
atakże Członkami innych SBR działających w ramach IPH.
3. SBR z inicjatywy Członków SBR będą poszukiwać możliwości rozwiązań konkretnych problemów
w działalności Członków SBR, w oparciu o wymianę informacji wewnątrz SBR oraz na bazie zasobów
i możliwości IPH.
4. SBR będą wspierać i propagować wśród Członków SBR inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane przez
IPH.
§6

II.	Organizacja i władze Sekcji branżowych

1.

4.

Podstawowym celem działania SBR jest dążenie do wspomagania działalności prowadzonej przez
Członków SBR poprzez poszukiwanie możliwości poprawy warunków ich funkcjonowania w zakresie
otoczenia: prawnego, ekonomicznego, środowiskowego itp., a także umacniania wizerunku Członków
SBR jako firm stowarzyszonych w IPH.
SBR będą na bieżąco komunikować się z Członkami SBR w celu pozyskiwania i aktualizowania informacji
na temat warunków i ewentualnych problemów w działalności, których poprawa, bądź eliminacja mogłyby
być przedmiotem inicjatyw SBR, jako organu reprezentującego Członków o określonym profilu działalności.
SBR będą podejmować inicjatywy skierowane do odpowiednich ośrodków władz lokalnych i centralnych
oraz do innych instytucji, poszukując możliwości usprawnienia procesów i procedur oraz eliminowania
barier wpływających na działalność Członków SBR.
SBR będą reprezentować wspólny interes Członków SBR przed urzędami i instytucjami, w przypadku
podejmowania przez władze SBR IPH powyższych inicjatyw.

Sekcje branżowe (SBR) obejmują firmy (Członkowie SBR), których zadeklarowanym dominującym, bądź
istotnym rodzajem aktywności gospodarczej jest prowadzona na terenie Polski lub poza jej granicami:
a) działalność produkcyjna w przypadku firm zakwalifikowanych do Sekcji Przemysłu (SP),
b) działalność handlowa w przypadku firm zakwalifikowanych do Sekcji Handlu (SH),
c) działalność usługowa w przypadku firm zakwalifikowanych do Sekcji Usług (SU),
d) działalność w zakresie budownictwa w przypadku firm zakwalifikowanych do Sekcji Budownictwa
(SB),
e) działalność w zakresie usług innowacyjnych w przypadku firm zakwalifikowanych do Sekcji Innowacji
(SI).
Członkami SBR mogą być także firmy prowadzące inny rodzaj działalności, jeżeli przynależność do tej
grupy branżowej uzasadniają inne istotne przesłanki wskazane przez Członka IPH.
§3

1. SBR będą prowadzić działalność informacyjną o realizowanych przedsięwzięciach także wśród innych
firm niezrzeszonych w IPH oraz propagować potrzebę integracji w ramach IPH jako organizacji mogącej
zapewnić wsparcie, pomoc i reprezentowanie w rozwiązywaniu możliwych problemów.
2. SBR będą komunikować się z innymi organizacjami gospodarczymi, organizacjami przedsiębiorców itp.
w celu poszukiwania możliwości zwiększenia skuteczności w realizacji celów SBR i IPH.
Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 14 października 2009 r. zatwierdziła
regulamin Sekcji Branżowych działających w IPH jako wydzielone jednostki organizacyjne. Ponadto Rada IPH
powołała na przewodniczących Sekcji Branżowych następujące osoby:
Wiceprezydent IPH ds. Budownictwa Sebastian Chwedeczko – Sekcja Budownictwa
Wiceprezydent IPH ds. Usług Jan Pamuła – Sekcja Usług
Wiceprezydent IPH ds. Handlu Konrad Hernik – Sekcja Handlu
Wiceprezydent IPH ds. Przemysłu Adam Leszkiewicz – Sekcja Przemysłu
Wiceprezydent IPH ds. Innowacji Leszek Rożdżeński – Sekcja Innowacji.

1. Pracami SBR kieruje Przewodniczący, powoływany przez Radę IPH na czas trwania jej kadencji oraz
odwoływany przez Radę IPH z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy Członków SBR.
2. Przewodniczący SBR może powołać do współkierowania SBR Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza
SBR oraz określić zakresy ich obowiązków.
3. Przewodniczący SBR zwołuje formalne spotkania z Członkami SBR, bądź organizuje wymianę informacji
i podejmowanie ustaleń w formie obiegowej.
4. Przewodniczący SBR przedstawia Radzie IPH raz w roku sprawozdanie z działalności SBR.
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VI.	OBECNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI IZBY W ORGANIZACJACH POWOŁANYCH PRZEZ WŁADZE ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ,
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I GOSPODARCZEGO Z REKOMENDACJI IPH.
Doceniając rolę Izby w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego Krakowa i Małopolski, lokalne
władze samorządowe powołały przedstawicieli IPH do pełnienia społecznych funkcji w różnych ciałach,
zarządzanych przez poszczególne władze samorządowe. W okresie sprawozdawczym wielu przedstawicieli
rekomendowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie zasiadało w gremiach powołanych przez
władze administracji państwowej i samorządowej
Poniżej instytucje i gremia, do których Izba rekomendowała swoich przedstawicieli:
Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.
Skład Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski
Strona samorządów terytorialnych:
1. Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego – Przewodniczący KWSTiGM
2. Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa
3. Marek Gabzdyl – Wójt Gminy Raciechowice – przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Małopolski
4. Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki – przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego
5. Wiesław Bury – Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
6. Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim
7. Ryszard Nowak – Prezydent Miasta Nowego Sącza
8. Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
9. Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa
Strona samorządów gospodarczych:
1. Andrzej Zdebski – Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
2. Paweł Kukla – Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej – Wiceprzewodniczący KWSTiGM
3. Wacław Andruszko – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie – koordynator strony samorządów
gospodarczych
4. Przedstawiciel Jurajskiej Izby Gospodarczej
5. Zdzisław Janik – Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie
6. Andrzej Kawecki – Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej
7. Marek Teper – Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej
8. Janusz Kowalski – Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
9. Anna Jędrocha – Prezes Krakowskiej Izby Turystyki
10. Jan Błaszkiewicz – Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
11. Jan First – Członka Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Podsumowanie prac KWSTiGM za rok 2016.
Tematy obrad KWSTiGM podejmowane w 2016 r. dotyczyły obszarów:
I. Rozwoju Regionalnego w tym:
1.	Możliwości wsparcia rozwoju Małopolski Zachodniej w kontekście Strategii dla Rozwoju Polski
Południowej do roku 2020.
Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 identyfikuje możliwości współpracy pomiędzy
województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki interwencji umożliwiające rozwijanie
i zacieśnianie tej współpracy. Z uwagi na swój zasięg terytorialny, zapisane w Strategii działania mają
stanowić rozwiązanie problemów wykraczających poza granice jednego regionu, lecz nie mających
zasięgu krajowego.
Przedstawiono możliwości finansowania najważniejszych działań, wpisujących się w Strategię dla
Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji
społeczno-gospodarczej Małopolski Zachodniej.
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2. Stanu realizacji projektu „Kraków Nowa Huta Przyszłości”.
Projekt obejmuje komponenty: Park-Naukowo-Technologiczny Branice, Centrum LogistycznoPrzemysłowe, Błonia 2.0 – Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych, a także Przylasek
Rusiecki – obszar rekreacji i wypoczynku.
Został omówiony stan prac realizacji projektu dotyczący prac przygotowawczych, działań promocyjnoinformacyjnych, pozyskiwania środków finansowych na infrastrukturę, czy promocję gospodarczą.
3. Współpracy SAMORZĄD – NAUKA – BIZNES – w ramach Centrum Transferu Wiedzy „Miękinia”.
Zaprezentowano działalność Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”
w zakresie działalności naukowej oraz współpracy z przemysłem.
4. Założeń reformy Prawa wodnego.
Zgodnie z informacjami resortu środowiska projekt ustawy Prawo wodne, który w październiku 2016 r.
został przyjęty przez Radę Ministrów, niebawem trafi do parlamentu, gdzie poddany zostanie dalszej
dyskusji. Projekt został uzgodniony z Komisją Europejska; w Rządowym Centrum Legislacji trwa
przegląd formalno-prawny wszystkich zapisów.
W kontekście planowanych zmian Prawa wodnego zostały omówione problemy producentów wód
mineralnych i leczniczych w Małopolsce.
5.	Współpracy Województwa Małopolskiego z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym
Krajem Żylińskim.
6.	KWSTiGM podjęła Uchwałę w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. zagospodarowania zbiornika
Świnna Poręba.
Zadaniem zespołu jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązywania problemów związanych
z inwestycją Świnna Poręba, w celu zakończenia budowy zbiornika i zapory. Odbyły się 3 posiedzenia
Zespołu, w ramach których podjęto tematy:
a)	zakończenia prac budowy zbiornika Świnna Poręba, w tym prac związanych z jego zalaniem,
b) zagospodarowania terenów wokół zbiornika, w tym spraw związanych z własnością gruntów,
c) skomunikowania terenów wokół zbiornika, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska.
Gminy Mucharz, Stryszów i Zembrzyce w sierpniu 2016 r. złożyły w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego Plan Rozwoju Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Jezioro
Mucharskie na lata 2016 – 2023, w którego zaplanowano 58 przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym.
Potencjalni wnioskodawcy zadeklarowali wolę ubiegania się o środki w ramach działania 6.3.3. RPO
WM. Łączna wartość przedsięwzięć to: 168 467 554,00 PLN, w tym 114 360 246,50 PLN stanowią
koszty kwalifikowalne. Opracowany Plan w ocenie ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego otrzymał 91% maksymalnej liczby punktów.
7. Zaprezentowano raporty Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego pt.:
• „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2014 r.”
Raport diagnozuje napływ inwestycji zagranicznych do województwa małopolskiego. Małopolska
zalicza się do regionów o najwyższej dynamice przyrostu podmiotów z udziałem kapitału
zagranicznego, w szczególności dotyczy to branży nowoczesnych usług.
• „Wykorzystanie funduszy europejskich w Małopolsce.”
Publikacja zawiera podstawowe informacje na temat wykorzystania środków unijnych perspektywy
2007-2013 w województwie małopolskim w zakresie funduszy strukturalnych wraz z Funduszem
Spójności, uzupełnione o informacje związane z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej w latach
2004-2015.
• „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w województwie małopolskim w 2015 r.”
• „Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski”
Raport pozwoliła ocenić bieżącą dostępność transportową miast, a jego celem była ocena
dostępności w perspektywie roku 2020 oraz 2023 dla miast: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza,
Oświęcimia, Nowego Targu, Chrzanowa, Trzebini oraz lotniska w Balicach.
II. Infrastruktury transportowej, w tym możliwości wsparcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego:
• działań zmierzających do powstania drogi Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka.
• uruchomienia tymczasowego przejścia granicznego w Muszynce, po stronie słowackiej.
Komisja podjęła Uchwałę w sprawie podjęcia dwustronnych rozmów na szczeblu międzyrządowym
pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej, a jego odpowiednikiem słowackim
ws. docelowego rozwiązania braku towarowego przejścia granicznego ze Słowacją dla pojazdów
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normatywnych o masie 40 ton na Sądecczyźnie oraz uruchomienia tymczasowego przejścia
towarowego Muszynka – Kraj Preszowski dla pojazdów normatywnych o masie 40 ton. Uchwała została
przekazana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych
w uchwale rekomendacji. Do dziś sprawa pozostała bez odpowiedzi.
III.	Komisja dokonała wyboru przedstawicieli organizacji gospodarczych do forum subregionalnego
z terenu Małopolski Zachodniej.
GREMIA POWOŁANE PRZEZ MARSZAŁKA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO:

VII.	DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie uczestniczy w realizacji projektów, których celem jest prowadzenie
działań na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przedsiębiorstwa te stanowią około trzech czwartych
wszystkich firm zrzeszonych w IPH. Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych projektów znajdują się
w sprawozdaniach poszczególnych wydziałów.

Rada Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. J.P. II w Krakowie
Andrzej Zdebski – przewodniczący Rady
Rada Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w Prokocimiu
Wacław Andruszko – członek Rady
Małopolska Rada Gospodarcza przy Marszałku Województwa Małopolskiego
Andrzej Zdebski
Rada Innowacji dla Województwa Małopolskiego
Konrad Hernik – członek Rady
Rada Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Ryszard Rutkowski – członek Rady
Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego
Krzysztof Deszyński – członek Rady
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Małopolski 2014-2020.
Marek Piwowarczyk – członek Komitetu
INSTYTUCJE POWOŁANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:
Jadwiga Wiśniowska – członek Zespołu Programowego „Porozumienie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
w Krakowie”
INNE ORGANIZACJE I GREMIA:
Andrzej Zdebski – członek Rady Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Andrzej Zdebski – współprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Marek Piwowarczyk – współprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, kanclerz Loży
BCC w Małopolsce
Jan Pamuła – członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej
Jerzy Wrzecionek – reprezentant IPH w Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Transgranicznej.

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie

IPH od roku 2004 r. jest akredytowanym ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw świadczący usługi informacyjne i szkoleniowe. Dzięki temu może uczestniczyć w konkursach
ogłaszanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z naszych usług skorzystało klika tysięcy
klientów. Szczegóły znajdują się w sprawozdaniach z prac poszczególnych wydziałów IPH.
Enterprise Europe Network – Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki – to jedno z najważniejszych narzędzi
Komisji Europejskiej wspierających rozwój głównie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) sieć powstała na
bazie dotychczas istniejących Euro Info Centres oraz Innovation Relay Centres. Ośrodek Enterprise Europe
Network działa w ramach Konsorcjum Południowa Polska, które tworzy 9 partnerów z czterech województw:
małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Celem sieci Enterprise Europe Network jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich
potencjału innowacyjnego i zwiększanie świadomości w zakresie polityki Komisji Europejskiej.

„KAM2SouthPL2” Zarządzanie kluczowymi klientami Instrumentu dla MŚP oraz poprawa zdolności w zakresie
zarządzania innowacjami w sektorze MŚP jako nowych proinnowacyjnych usług dla MŚP w południowej Polsce.
Projekt finansowany z Programu Ramowego „HORYZONT 2020”.
W ramach projektu realizowane są dwa modele bezpłatnych usług dla MŚP:
• wsparcie beneficjentów działania Instrument MŚP w jak najefektywniejszej realizacji projektu, w tym
w wyborze odpowiedniego coacha projektu oraz komunikacji z nim;
• audyty innowacyjności oparte na metodologii IMP3rove, zakończone raportem rezultatów firmy, w oparciu
o który konsultant przeprowadza z przedstawicielem bądź przedstawicielami firmy warsztaty, których celem
jest optymalizacja jej procesów zarządzania innowacjami, tak aby zapewnić jej maksymalną konkurencyjność
i trwały wzrost.
Do końca 2016 roku wykonano 10 audytów Improve oraz 2 rozpoczęto. Wykonano także 3 usługi KAM oraz 2
rozpoczęto.
„KAM2SouthPL2”
Kontakt – Roman Cupryś 12 428 92 59, rcuprys@iph.krakow.pl
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VIII.	PRACA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW W 2016 ROKU
1)	WYDZIAŁ MARKETINGU I KOMUNIKACJI
2)	WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Misją wydziałów jest:
•
•
•
•

koordynowanie działań związanych z komunikacją Izby z jej członkami, otoczeniem gospodarczym
i administracyjnym oraz mediami,
aktywne kształtowanie wizerunku Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie,
badanie rynku pod kątem produktów oferowanych przez Izbę oraz ich promowanie,
wspieranie informacją gospodarczą firm członkowskich i innych firm z regionu.

PARTNERSTWO
I WSPÓŁPRACA
EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW

Informacja gospodarcza
Wysłano 33 elektronicznych wiadomości /newsletterów/ zawierających 248 informacji gospodarczych oraz
informacji z firm członkowskich a także informacji zawierających zaproszenia na szkolenia organizowane
w IPH i 12 newsletterów EEN. Na stronie IPH odwiedzanej średnio 2 tysiące razy w miesiącu, zamieszczano
na bieżąco informacje gospodarcze oraz informacje z firm członkowskich.
Obsługa i promocja firm członkowskich
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aktualizowanie bazy danych IPH, weryfikacja informacji dot. firm członkowskich na stronie www,
w bazie mailowej
Opracowywanie informacji od firm członkowskich do newslettera i zamieszczenia na stronie www.iph.
krakow.pl
Weryfikowanie dokumentów składanych przez firmy – kandydatów na członków IPH, w omawianym
okresie przyjęto w poczet członków IPH 17 firm i wykreślono z listy 9 firm.
Przygotowywanie zaświadczeń o członkostwie, listów gratulacyjnych i adresów okolicznościowych.
Udzielanie telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną informacji dot. warunków uzyskania członkostwa
w IPH
Opracowywanie kompletu dokumentów dla potencjalnych członków IPH, wykorzystywanych podczas
akcji promocyjnych IPH
Archiwizacja zdjęć IPH
Prowadzenie archiwum prasowego z wycinkami z gazet dotyczących działalności IPH.
Przygotowanie rekomendacji firm członkowskich IPH do konkursów, firmy – kandydaci do Krakowskiego
Dukata.
Opracowanie i uzupełnianie ankiet dot. IPH.
Organizacja uroczystości i imprez izbowych: Majowa Biesiada IPH, Święto Izby, Krakowski Dukat,
Kultura-Media-Biznes, tj. wysyłka materiałów, weryfikacja składanych dokumentów, przygotowanie
posiedzenia kapituły Krakowskiego Dukata, organizacja uroczystości w Małopolskim Ogrodzie Sztuki
w Krakowie. Przygotowanie i uzgadnianie promocji firm podczas Święta Izby – 10 firm.

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie

W maju odbyła się trzecia Majowa Biesiada IPH, w której uczestniczyło 110 przedstawicieli firm członkowskich
oraz zaproszonych gości. Kontynuowaliśmy tym majowym spotkaniem tradycję w IPH – majowych spotkań
w dobrej, nieoficjalnej atmosferze członków i sympatyków Izby. Wszyscy doskonale się bawili kosztując
białe wina i racząc się biesiadnym posiłkiem a także włączając się w śpiew biesiadnych piosenek. Na nasze
zaproszenie odpowiedzieli i zechcieli przybyć między innymi: Elżbieta Koterba zastępca prezydenta Krakowa,
Małgorzata Cetera-Bulka prezes zarządu Polskapresse Odział Krakowski.

Szersza informacja na temat wybranych działań izby:
5 kwietnia IPH zorganizowała w Centrum Kongresowym ICE Kraków, konferencję w ramach Europejskiego
Kongresu Samorządów organizowanego przez Fundację Studiów Wschodnich oraz Miasto Kraków. Konferencja
nosiła tytuł „Interes gospodarczy czy wspólnota celów – samorząd gospodarczy i jego rola we współczesnej
Europie” i składała się z sesji plenarnej z referatami poświęconymi zagadnieniom związanym ze współpracą
na linii państwo-samorząd gospodarczy. W konferencji wzięli udział w charakterze panelistów m.in. dr Ulrich E.
Zellenberg ekspert Austriackiej Izby Gospodarczej, Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach, Richard Weber prezydent EUROCHAMBRES, prof. dr hab. Andrzej Szumański – Uniwersytet
Jagielloński, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby
Gospodarczej, prezydent IPH Andrzej Zdebski. W ramach organizacji panelu nt. samorządu gospodarczego
w Europie i w Polsce, izba wydała broszurę okolicznościową nt. współpracy z Urzędem Miasta Krakowa na
przestrzeni 165 lat historii IPH.
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W listopadzie Izba obchodziła 165 rocznicę założenia. Jak co roku uroczystość promowała osiągnięcia firm
członkowskich. Podczas Święta Izby zostały wręczone firmom wyróżnienia i dyplomy. Podczas Święta IPH
miała także miejsce uroczystość rozdania Nagród „Krakowskiego Dukata” nagrody, która honoruje osoby za
osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym
dana osoba prowadzi swą działalność.
Ponadto działania Wydziału obejmowały zadania związane z naborem uczestników, organizację spotkania
i konferencji, przygotowanie materiałów i ich dystrybucji wśród uczestników, logistykę i archiwizację materiałów.
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ORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ IZBOWYCH:

ŚWIĘTO IPH W KRAKOWIE – 18 listopada 2016 – JUBILEUSZ 166-lecia.

UHONOROWANIE ODZNAKAMI HONORIS GRATIA
Uroczystość uhonorowania odznakami Honoris Gratia przez prezydenta Miasta Krakowa osób zasłużonych
dla rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie.
– Jerzy Gas – prezes zarządu SAG Sp. z o.o.

Święto Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie jest organizowane w rocznicę powstania pierwszej Izby
Handlu i Przemysłu w Krakowie w dniu 14 listopada 1850 roku. Uroczystość służy integracji środowiska
gospodarczego Małopolski, stanowi okazję do podsumowania osiągnięć Izby w minionym roku oraz wyróżnienia
firm i osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta i regionu.

– Janusz Kadela – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Proxima Service sp. z o.o.
– Michał Mierzejewski – członek zarządu Philip Morris Polska Distribution sp. z.o.o.

Święto Izby stwarza doskonałą możliwość promowania marki oraz produktów czy usług nie tylko wśród
firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej, ale także wśród licznie zaproszonych gości, będących
przedstawicielami świata kultury, nauki, władz rządowych i samorządowych, dyplomatów oraz mediów.
Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Prezydent Miasta
Krakowa Jacek Majchrowski i Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.
Patronat medialny

Uroczystość Święta Izby mogła być zorganizowana dzięki wsparciu firm członkowskich:
Philip Morris Polska, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., MPEC, BZ WBK, SAG Sp. z o.o.,
Dragon Poland, Air Liquide Polska, KRAKCHEMIA S.A., Firma INSAP Sp. z o.o., Firma JANEX Sp. z o.o.,
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A., KAPE, Społeczna Akademia Nauk, Polowiec i Wspólnicy,
Karcher Center Profi.

WRĘCZENIE WYJĄTKOWEGO WYRÓŻNIENIA PRZYZNAWANEGO PRZEZ
UCZESTNIKÓW SPOTKANIA Z CYKLU KULTURA – MEDIA – BIZNES.
Kultura-Media-Biznes to spotkanie, na którym corocznie przyznawana jest nagroda dla osoby ze świata
kultury za pełne pasji działania, które przez swoją nieszablonowość i atrakcyjność przyczyniają się do promocji
Krakowa i budowania wspaniałej krakowskiej atmosfery.
W dniu 16 grudnia 2015 r. zebrani na XV – Jubileuszowym, spotkaniu „Kultura – Media – Biznes” jednogłośnie
przyjęli uchwałę dotyczącą przyznania tej Honorowej Nagrody za 2015 r. Panu Markowi Stryszowskiemu
„za podtrzymywanie i organizowanie najstarszego festiwalu jazzowego na świecie Krakowskich Zaduszek
Jazzowych”

WRĘCZENIE STATUETEK KRAKOWSKIEGO DUKATA 2016
Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy gazety „Czas Krakowski”. Nagroda
przyznawana była przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za
znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej. W tym okresie patronat
nad nagrodą, obok „Czasu Krakowskiego”, objęła IPH w Krakowie.
Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody. Nagroda Krakowski Dukat
ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim
zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność
dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.
Nagroda Krakowski Dukat przyznawana jest w czterech kategoriach:
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1.

 amorządowy Kreator Przedsiębiorczości, do której kandydatów rekomenduje Marszałek Województwa
S
Małopolskiego spośród starostów, burmistrzów i wójtów małopolskich. Nagroda w tej kategorii honoruje
tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju lokalnej
społeczności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechniana przedsiębiorczości
oraz kreowanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego

2

Właściciel Firmy:
● Mikro
● Małej
● Średniej
● Dużej

3.

Menedżer Firmy

4.

Kreator Przedsiębiorczości
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KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY
WŁAŚCICIEL FIRMY MAŁEJ
z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
IWONA STAREK – PREZES ZARZĄDU FIRMY VISTAR SP.
Z O.O.
Vistar sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w 2007 roku.
Firma specjalizuje się w wykonywaniu wszystkich działań przygotowawczych, koniecznych do uruchomienia masowej i indywidualnej produkcji garniturów, marynarek, żakietów, spodni,
płaszczy i kurtek. Firma wykonuje usługi na zlecenia znanych
marek odzieżowych w kraju i za granicą. Vistar jest stałym gościem (od 2007 r.) paryskich targów Premiere Vision.

KATEGORIA SAMORZĄDOWY KREATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
z rekomendacji Marszałka Woj. Małopolskiego Jacka Krupy
STEFAN KOLAWIŃSKI – BURMISTRZ MIASTA BOCHNI
Pan Stefan Kolawiński wyróżnia się kreatywnością oraz szczególnym zaangażowaniem w rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Skutecznie realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju
Miasta Bochni. Pozyskane środki finansowe z funduszy unijnych pozwoliły na realizację szeregu prorozwojowych zadań
inwestycyjnych, poprawę komunikacyjną miasta i wdrożenie
wielu działań na rzecz ochrony środowiska.
KATEGORIA KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
z rekomendacji Sądeckiej Izby Gospodarczej
DARIUSZ REŚKO BURMISTRZ KRYNICY-ZDROJU
Dariusz Reśko jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Pracę doktorską obronił na Wydziale Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest specjalistą
z zakresu przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego, uzdrowisk
oraz zarządzania w turystyce i hotelarstwie. Jest długoletnim
członkiem i działaczem wielu organizacji pozarządowych.
W samorządzie działa od 2002 r. Od 2010 r. jest burmistrzem
Krynicy-Zdroju. W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta RP brązowym Krzyżem zasługi za działalność na rzecz
społeczności lokalnej. Jednym z celów jego działania jest
zmniejszenie bezrobocia. Jest autorem i współautorem wielu
prac naukowo-badawczych dotyczących kreowania różnorodnych form przedsiębiorczości.
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z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie
JÓZEF SZWIEC – PREZES ZARZĄDU FIRMY HANDLOWEJ
WITOSPOL
Firma WITOSPOL istnieje na rynku paliwowym od 1992 roku.
Firma dysponuje siecią 11 stacji paliw i jednym zakładem magazynowania paliw, posiada siedem autocystern samochodowych oraz zaplecze logistyczne. Właściciel firmy WITOSPOL
dyrektor Józef Szwiec jest członkiem Rady Polskiej Izby Paliw
Płynnych w Warszawie. Jest laureatem m.in. Medalu Krajowej
Izby Gospodarczej za wspieranie samorządu gospodarczego,
Złotego Medalu za Długoletnią Służbę Prezydenta RP, otrzymał także nominację do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej
2016 r. Firma zatrudnia 33 osoby, sponsoruje wiele wydarzeń
sportowych w regionie.
WŁAŚCICIEL FIRMY ŚREDNIEJ
z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie
BOŻENA ZARYWSKA – PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA
ODZIEŻOWEGO BOŻENA I ZBIGNIEW ZARYWSCY.
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność od 1983 roku i zatrudnia 178 osób.
Produkuje zaawansowaną technologicznie odzież wojskową,
strażacką i żeglarską.
95 % produkcji przedsiębiorstwa stanowi eksport do Anglii,
Niemiec, Szwajcarii, Irlandii. Firma wykorzystując unikalną
technologię dostarczyła niezatapialne kombinezony dla reprezentacji Anglii na słynne regaty The Race.
Firma od 15 lat obsługuje policję angielską.
z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
MICHAŁ CZEKAJ – PREZES FIRMY DRAGON POLAND SP.
Z O.O. SP.K.
Firma Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. K. powstała w 1972 r. –
jest firma rodzinna. Firma produkuje wyroby chemii budowlanej. Motoryzacyjnej i gospodarczej. Jest jednym z z najbardziej
dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w sektorze
chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej w Polsce.
Eksportuje swoje wyroby do 10 krajów. Firma sponsoruje m.
in. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,
Akademię Piłkarską Wisły Kraków, Stowarzyszenie Wyjątkowe
Serce.
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KATEGORIA MENEDŻER FIRMY

ZŁOTE KRAKOWSKIE DUKATY

z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oddział w Olkuszu
HUBERT KARDASZ – PREZES ZARZĄDU FIRMY
INTERMAG SP. Z O.O.
INTERMAG Sp. z o.o. istnieje od 30 lat. Zaliczana jest do największych producentów nawozów i biostymulatorów oraz produktów prozdrowotnych dla zwierząt w Europie ŚRODKOWOWschodniej. Firma eksportuje swoje wyroby do 25 krajów na
całym świecie. INTERMAG sp. z o.o. współpracuję z uznanymi
instytucjami naukowo – badawczymi, ale także posiada własne
zaplecze badawczo-doświadczalne.
Firma wspiera m. in. koncerty charytatywne na rzecz chorych
dzieci organizowane przez m.in. Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, fundacje IKIERKA,
Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich, koncerty charytatywne Dar Serca, OSP w Osieku i Olkuszu.

Statuetka Złotego Dukata – nagroda specjalna – tą nagrodą mogą być uhonorowane osoby, które już
wcześniej otrzymały Krakowskiego Dukata i nieprzerwanie, minimum 15 lat zarządzają tą samą firmą,
rozwijając ją i utrzymując jej wysoką pozycję na rynku.

z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
PIOTR PIĘTA – PREZES ZARZĄDU FABRYKI TAŚM
TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SA
Historia powstania firmy sięga 1908 roku. FTT Wolbrom S.A.
jest jednym z największych i najbardziej znanych producentów taśm transporterowych w Polsce i Europie. Podstawowym
przedmiotem działalności Spółki jest produkcja taśm przenośnikowych oprócz tego także produkuje mieszanki, płyty i wykładziny gumowe, kleje i materiały do łączenia taśm.
W 2015 r. Spółka wyeksportowała swoje produkty do 28 krajów
– cvo stanowiło 58 % przychodów ogółem. Spółka współpracuje z ośrodkami badawczymi i naukowymi.
Firma wspiera: szkoły, kliniki, szpitale, domy kultury, sponsoruje kluby sportowe, placówki kulturalne.
z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oddział w Olkuszu
ALFRED SZYLKO – PREZES ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W OLKUSZU
Przedsiębiorstwo powstało w 1956 r. zajmuje się produkcją,
uzdatnianiem i dostarczaniem wody do ponad 16,6 tyś. odbiorców tj. mieszkańców i przemysłu 4 gmin: Olkusza, Bukowna,
Bolesławia i Kluczy. Spółka eksploatuje 2 oczyszczalnie ścieków w Olkuszu i Bukownie.
Przedsiębiorstwo wspiera działania ekologiczne, fundacje na
rzecz chorych dzieci.
z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
DANIEL WIĘZIK – PREZES ZARZĄDU TRADITIONAL
POLISH STYLE SP. Z O.O.
Traditional Polish Style Sp. z o.o. została zarejestrowana
w 2005 r. Firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą towarów na rynku naczyń kuchennych oraz sprzętu AGD rodzimej
produkcji.
Firma wspiera m.in. szkołę podstawową w Laskach, Fundację
Osób Niepełnosprawnych w Stróżach, Stowarzyszenie
Siemacha.
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z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
1. JERZY GAS – PREZES ZARZĄDU SAG SP. Z O.O.
Za 16 lat w kadrze zarządzającej Grupą FTT Wolbrom w tym
za 8 lat zarządzania firmą SAG sp. z o.o. i ugruntowanie jej
pozycji na krajowym i zagranicznym rynku produkcji lin stalowo-gumowych typu SAG, EKO – krążników oraz przenośników
taśmowych i konstrukcji szybowych, a także dywersyfikacji
produkcji w sektorze pojazdów szynowych.

2. WIESŁAW NOWAK – PREZES ZARZĄDU ZUE SA
Za 25 lat zarządzania firmą i ugruntowanie jej pozycji na rynku specjalistycznych usług w zakresie budowy i modernizacji
systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy
i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej.

3.	JÓZEF SERAFIN – PREZES ZARZĄDU PPU FARES
SP. Z O.O.
Za 25 lat zarządzania firmą PPU „FARES” Sp. z o.o., która jest
wśród liderów branży energetycznej na rynku krakowskim.

DYPLOMY IM. TEODORA BARANOWSKIEGO
(Prezesa Izby w latach 1874 – 1896. Właściciela jedynej wówczas w kraju nowoczesnej fabryki oleju, w której
pracowała pierwsza w Krakowie maszyna parowa)
Dyplomy przyznawane są firmom, które w sposób szczególny wyróżniają się na polu wdrażania i stosowania
innowacyjnych technologii.
1. Heuresis Sp. z o.o.
Opracowanie i wdrożenie platformy internetowej do zarządzania i pomiaru jakości i wartości kapitału ludzkiego
w przedsiębiorstwie.
2. Krajowa Agencja Poszanowanie Energii S.A.
Zaprojektowanie pilotażowych, innowacyjnych budynków energooszczędnych – zarówno mieszkaniowych jak
i użyteczności publicznej.
3. Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Podnoszenie innowacyjności dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R poprzez opracowanie i wdrożenie
innowacyjnej technologii produkcji klejów bezftalanowych, farb do pokryć dachowych oraz farb fasadowych
z efektem ultrahydrofobowym.
49

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

Kultura – Media – Biznes po raz XVI!

Dziś największą salą koncertową w Europie jest sala Filharmoników Berlińskich na 5 tys. miejsc i to byłaby
zapewne przesada, ale 3 tys. miejsc dla miłośników muzyki na Kraków, za lat pięć czy nawet dziesięć, to
naprawdę to co jest potrzebne! Trzeba wołać o to już dziś!
Uczestnicy spotkania Kapituły Nagrody IPH, wybitne postacie środowisk kulturalnych Krakowa, upoważnili
Izbę, z jej Prezydentem Andrzejem Zdebskim, do podjęcia kroków w celu zorganizowania spotkania w szerszym i możliwie najbardziej kompetentnym i „decyzyjnym” gronie, w celu podjęcia takich inicjatyw, tym bardziej, że miasto ma dostęp do opracowanego przed laty programu takiego obiektu przygotowanego z udziałem
dyrektora Opery Krakowskiej Bogusława Nowaka i dyrektora Teatru Bagatela Jacka Schoena.
POZOSTAŁE DZIAŁANIA
Legalizacja dokumentów:
Działalność legalizacyjna wykonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach
gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.
Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do
poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.
W roku 2016 potwierdzono 1898 różnych dokumentów. Z legalizacji korzystało 95 firm.

Organizowane, po raz XVI, przed Świętami Bożego Narodzenia, spotkanie kapituły nagrody Izby PrzemysłowoHandlowej w Krakowie, pod hasłem „Kultura, Media, Biznes” stało się okazją do niezwykle interesującej i płodnej dyskusji o szansach i potrzebach teatru muzycznego, oraz muzyki jako takiej, w naszym mieście.
Dla kultury Krakowa niewątpliwym sukcesem minionego roku było wystawienie opery Donizettiego Don
Pasquale, w przebojowej reżyserii Jerzego Stuhra, a dla całości życia muzycznego wydarzeniem ostatnich
kilku lat było uruchomienie teatru muzycznego „Variete”.
Obok tych osiągnięć mamy w Krakowie, stanowiącym przecież od stuleci centrum kultury narodowej, wybitny
zespół krakowskiej Filharmonii, Capellę Cracoviensis, Simfoniettę Cracovia, mamy też w Krakowie inny pomysł
teatru muzycznego – „Filharmonia Futura” – pierwsze w Polsce prywatne przedsięwzięcie muzyczne o takiej
skali specjalizujące się w wykonywaniu muzyki z użyciem super nowoczesnego wyposażenia technicznego.
U podstaw tych osiągnięć trwa Akademia Muzyczna z wybitnym zespołem wykładowców a także Państwowa
Wyższa Szkoła Teatralna w której powołano Wydział Wokalno-Aktorski. Pojawiają się też inne, paramuzyczne
inicjatywy, bo np. w Teatrze Słowackiego pokazany został spektakl „Bracia Dalcz” – ze świetnie śpiewającymi
aktorkami po krakowskiej PWST.
Nie ulega jednak wątpliwości, że 400 osobowa sala teatru „Variete” czy licząca 800 miejsc sala Opery
Krakowskiej, kreowana wedle zainteresowań przed 15. laty, nie wystarczają nawet na zaspokojenie potrzeb
miasta. A przecież „krakowska widownia muzyczna” obejmuje dziś i Tarnów i Nowy Sącz i Bielsko, Katowice
czy Kielce. Opera zmuszona jest do ograniczania repertuaru operetkowego, choć jest na to ogromne zapotrzebowanie. Konsekwencją jest ograniczenie szans rozwoju artystycznego zespołu Opery a także brak
perspektyw dla artystów działających w Krakowie, których twórczość nie może zostać zaprezentowana w skali
zgodnej z ich talentem i miejscem na polskiej scenie muzycznej.
Przed dwoma laty rozpisany został konkurs na budowę Akademii Muzycznej, od lat trwają prace nad stworzeniem w Krakowie „Centrum Muzyki”. Istnieje stosowny komitet programowy a nawet lokalizacja, były daleko
idące obietnice od różnych ministrów. Dziś rzecz jest przegrana, albo przynajmniej w zawieszeniu… ale wydaje się, że wyjściem byłoby zjednoczenie wysiłków i powstanie obiektu, gdzie winny mieć siedziby także wszystkie, w zasadzie bezdomne instytucje muzyczne, jak właśnie „Filharmonia Futura”, Capella Cracoviensis, czy
Simfonietta Cracovia.
Oczywiście dla miłośników muzyki z Krakowa, Małopolski i sąsiednich województw szansą jest impresariat,
skoro hala „Tauron Areny” przyjmuje ogromną liczbę widzów na musicalu o Janie Pawle II, tłumy zmierzają
do „ICE Centrum Kongresowego” na „Nabucco” Verdiego, a teatr „Variete” w najbliższych sezonach obiecuje Kaję, Jaromira Nohawicę czy nawet Stinga, ale pamiętajmy, że w wielu większych miastach – w Łodzi,
Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i w Gdyni są dwa teatry muzyczne. Skoro winniśmy mieć na uwadze całość
życia muzycznego Krakowa, myśląc również Akademii Muzycznej i chcemy stwarzać możliwości, by liczne krakowskie inicjatywy artystyczne były jak najszerzej dostępne, to nie może nam umknąć nierozwiązany
przez 70 lat problem orkiestry Filharmonii Krakowskiej która występuje w sali dawnego kinoteatru usadowionej
w wielce hałaśliwym punkcie miasta.
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Od dnia 2 marca 2015 r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3
wystawiane są przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej świadectwa pochodzenia towarów. W 2016 r. IPH wystawiono 65 świadectw pochodzenia towarów.
Podstawa Prawna:
1.	Unijny Kodeks Celny Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE L 269 z 10.10. 2013 r., str.1, z póź. ze
zm.1) art. od 59-63 (dalej: „UKC”).
2.	Ustawa z dnia 19 marca 2004 r.– Prawo celne (Dz.U. z 2015 r. poz.858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r.
poz. 65 i 1228).
3.	Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 oraz z 2014 r.
poz.1662, oraz z 2016 r. poz. 1228 ) art. 12 ust. 5.
4.	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego
niepreferencyjne pochodzenie towaru (Dz. U. z 22.8.2016 r. poz. 1307).
Do ustalania pochodzenia towarów służą także „reguły pochodzenia” zamieszczone w bazie elektronicznej Komisji Europejskiej (dostępne na stronie DG TAXUD). http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/
customs_duties/rules_origin/nonpreferential/article_1622_en.htm
Wymienione reguły wyrażają stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej w trwającym programie prac w zakresie harmonizacji reguł pochodzenia (HWP – Harmonisation Work Programme) w ramach WTO. Stanowią one
kryteria uznania przetworzeń i obróbek przeprowadzanych na materiałach niepochodzących za wystarczające
dla nadania pochodzenia wytworzonym produktom na podstawie art. 60 ust.2 UKC. Reguły te nie są prawnie
wiążące, ale stanowią wytyczne do interpretacji art. 60 ust.2 UKC.
Dodatkowych informacji dotyczących legalizacji dokumentów udzielają:
Danuta Borowska, tel. 12 428 92 53
Ewa Sułkowska, tel. 12 428 92 58
Osoba do kontaktu:
Anna Czajka – Kierownik Wydziału
Tel. (12) 428 92 50
e-mail: biuro@iph.krakow.pl

51

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

3)	WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY Z UE I SZKOLEŃ
Misją Wydziału jest przygotowanie przedsiębiorców, zwłaszcza sektora MŚP do działania na Jednolitym Rynku
Unii Europejskiej oraz propagowanie idei ustawicznego kształcenia i dostosowywania kwalifikacji do aktualnych
potrzeb rynku pracy. Poza tym, jednym z głównych działań Wydziału jest przygotowanie i realizacja projektów
w ramach programów UE i funduszy strukturalnych. Wydział wspiera także przedsiębiorców informacjami nt.
prowadzenia działalności gospodarczej, programów pomocowych głównie dla MŚP oraz innych informacji
potrzebnych do działania na Jednolitym Rynku UE.
W ramach tego wydziału działa Enterprise Europe Network.
W bieżącym okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono działania jak następuje:
I.

Szkolenia, konferencje i seminaria krótkoterminowe
1.	dn. 13.01.2016 r. – „Rynek włoski: perspektywy i możliwości dla polskich firm” – 19 uczestników
2.	dn. 23.02.2016 r. – „Jak skutecznie negocjować na arenie międzynarodowej – negocjacje w handlu
zagranicznym” – 35 uczestników
3.	dn. 9.03.2016 r. – „Austria – możliwości ekspansji dla polskich przedsiębiorców” – 21 uczestników
4.	dn. 10.03.2016 r. – „Unijny Kodeks Celny – zmiany w przepisach prawa celnego od 1 maja 2016 r.” – 37
uczestników
5.	dn. 15.03.2016 r. – „Unijny Kodeks Celny – zmiany w przepisach prawa celnego od 1 maja 2016 r.” – 40
uczestników
6.	dn. 22.03.2016 r. – „Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”
– 23 uczestników
7.	dn. 13.04.2016 r. – „Oznakowanie CE – odpowiedzialność producenta i importera za produkt” – 25
uczestników
8.	dn. 19.04.2016 r. – „Procedury specjalne w świetle Unijnego Kodeksu Celnego” – 44 uczestników
9.	dn. 11.05.2016 r. – „Internacjonalizacja MŚP: prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców przez
polskie firmy” – 31 uczestników
10.	dn. 19.05.2016 r. – „Marketing internetowy dla eksporterów – metody i narzędzia promocji na rynkach
zagranicznych” – 33 uczestników
11.	dn. 8.06.2016 r. – „Wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania na terenie Polski
i UE – regulacje krajowe i europejskie” – 28 uczestników
12.	dn. 9.06.2015 r. – „Rynek niemiecki – prawne aspekty prowadzenia działalności i współpracy
gospodarczej z niemieckim kontrahentem” – 21 uczestników
13.	dn. 14.06.2016 r. – „Inwestycje w innowacje – od strategii rozwoju po finansowanie kapitałowe” – 26
uczestników
14.	dn. 22.06.2016 r. – „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 – implementacja dyrektywy
klasycznej (2014/24/UE) oraz dyrektywy sektorowej (2014/25/UE) – 31 uczestników.
15.	dn. 23.09.2016 r. – „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania” – 113
uczestników
16.	dn. 27.09.2016 r. – „Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany i planowane kierunki zmian w podatku VAT
2016 r.” – 22 uczestników
17.	dn. 12.10.2016 r. – ”Ochrona danych osobowych w działalności przedsiębiorcy – stan obecny oraz
zmiany po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 2016 r.” – 37 uczestników
18.	dn. 18.10.2016 r. – „Design thinking – warsztaty dla przedsiębiorców” – 21 uczestników
19.	dn. 19.10.2016 r. – „Zasady gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w świetle
ostatnich zmian przepisów krajowych oraz UE” – 13 uczestników
20.	dn. 18.11.2016 r. – „Innowacyjne modele biznesowe” – 31 uczestników
21.	dn. 22.11.2016 r. – „Cyberzagrożenia – ich wpływ na biznes” – 13 osób
22.	dn. 8.12.2016 r. – „Jak skutecznie negocjować na arenie międzynarodowej – negocjacje w handlu
zagranicznym” – 27 uczestników

Razem w ww. okresie zorganizowano i przeprowadzono: 22 szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania
informacyjne, w których uczestniczyło 691 osób.
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II. R
 ealizacja projektów i przygotowanie aplikacji do konkursów w ramach programów Unii Europejskiej
i programów krajowych
1) S
 tyczeń 2016 r. – kontynuacja działań w ramach ośrodka Enterprise Europe Network, funkcjonującego
od 2008 r. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.
z o.o. (Koordynator), Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, Fundusz Górnośląski
S.A., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A., Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
2) S
 tyczeń 2016 r. – kontynuacja realizacji projektu „Q-TALES” złożonego w kwietniu 2014 r. w ramach
programu ramowego HORYZONT 2020. Partnerami projektu są: Grecja, Wielka Brytania, Włochy,
Irlandia.
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
– Zorganizowano spotkanie partnerów projektu w siedzibie IPH (Kraków, 27.06.2016 r.).
– Uczestniczono w finalnym spotkaniu, podczas którego Dyrekcja Generalna Sieci
komunikacyjnych, treści i technologii (DG CONNECT) dokonała oceny realizacji
projektu (Luxemburg, 30.08.2016 r.).
– Zaimplementowano, testowano oraz przeprowadzono ewaluację prototypu Platformy Q-Tales
(styczeń-marzec 2016 r.).
– Opracowano drugą wersję ulotki projektu (styczeń-marzec 2016 r.).
– Zaimplementowano, testowano oraz przeprowadzono ewaluację drugiej wersji Platformy Q-Tales
(kwiecień-czerwiec 2016 r.).
– Zaktualizowano Plan Komunikacji Konsorcjum (maj-czerwiec 2016 r.).
– Opracowano raport końcowy określający wynik i efektywność komunikacji oraz działań
promocyjnych Konsorcjum przez całość trwania projektu (czerwiec 2016 r.).
Merytoryczne zakończenie projektu realizowanego od 1.01.2015 r. nastąpiło w dniu 30.06.2016 r.
W wyniku realizacji projektu stworzono platformę umożliwiającą tworzenie wysokiej jakości e-booków
przy użyciu innowacyjnych rozwiązań ICT uwzględniając ramową opiekę kuratorską w zakresie
pedagogiki, psychologii dziecięcej oraz psychologii ewolucyjnej.
We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie rezultaty Projektu Q-Tales. Raport
zewnętrznych ewaluatorów z ramienia DG CONNECT określa realizację projektu oraz jego rezultaty
jako „wybitne oraz wzorcowe” dla innych projektów realizowanych z programu Horyzont 2020.
3) S
 tyczeń 2016 r. – rozpoczęcie realizacji projektu „KAM2SouthPL2” finansowanego z Programu
Ramowego „HORYZONT 2020”.
W ramach projektu realizowane są dwa modele bezpłatnych usług dla MŚP:
• wsparcie beneficjentów działania Instrument MŚP w jak najefektywniejszej realizacji projektu,
w tym w wyborze odpowiedniego coacha projektu oraz komunikacji z nim;
• audyty innowacyjności oparte na metodologii IMP3rove, zakończone raportem rezultatów firmy,
w oparciu o który konsultant przeprowadza z przedstawicielem bądź przedstawicielami firmy
warsztaty, których celem jest optymalizacja jej procesów zarządzania innowacjami, tak aby
zapewnić jej maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.
4) M
 aj 2016 r. – przygotowanie i przedłożenie wniosku w ramach programu COSME dotyczącego
kontynuacji działalności ośrodka Enterprise Europe Network w latach 2017-2018 oraz wniosku
w ramach programu HORYZONT 2020 dotyczącego kontynuacji projektu „KAM2SouthPL2” w latach
2017-2018. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.
5) C
 zerwiec 2016 r. – rozpoczęcie realizacji projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation
Ecosystems Network) złożonego w kwietniu 2015 r. w ramach programu Interreg Central Europe
w międzynarodowym konsorcjum koordynowanym przez Stadtschulrat für Wien, Europa Büro.
Projekt jest realizowany w siedmiu miastach partnerskich, do których obok Krakowa należą Brno,
Bratysława, Stuttgart, Rijeka, Wenecja oraz Wiedeń jako siedziba koordynatora projektu. W każdej
z tych lokalizacji do projektu przystąpiło dwóch partnerów: urząd miasta oraz izba gospodarcza lub
uczelnia wyższa. Regionalnym partnerem IPH jest Urząd Miasta Krakowa.
Celem projektu jest wsparcie innowacyjnych start-upów z Europy Centralnej w rozwoju ich działalności
na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.
W każdym mieście partnerskim powstanie centrum wsparcia dla start-upów, gdzie debiutujące firmy,
których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje danego regionu będą mogły otrzymać wsparcie
dostosowane do ich potrzeb oraz uzupełniające istniejącą już w regionie ofertę pomocy dla MŚP.
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W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
– Przeprowadzono analizę sytuacji regionalnej i krajowej w kontekście potrzeb istniejącego wsparcia
sturt-upów (listopad 2016 r.).
– Uczestniczono w spotkaniu partnerów projektu „Common Culture Workshop/Kick-off Meeting”
(Bratysława, 12-13.09.2016 r.) oraz w spotkaniu Komitetu Sterującego (Austria, 9-10.11.2016 r.).
– Nawiązano kontakt z instytucjami działającymi w obszarze rozwoju przedsiębiorczości
i przedstawiono im projekt podczas szeregu spotkań, w tym m.in. podczas zorganizowanego
spotkania grypy fokusowej CERIecon (Kraków, 21.11.2016 r.).
– Przeprowadzono ankietę wśród osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
wśród firm z sektora MŚP w celu poznania potrzeb podmiotów, które rozwijały, rozwijają bądź
zamierzają rozwijać działalność międzynarodową. Wyniki ankiety posłużą w opracowaniu zakresu
realizowanych usług (m.in. planu szkoleń) zaspokajających potrzeby start-upów (Listopad 2016 r.).
III. Działalność informacyjna w ramach ośrodka Enterprise Europe Network
przy IPH w Krakowie:
Informacje związane z integracją europejską:
–

 dzielanie informacji na temat prawa, standardów i polityki Unii Europejskiej (Dyrektywy UE, znak
U
CE).
– Udzielanie informacji na temat dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektyw unijnych.
–	Udzielanie informacji dotyczących prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Jednolitego
Rynku UE.
– Udzielanie informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku UE.
– Udzielanie informacji nt. środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia MŚP.
– Przekazywanie informacji o unijnych programach realizowanych w Polsce lub programach UE,
dostępnych dla polskich firm i instytucji.
IV. Uczestnictwo w organizacji konferencji, spotkań bądź innych pracach IPH
1.	Przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
w celu potwierdzenia kontynuacji działalności szkoleniowej w ramach wpisu do rejestru instytucji
szkoleniowych (26.01.2016 r.).
2.	Przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w audicie nadzoru przeprowadzonym w IPH przez
ZETOM-CERT Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego auditu utrzymano ważność certyfikatu
Systemu Zarządzania Jakości nr 137/5/SZJ/2014 potwierdzającego, iż spełniamy wymagania normy
PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług informacyjnych i szkoleniowych oraz doradczych
o charakterze proinnowacyjnym. Jednocześnie audit potwierdził, iż IPH w Krakowie wprowadziła
i stosuje system zapewnienia jakości zgodny ze Standaryzacją Ośrodków Krajowego Systemu Usług
dla MŚP w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz informacyjnych i doradczych o charakterze
proinnowacyjnym (1.03.2016 r.).
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6.	Udział w konsultacjach przy „okrągłym stole” nt. możliwości wsparcia przedsiębiorców w roku 2016
ze środków dostępnych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Celem spotkania było
skonsultowanie podziału środków dostępnych w Małopolsce na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, w tym
kryteriów podziału Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz bonów szkoleniowych i wypracowanie
najlepszego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia. Ponadto została zaprezentowana nowa usługa
Bilansu Kariery, z której mogą korzystać pracownicy (Kraków, 10.05.2016 r.).
7.	Prezentacja działalności i usług oferowanych przez IPH oraz ośrodek EEN, a także najważniejszych
informacji nt. regionu Małopolski podczas spotkania zorganizowanego dla 12-os. delegacji
przedsiębiorców z Iraku goszczącej w IPH w Krakowie w dniu 16.06.2016 r. Ze strony polskiej
z gośćmi spotkali się Dyrektor oraz pracownicy IPH w Krakowie, a także przedstawiciele małopolskich
firm: Biprocemwap S.A., Jan-Pol Incoming Tour Operator Sp. z o.o., Dragon Sp. z o.o. Sp.k. oraz
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
8.	Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety nt. szkoleń, której wyniki pozwoliły zidentyfikować potrzeby
szkoleniowe przedsiębiorców i opracować plan szkoleń w okresie IX.2016 r. – VI. 2017 r. (lipiec –
sierpień 2016 r.).
9.	Objęcie patronatem honorowym konferencji „Life Science Open Space 2016” (Centrum Kongresowe
ICE Kraków, 20.10.2016 r.) oraz spotkania firm rodzinnych w ramach cyklu „Wyzwania dla firm
rodzinnych” organizowanego przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o. i Konfederację Lewiatan (Kraków,
27.10.2016 r.).
10. Udział w konferencji „Małopolska jakość szkoleń” (WUP, 20.10.2016 r.).
11. Przygotowanie sprawozdania KSU za 2016 r.
12. Przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.
13.	Przygotowywanie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej w ramach uzyskanego wpisu do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
14. Uczestnictwo w szkoleniach dla pracowników IPH w Krakowie.
V. Prowadzenie korespondencji w języku angielskim w ramach projektów:
a) sieci Enterprise Europe Network
b) „Q-TALES”
c) „CERIecon”
d) Inna korespondencja IPH, w tym aplikacje w ramach programów UE

3.	Prezentacja działalności i usług oferowanych przez IPH oraz ośrodek EEN, a także najważniejszych
informacji nt. regionu Małopolski podczas spotkania zorganizowanego dla 6-os. delegacji białoruskiej
z regionu Gomla goszczącej w IPH w Krakowie w dniu 6.04.2016 r. W skład delegacji wchodzili
przedstawiciele gomelskiego oddziału Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Miasta Gomel oraz
Wiceprezydent Rady Regionalnej, a także reprezentanci firm z branży spożywczej, produkcyjnej,
handlowej oraz największej firmy transportowej z regionu Gomla. Ponadto obecnością zaszczyciła
również przedstawicielka ambasady białoruskiej. Ze strony polskiej z gośćmi spotkali się Dyrektor oraz
pracownicy IPH w Krakowie, przedstawiciel Sądeckiej Izby Gospodarczej, a także małopolskie firmy
produkcyjne i handlowe z branży spożywczej: Greektrade, Dorapol i Sopra oraz firm transportowych:
ZET Transport, AureaTrans i BK Logistyka.

VI. Inne

4.	Zorganizowanie śniadania biznesowego z Bankiem Zachodnim WBK „Czy Polska pozostanie liderem
wzrostu w Europie”. W spotkaniu wzięło udział 9 przedsiębiorców (Kraków, 14.04.2016 r.).

W tym czasie: kontynuowano bądź rozpoczęto realizację 4 projektów, przygotowano i złożono
2 projekty, które uzyskały akceptację.

5.	Promocja IPH oraz realizowanych projektów podczas organizowanego przez regionalny Dziennik
„Rzeczpospolita” oraz Partnerów Programu Rozwoju Eksportu regionalnego konkursu „Orły Eksportu
Województwa Małopolskiego” nad którym IPH w Krakowie objęła patronat. Podczas wydarzenia IPH
miała wyodrębnione stoisko promocyjne. Regionalne Orły Eksportu to ogólnopolski cykl wydarzeń
mający na celu promocję eksportu i tematów z nim związanych poprzez omówienie najciekawszych
rynków zbytu, wskazanie sektorów z największym potencjałem eksportowym oraz wyłonienie
i nagrodzenie regionalnych liderów eksportu (Kraków, 19.04.2016 r.).

Udzielono udokumentowanych porad i konsultacji w wymiarze 144 usług oraz ok. 850 informacji
i porad telefonicznych.

a) r egularne zamieszczanie informacji o realizowanych przedsięwzięciach, projektach, programach
i wydarzeniach adresowanych do sektora MŚP na stronie www.iph.krakow.pl, www.euroinfo.krakow.pl a
także rozsyłanie powyższych informacji w newsletterze,
b) spotkania w sprawie działań promocyjnych powiązanych z organizowanymi szkoleniami i spotkaniami.
W analizowanym okresie w sumie działaniami edukacyjnymi objęto 828 uczestników z Małopolski.
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PROJEKT ENTERPRISE EUROPE NETWORK:

Wybrane najważniejsze przedsięwzięcia EEN, zrealizowane w 2016 roku:

Enterprise Europe Network – Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki – ręki
– to jedno z najważniejszych narzędzi Komisji Europejskiej wspierających
rozwój głównie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Sieć powstała
w roku 2008 na bazie dotychczas istniejących Euro Info Centres oraz
Innovation Relay Centres.
Ośrodek Enterprise Europe Network działa w ramach Konsorcjum Południowa
Polska, które tworzy 9 partnerów z czterech województw: małopolskiego,
śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Celem sieci Enterprise Europe jest pomaganie małym i średnim
przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i w nawiązywaniu
międzynarodowych kontaktów gospodarczych oraz zwiększanie ich
świadomości w zakresie polityki Komisji Europejskiej.

1. Współpraca międzynarodowa oraz w ramach sieci EEN
•

 prowadzenie do europejskiej bazy SME Feedback 16 ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców
W
małopolskich. Baza SME Feedback jest owocem inicjatywy Listening to Enterprise realizowanej przez
Komisję Europejską. Jej ideą przewodnią jest umożliwienie przedsiębiorcom z całej Europy aktywnego
współtworzenia polityk unijnych, a poprzez to także środowiska, w którym działają. Rolą naszego
ośrodka jest przekazywanie Komisji Europejskiej problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy
z Małopolski w kontekście działalności na Jednolitym Rynku UE, a wynikających przede wszystkim
z niewłaściwej implementacji dyrektyw wspólnotowych do praw krajowych oraz przeprowadzanie pośród
przedsiębiorców ankiet sprawdzających ich stanowisko względem rozwiązań prawnych nad którymi
aktualnie pracuje Komisja Europejska. W 2016 r. badanie ankietowe dotyczyło funkcjonowania procedur
szczególnych dla małych przedsiębiorstw objętych dyrektywą VAT 2006/112/WE.

•

 spółorganizowanie wraz z ośrodkiem EEN przy Izbie Handlowo-Przemysłowej regionu Paris IleW
de-France spotkań B2B francuskiej firmy FORTIS Sarl z polskimi producentami z sektora rolnego
(maszyn rolniczych, kotłów i pieców na biomasę oraz sprzętu piekarniczego). Spotkania bilateralne
miały miejsce w dniu 30.05.2016 r. w IPH w Krakowie i uczestniczyło w nich 4 polskich przedsiębiorców.

•

 organizowanie przy współpracy z ośrodkiem EEN przy Austriackiej Izbie Gospodarczej oraz z Austriackim
Z
Biurem Współpracy Gospodarczej w Krakowie misji gospodarczej z regionu Burgenland do Małopolski
w dniu 6.10.2016 r. Głównym punktem wydarzenia w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie były
spotkania biznesowe firm austriackich i małopolskich m.in. z branży turystycznej, winiarskiej, materiałów
elektrycznych, systemów sygnalizacji świetlnej, oznakowania ulic. Wzięli w nich udział przedstawiciele
7 firm austriackich i 8 firm polskich. W sumie przeprowadzono 17 spotkań bilateralnych.

•

 spółorganizowanie wraz z niemieckim ośrodkiem EEN przy Berlin Partner für Wirtschaft und
W
Technologie GmbH spotkań B2B o formule Business Speed-Dating dla niemieckich firm z branży ICT
przybywających z misją gospodarczą z Brandenburgii. Spotkania z polskimi przedsiębiorcami miały
miejsce w dniu 1 grudnia w Krakowskim Parku Technologicznym oraz 2 grudnia w Izbie PrzemysłowoHandlowej. Ośrodek EEN zrekrutował 3 firmy, które przeprowadziły 6 rozmów biznesowych.

•

 spółpraca ośrodka EEN przy IPH w Krakowie jako partnera innych ośrodków międzynarodowej sieci
W
EEN przy promocji i rekrutacji na takie wydarzenia jak:
– Spotkania B2B podczas giełdy kooperacyjnej Tatra Expo Construction & Living 2016,
organizowane w dniu 15.04.2016 r. przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Słowackiej
Agencji Przedsiębiorczości w Bratysławie podczas 17 Międzynarodowej Wystawy Budownictwa
i Wyposażenia Wnętrz w Popradzie na Słowacji. Zrekrutowano 4 firmy, które odbyły 21 spotkań.
– Spotkania biznesowe podczas Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej organizowanej
w ramach X Forum Nowej Gospodarki przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu
Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach. Na spotkania biznesowe w Katowicach w dniu
10.06.2016 r. zrekrutowano 2 firmy, które odbyły 7 spotkań.
– Spotkania brokerskie Biomedical Partnering Event w Liverpoolu dla firm, uczelni i jednostek
badawczych z branży biomedycznej (w tym: biotechnologia, farmacja, diagnostyka, analityka,
technologie medyczne, opieka zdrowotna, zdrowie cyfrowe), współorganizowane przez brytyjską
sieć Enterprise Europe Network. Zrekrutowano 4 przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w 32
spotkaniach z potencjalnymi parterami biznesowymi. Spotkania miały miejsce w Liverpoolu
w dniach 16-17 czerwca 2016 r.
– Międzynarodowa giełda kooperacyjna Creative&Digital Matchmaking, organizowana w Wielkiej
Brytanii w dniu 28 czerwca, przy okazji odbywającej się w Liverpoolu inicjatywy biznesowej
International Festival for Business (IFB 2016) trwającej od 13 czerwca do 1 lipca 2016 r.
Celem giełdy kooperacyjnej było umożliwienie polskim przedsiębiorcom nie tylko nawiązania
bezpośrednich kontaktów biznesowych, ale również zapoznanie ich z najnowocześniejszymi
trendami i technologiami związanymi z branżą. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 71 firm
działających w szeroko pojętych branżach wysokotechnologicznych, między innymi w sektorach tj.:
motoryzacja, budownictwo, turystyka, ICT, technologie materiałowe, media, sztuka, projektowanie.
Trzech polskich przedsiębiorców przeprowadziło w sumie 19 spotkań.
– Giełda kooperacyjna Biomedica Brokerage Event 2016 organizowana w Aachen w dniach 3031.05.2016 r. przez niemiecki ośrodek EEN przy ZENIT Centrum Innowacji i Technik w Nadrenii
Północnej-Westfalia Sp. z o.o. Zrekrutowano 1 firmę, która przeprowadziła 9 spotkań.

Do zadań o charakterze ciągłym projektu EEN, zrealizowanych w 2016 roku należy zaliczyć:
•

•

•

•

•

•

współredagowanie i tłumaczenie ofert przedsiębiorców polskich oraz wprowadzanie ich do
międzynarodowej bazy współpracy Partnership Opportunity Database, jak również analiza
zamieszczonych w niej zagranicznych ofert współpracy adresowanych do rynku polskiego, ich
tłumaczenie oraz zamieszczanie w sekcji ofert na własnej stronie www.euroinfo.krakow.pl W roku
2016 wprowadzono do bazy 7 profili naszych klientów zaś na naszej stronie opublikowano 158 ofert
zagranicznych,
udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do ośrodka EEN. W zależności od sezonu jest to od 50
do 80 pytań miesięcznie z zakresu tj. Fundusze Strukturalne, dyrektywy unijne i dostosowanie prawa
polskiego do ich wymogów, normy europejskie i oznakowanie CE, prawo gospodarcze poszczególnych
państw członkowskich, oferta szkoleniowa oraz inne usługi ośrodka,
indywidualne spotkania z klientami celem zapoznania się z ich problemami i udzielenia informacji
pomagających je rozwiązać, tj. regulacje jednolitego rynku UE, szczegółowe kryteria udzielania dotacji
z funduszy strukturalnych – 25 klientów w ciągu roku,
reprezentowanie EEN, jak również Izby Przemysłowo – Handlowej na spotkaniach z przedsiębiorcami,
przedstawicielami lokalnej władzy samorządowej i terytorialnej oraz przedstawicielami zagranicznych
izb,
regularne zamieszczanie informacji o realizowanych przedsięwzięciach, projektach, programach
i wydarzeniach adresowanych do sektora MŚP, jak również tematycznych artykułów rozwijających
kwestie ważne dla przedsiębiorców i społeczeństwa Małopolski na własnej stronie ośrodka www.
euroinfo.krakow.pl,
uczestnictwo w spotkaniach konsorcjum BSN South Poland celem omówienia aktualnych problemów
związanych z realizacją zadań konsorcjum i monitorowania wykonania planu, jak również w spotkaniach
z przedstawicielem Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., który jest
koordynatorem tego konsorcjum.

W 2016 roku koordynatorem projektu EEN przy IPH w Krakowie była:
Agnieszka Czubak
tel. (12) 428 92 54
e-mail: aczubak@iph.krakow.pl
Konsultantami ośrodka są:
Marek Pustuła
tel. (12) 428 92 66
e-mail: mpustula@iph.krakow.pl

Roman Cupryś
tel. (12) 428 92 59
e-mail: rcuprys@iph.krakow.pl

Iwona Jordan
tel. (12) 428 92 63
e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Michał Babij
tel. (12) 428 92 60
e-mail: mbabij@iph.krakow.pl

Małgorzata Rak
tel. (12) 428 92 57
e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Małgorzata Deka
tel. (12) 428 92 62
e-mail: targi@iph.krakow.pl
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– S
 ubcontracting Meetings 2016 organizowane w dniach 8-9.06.2016 r. podczas targów
SUBCONTRACTING, ITM POLSKA i FOCAST przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz
ośrodek EEN przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Ośrodek EEN przy IPH jako
partner zrekrutował na spotkania 3 firmy, które przeprowadziły 13 spotkań.
– IV Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO w Kielcach
organizowane przez ośrodek EEN przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Sp. z o.o. Dzięki dofinansowaniu powierzchni wystawienniczej przez ośrodek EEN, 4 innowacyjne
małopolskie firmy miały okazję zaprezentować w dniach 27-28.10.2016 r. swoją ofertę. Firmy miały
również okazję uczestniczyć w dniu 27 października w konferencji „Twój biznes w Europie – jak
pozyskać wsparcie na ekspansję międzynarodową”.

•

 romowano ośrodek EEN poprzez ogłoszenia zaproszeń na szkolenia realizowane w ramach ośrodka
P
EEN na stronie www.msp.krakow.pl. Ponadto w ramach kampanii promocyjnej Konsorcjum EEN South
Poland na portalu społecznościowym Facebook zamieszczono rekomendacje firmy Duna Sp. z o.o.,
która podkreśliła wysoką jakość świadczonych usług szkoleniowych i wartość współpracy z ośrodkiem
Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (23.12.2016 r.).

•

 rzygotowano ogłoszenie promujące ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie („Dziennik
P
Polski”, www.dziennikpolski24.pl, 25.02.2016 r.) oraz artykuł nt. „Bezpłatne audyty innowacyjności dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski”, które ukazały się w prasie („Gazeta Wyborcza”,
17.06.2016 r., www.krakow.wyborcza.pl; www.m.krakow.wyborcza.pl oraz 10-11.11.2016 r.), („Dziennik
Polski” dodatek „Nasze miasto.pl”, 5.09.2016 r.), (Gazeta Krakowska, 7.12.2016 r.), jak również
w publikacji „Raport V Forum Przedsiębiorców Małopolski „Dziennika Polskiego” („Dziennik Polski”,
czerwiec 2016 r.); „Raport VI Forum Przedsiębiorców Małopolski „Dziennika Polskiego” („Dziennik
Polski”, październik 2016 r.); a także w dodatku do Dziennika Polskiego „Dziennik Izby PrzemysłowoHandlowej – Wiadomości Gospodarcze” (29.11.2016 r.).

•

 lecono ekspertowi przygotowanie artykułu nt. „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne
Z
rozwiązania”, który ukazał się wraz z zaproszeniem na konferencję organizowaną przez ośrodek EEN
w „Gazecie Wyborczej” (2.09.2016 r.), www.krakow.wyborcza.pl; www.m.krakow.wyborcza.pl.

•

 onadto promowano sieć Enterprise Europe Network w artykule nt. „Siła tkwi w sieci – Enterprise
P
Europe Network gwarantem sukcesu innowacyjnych polskich firm”, który ukazał się w tygodniku
„Newsweek Polska” (12-18.12.2016 r.).

•

Zakupiono materiały promujące ośrodek EEN (marzec, czerwiec, sierpień, październik, grudzień 2016 r.).

W sumie zrekrutowano 21 przedsiębiorców, którzy odbyli łącznie 101 spotkań z potencjalnymi partnerami
biznesowymi.
•

 dział w spotkaniach konsorcjum południowego EEN, które miały miejsce w Szczyrku w dniach 11U
12.02.2016 r.; w Krakowie na Politechnice Krakowskiej w dniu 08.04.2016 r., w Izbie PrzemysłowoHandlowej w dniu 6.05.2016 r. oraz w Kielcach w dniu 28.10.2016 r. i w Łańcucie w dniach 8-9.12.2016 r.

•

Udział w krajowym spotkaniu konsorcjum EEN (Warszawa, 6-7.06.2016 r.).

•

 dział przedstawicieli ośrodka EEN przy IPH w międzynarodowej konferencji sieci EEN („Annual
U
Conference 2016”), która miała miejsce w Bratysławie w dniach 14-16.11.2016 r.

•

 dział w spotkaniu przedstawicieli konsorcjów EEN West Poland i South Poland poświęconemu
U
metodologii realizacji doradztwa proinnowacyjnego (Kraków, 1.04.2016 r.).

•

 dział załogi m.in. w szkoleniu pt. „Finanse dla menadżera”, „Wniosek Horyzont 2020” (Szczyrk,
U
11.02.2016 r.); „Brokerage events: From the first ideas to business deals…” (Luxemburg, 25-26.02.2016
r.); „Introduction to action Plan Development” (Düsseldorf, 15-16.03.2016 r.); “Innovation Health Check”
(Gdynia, 24.05.2016 r.); „Design-Driven Innovatin Management” (Düsseldorf, 19-21.12.2016 r.).

•

 ydano ulotkę informacyjną konsorcjum „Enterprise Europe Network. Wsparcie dla Twojej firmy
W
w zasięgu ręki” (grudzień 2016 r.).

•

 ydano razem z konsorcjum BSN South Poland kalendarz książkowy promujący wszystkie ośrodki
W
EEN należące do konsorcjum (październik 2016 r.).

•

Udział w spotkaniu grupy sektorowej w Szkocji (Edynburg, 18-20.10.2016 r.).

•

•

 izyta w ośrodku EEN przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej Normandii w Caen mająca
W
na celu wymianę doświadczeń. Prezentacja regionów Normandii i Małopolski; określenie obszarów
potencjalnej współpracy gospodarczej; wskazanie najciekawszych wydarzeń gospodarczych w obu
regionach; wymiana doświadczeń w zakresie publikowania wydarzeń w Event Calendar; wymiana
dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania klientów sieci oraz publikowania profili w bazie POD i ich
rozpowszechniania, prezentacja wyselekcjonowanych profili z bazy POD (Francja, 18-19.07.2016 r.).

 rzygotowano i przedstawiono prezentację ośrodka EEN pt. „Programy wspierające przedsiębiorców
P
prowadzone przez IPH” podczas seminarium „Zarządzanie projektami dla przedsiębiorców”,
zorganizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W seminarium uczestniczyło 30 osób
(Kraków, 16.03.2016 r.).

•

 rezentowano rolę i zadania ośrodka EEN podczas szkoleń, seminariów, konferencji, i innych wydarzeń
P
mających miejsce w IPH takich jak np. wizyta delegacji białoruskiej z regionu Gomla (6.04.2016 r.),
wizyta delegacji przedsiębiorców z Iraku (16.06.2016 r.).

•

 romowano ośrodek EEN podczas corocznej uroczystości Święta Izby Przemysłowo-Handlowej
P
(Kraków, 18.11.2016 r.).

 roku 2016 r. kontynuowano świadczenie bezpłatnej usługi informacyjnej, jaką jest wysyłka klientom,
W
członkom Izby oraz podmiotom zaprzyjaźnionym Newslettera EEN. W przeciągu całego roku 2016
zredagowanych i rozesłanych zostało 5 numerów Newslettera zawierającego artykuły na tematy istotne
dla przedsiębiorców takie jak: programy i działania, poprzez które dystrybuowane są w Polsce Fundusze
Strukturalne, Europejskie programy współpracy, strategie Komisji Europejskiej w zakresie zagadnień
gospodarczych i społecznych. Newsletter zawierał też ofertę szkoleń, spotkań biznesowych i misji
gospodarczych organizowanych przez sieć EEN. Obok tego kontynuowano, tak jak w poprzednich
latach, dostarczanie notatek i artykułów o podobnej tematyce do Newslettera IPH w Krakowie.

•

 romowano działalność i usługi ośrodka EEN podczas zewnętrznych wydarzeń tj. np. regionalny
P
konkurs „Orły Eksportu Województwa Małopolskiego” (Kraków, 19.04.2016 r.).

•

 zięto udział w Małopolskim Festiwalu Innowacji, organizowanym i koordynowanym przez Urząd
W
Marszałkowski WM, realizowanym w dniach 17-23.10.2016 r. Ośrodek EEN zorganizował dwa
wydarzenia: „Design thinking – warsztaty dla przedsiębiorców” (18.10.2016 r.) oraz szkolenie pt.
„Zasady gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w świetle ostatnich zmian
przepisów krajowych oraz UE” (19.10.2016 r.).

•

 ontynuowano usługę Info Watch polegającą na monitorowaniu informacji na temat wybranych
K
działań Funduszy Strukturalnych i przesyłaniu ich e-mailem określonej grupie przedsiębiorców, którzy
zadeklarowali zainteresowanie tematem. W ciągu roku 2016 przygotowano i rozesłano 1 numer Info
Watch Service do 316 odbiorców.

•

•

 ontynuowano usługę Tender Alert polegającą na monitorowaniu informacji na temat przetargów
K
ogłaszanych na rynku UE i przesyłaniu ich e-mailem określonej grupie przedsiębiorców, którzy
zadeklarowali zainteresowanie tematem. W ciągu roku przygotowano i rozesłano 4 zestawy ofert
łącznie do 84 odbiorców.

 zięto udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Małopolsce organizowanym w dniach 14W
20.11.2016 r., koordynowanym przez Urząd Marszałkowski, mającym na celu wsparcie przedsiębiorców
oraz promocję przedsiębiorczości wśród ludzi młodych. W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości ośrodek
EEN zorganizował szkolenie pt. „Innowacyjne modele biznesowe” (18.11.2016 r.) oraz bezpłatne
konsultacje (z zakresu podstawowych informacji o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej
na Jednolitym Rynku UE; poszukiwania partnerów gospodarczych zagranicą; pozyskiwania środków
finansowych na rozwój działalności gospodarczej z programów europejskich i krajowych; wsparcia
podnoszenia innowacyjności) dla przedsiębiorców z sektora MŚP (14-17.11.2016 r.).

•

 ydano publikację pt. „Odpowiedzialność przedsiębiorcy za produkt w kontekście oznakowania
W
CE” autorstwa Magdaleny Bator (listopad 2016 r.) oraz publikację pt. „Delegowanie pracowników –
Praktyczne aspekty prawne i podatkowe” autorstwa Justyny Zając-Wysockiej i Anny Stokłosa (grudzień
2016 r.). Opracowania dostępne są w siedzibie ośrodka oraz na stronie www.euroinfo.krakow.pl

2. Działania informacyjne oraz promocyjne i medialne
•

58

W 2016 r. ośrodek EEN wykonał usługi na rzecz 2952 klientów łącznie. Ponadto ośrodek Enterprise
Europe Network brał udział zarówno w przygotowywaniu i realizacji projektów, jak i przeprowadzaniu szkoleń
wspólnie z Krakowską Szkołą Handlową w ramach pracy całego wydziału.
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4.	WYDZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

BILANS na dzień 31.12.2016 r.
Symbol podstawowej
działalnościzałącznik
wg PKDdo9411Z
Sporządzony
wg wzoru stanowiącego
rozporządzenia MF z dnia 15.11.2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie
prowadzących
działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2001 roku nr 137, poz. 1539)
Numer identyfikacyjny-REGON
350544134

303,61
0,00
303,61
0,00
0,00
0,00
486,82
0,00
440,61
0,00
046,21
0,00
0,00
790,43

Rachunek
zysków
strat (zł)
Rachunek
zysków
i strat i(zł)

II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW

PASYWA
(wyszczególnienie)
A. Fundusze własne
I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem

Stan

Stan

na 31.12.2015

na 31.12.2016

(zł)

(zł)

50 124,82
0,00
50 124,82
0,00
0,00
0,00
1 107 592,47
0,00
146 012,27
0,00
961 580,20
0,00
0,00
1 157 717,29

46 303,61
0,00
46 303,61
0,00
0,00
0,00
796 486,82
0,00
389 440,61
0,00
407 046,21
0,00
0,00
842 790,43

Stan

Stan

na 31.12.2015

na 31.12.2016

(zł)

(zł)

562 434,23
522 552,24
0,00
39 881,99

576 286,13
539 552,24
0,00
36 733,89

39 881,99

36 733,89

0,00

0,00

595 283,06
0,00
66 034,25

266 504,30
0,00
158 727,32

1. Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

2. Inne zobowiązania

66 034,25

158 727,32

0,00

0,00

24 615,16
504 633,65

35 281,97
72 495,01

504 633,65

72 495,01

1 157 717,29

842 790,43

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

3. Fundusze specjalne

III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

729 434,19
28 266,33
701 167,86

A. Przychody z działalności statutowej

Numer identyfikacyjny – REGON 350544134

I. Wartości niematerialne i prawne

01.01.201531.12.2015

Wyszczególnienie

Symbol podstawowej działalności wg PKD 9411 Z

AKTYWA
(wyszczególnienie)
A. Aktywa trwałe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.01.2016-31.12.2016

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2016 – 31.12.2016
Sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia MF z dnia 15.11.2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie
prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 roku nr 137, poz. 1539)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

BILANS
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
dzień 31.12.2016

2016

BILANS
na dzień 31.12.2016
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Stan

III. Zmiana stanu produktów

Stan

PASYWA
na 31.12.2015
na 31.12.2016
B. Koszty realizacji zadań statutowych
403 511,23
(wyszczególnienie)
(zł)
(zł)
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia
A. Fundusze własne lub ujemna) (A-B)
562 434,23
576 286,13
325 922,96
I. Fundusz statutowy
522 552,24
539 552,24
D. Koszty administracyjne
253 511,22
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
1. Zużycie materiałów i energii
1 453,69
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
39 881,99
36 733,89

2. Usługi obce
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
3.Podatki i opłaty
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

36 733,89

0,00

0,00

B. Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
283,06
4. Wynagrodzenia
oraz ubezpieczenia społeczne i inne 595
świadczenia
I. Zobowiązania długoterminowe
z
tytułu
kredytów
i
pożyczek
0,00
5. Amortyzacja
II. Zobowiązania krótkoterminowe
66 034,25
6. Pozostałe i fundusze specjalne

1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe

0,00
66 034,25
0,00

III. Rezerwy na zobowiązania
24 615,16
H. Koszty finansowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
504(wielkość
633,65
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

dodatnia
lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
1. Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
J. Zyski i straty nadzwyczajne
2.Inne rozliczenia międzyokresowe

SUMA PASYWÓW

I. Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia

24 572,48
667,84

39 881,99

504 633,65

1 157 717,29

266217
504,30
943,67
0,00
1 788,26
158 727,32
7 085,28
1 658 0,00
418,06
158
727,32
1 689
202,08
0,00
25 779,89
35 281,97
26 833,62
72 495,01
573,99
7240
495,01

01.01.201631.12.2016

633 234,96
28 266,73
604 968,23
268 617,41
364 617,55
301 833,56
3 164,49
16 546,78
30 371,70
243 901,75
1 788,26
6 060,58
1 264 891,68
1 297 617,68
46 502,75
39 530,85
37 029,89

842 790,43

II. Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)

Kraków

40 573,99

37 029,89

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Ewa Sułkowska, 012 4289258
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość
(imę, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)
............................................................
dodatnia)
(pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu
L. Podatek
692,00
296,00
sprawozdawcy)
Ł.
Wynik
finansowy
netto
39
881,99
36
733,89
Kraków, dnia 24.02.2017 r.

Osoba do kontaktu:
Ewa Sułkowska
Księgowa
tel. 12 428 92 58

Kraków, dnia 24.02.2017 r.

2.Inne rozliczenia międzyokresowe

SUMA PASYWÓW
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IX.	KALENDARIUM WYDARZEŃ w IPH – styczeń – grudzień 2016
7.01.2016	
Prezydent IPH Andrzej Zdebski na spotkaniu z wojewodą małopolskim. Spotkanie dotyczyło
organizacji Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016.
13.01.2016

Szkolenie w IPH nt. „Rynek włoski – perspektywy i możliwości dla polskich firm”.
Spotkanie wojewody małopolskiego Józefa Pilcha z członkami Prezydium Rady IPH.

21.01.2016

Posiedzenie Sekcji Budownictwa w sprawie działania sekcji w roku 2015.

22.01.2016

Wizyta w IPH radcy handlowego Austrii.
Wizyta w IPH prezydenta IPH we Lwowie Dmytro Aftanasa.
Udział przedstawicieli władz izby w uroczystości z okazji Dnia Jedności Ukrainy.

28.01.206	
Wizyta dyrektora IPH w konsulacie Generalnym Ukrainy. Rozmowa dotyczyła współpracy
IPH z konsulatem.
29.01.2016

Gala noworoczna IPH – Oddział w Olkuszu.

1.02.2016	
Spotkanie dyrektora IPH z dyrektorem Centrum Energetyki AGH prof. Wojciechem
Nowakiem w sprawie nawiązania współpracy Centrum w firmami MŚP.

13.04.2016	
Szkolenie w izbie nt. „Oznakowanie CE – odpowiedzialność producenta i importera za
produkt”
14.04.2016	
Spotkanie w izbie z udziałem firm członkowskich z ekonomistą BZ WBK Piotrem Bielskim.
Temat spotkania „Czy Polska pozostanie liderem wzrostu w Europie”.
18.04.2016	
Mediacja gospodarcza w IPH.
19.04.2016	
Udział dyrektora IPH w uroczystości wręczenia firmom z Małopolski nagród Orły eksportu.
Organizatorem konkursu była redakcja Rzeczypospolitej. Wśród laureatów były dwie firmy
członkowskie IPH Comarch i Farmona.
Szkolenie w IPH nt. „Procedury specjalne w świetle Unijnego Kodeksu Celnego”.
23.04.2016	
Udział dyrektora IPH w uroczystości otwarcia „Forum rozwoju połączeń lotniczych Routes
Europe 2016”. Głównym organizatorem Forum była firma członkowska IPH Krakow Airport.
27.04.2016

Spotkanie w IPH z zarządem Drukarni Anczyca firmy członkowskiej IPH.

29.04.2016	
Spotkanie w IPH przedstawicieli sekcji budownictwa z udziałem prof. W. Nowaka –
dyrektora Centrum Energetyki AGH. W czasie spotkania ustalono organizację konferencji
nt. technologii energooszczędnych w budownictwie, która odbędzie na terenie AGH.
Organizatorzy IPH, Centrum Energii AGH oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii.
 dział prezydenta i dyrektora IPH w uroczystości otwarcia Centrum Usług Wspólnych
U
Zurich Insurance Group.

5.02.2016	
Spotkanie w izbie z wicedyrektorem Izby Celnej w Krakowie w sprawie planu współpracy
w 2016 roku.

10.05.2016

10.02. 2016	Spotkanie w izbie z dyrektorem Sprzedaży Orlen Oil. Rozmowa dotyczyła zacieśnienia
współpracy IPH z Orlen Oil.

11.05.2016	
Szkolenie w IPH nt. „Internacjonalizacja MŚP: prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców
przez polskie firmy”.

17.02.2016

Posiedzenie KWSTiGM.

18.02.2016

Spotkanie w izbie przedstawicieli Sekcji Budownictwa IPH.

12.05.2016	
Udział dyrektora IPH w posiedzeniu Kapituły konkursu „Innowator Małopolski”,
organizowanego przez Politechnikę Krakowską.

23.02.2016

Szkolenie w izbie nt. „Jak skutecznie negocjować na arenie międzynarodowej”.

24.02.2016

Spotkanie w izbie z prezesem zarządu FTT Wolbrom Piotrem Piętą.

1.03.2016

Udział dyrektora IPH w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala w Prokocimiu.

2.03.2016 	Posiedzenie Prezydium Rady IPH poświęcone m.in. ustaleniu porządku obrad zbliżającej
się Rady IPH.
9.03.2016

11.03.2016

Spotkanie w izbie partnerów zaangażowanych w organizację Kongresu Camacol.

18.03.2016	
Udział przedstawiciela IPH w pierwszym posiedzeniu kapituły konkursu „Lider Małopolski”,
która odbyła się w siedzibie redakcji Dziennika Polskiego, organizatora konkursu.
23.03.2016	
Udział przedstawicieli Izby w spotkaniu promocyjnym nowej wersji samochodu BMW
organizowanym przez firmę członkowską IPH Euromarket sp. z o.o.
24.03.2016	
Spotkanie w izbie z prezesem zarządu Orlen Oil Marcinem Gralewskim. Rozmowy dotyczyły
zacieśnienia obopólnej współpracy.
30.03.2016

Posiedzenie Rady IPH podsumowujące działalność Izby w roku 2015.

5-6.04.2016	Współorganizacja II Europejskiego Kongresu Samorządów w obszarze samorządów gospodarczych. Spotkanie prezydenta IPH Andrzeja Zdebskiego z prezydentem Eurochambres
Richardem Weberem – rozmowa nt. przyszłości samorządu gospodarczego w Polsce.
 ramach organizacji panelu nt. samorządu gospodarczego w Europie i w Polsce, izba
W
wydała broszurę okolicznościową nt. współpracy z Urzędem Miasta Krakowa na przestrzeni
165 lat historii IPH.
6.04.2016	
Spotkanie w Izbie z gośćmi II EKS przybyłymi na zaproszenie IPH ze Lwowa, z Arad
z Rumunii i z Gomla w Białorusi.
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13.05.2016

Trzecia Majowa Biesiada IPH organizowana w ogrodach Hotelu Farmona.

19.05.2016

Szkolenie „Marketing internetowy dla eksporterów”.

20.05.2016

Spotkanie w IPH z radcą handlowym Cypru Petrosem Michaelidesem.

24.05.2016 r.

Mediacja gospodarcza w IPH.

1.06.2016 r.

Posiedzenie Prezydium Rady IPH.

Szkolenie w izbie nt. „Austria – możliwość ekspansji dla polskich przedsiębiorców”

10.03.2016	
Szkolenie w izbie nt. „Unijny kodeks celny – zmiany w przepisach prawa celnego od 1 maja
2016”.

Promocja w IPH książki radcy IPH Jana Mostowika z udziałem 60 gości.

Mediacja gospodarcza w IPH.
6.06.2016 r.	Udział prezydenta IPH i dyrektora IPH w V Forum Małopolskich Przedsiębiorców,
organizowanym przez Dziennik Polski. Podczas Forum zostały wręczone nagrody
w plebiscycie Dziennika Polskiego „Lider Małopolski 2015”. Wśród laureatów znalazły się
firmy członkowskie IPH: w kategorii Lider Przedsiębiorczości i Innowacyjności – Armatura
Kraków, w kategorii Lider Marki Małopolskiej – Wawel SA oraz wyróżnienie w kategorii
Menedżer Roku Dużej Firmy – Jan Pamuła.
8.06.2016 r.	Szkolenie w IPH nt. „Wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania na
terenie Polski i UE – regulacje krajowe i europejskie”.
9.06.2016 r.	Szkolenie w IPH nt. „Rynek niemiecki – prawne aspekty prowadzenia działalności
i współpracy gospodarczej z niemieckim kontrahentem”.
14.06.2016 r.	Szkolenie w IPH nt. „Inwestycje w innowacje – od strategii rozwoju po finansowanie
kapitałowe”.
15.06.2016

Posiedzenie Rady IPH.

16.06.2016	
Wizyta w izbie 12 przedsiębiorców z Najaf (Irak) reprezentujących branże: IT, przemysł maszynowy, meblowy, energetyczny, stalowy, turystyczny oraz ochronę zdrowia i jubilerstwo.
Irakijczycy odbyli rozmowy nt nawiązania wymiany handlowej z partnerami z Małopolski.
21.06.2016 	Spotkanie w izbie z dyrektorem regionu Private Banking oraz z dyrektor ds. MŚP z Deutsche Banku. Obie panie były zainteresowane włączeniem banku w grafik szkoleń i innych
wydarzeń w IPH.
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22.06.2016

Posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.

23.06.2016	
Udział pracowników IPH w Akademii Przedsiębiorcy BZ WBK. IPH objęła patronatem
organizację tego przedsięwzięcia.
27.06.2016	
Wizyta w izbie 4 przedstawicieli China Foreign Trade Centre z Kantonu (ChRL) na czele
z wiceprezydentem tej organizacji Ma Chunzhi.
 ozmowy z gośćmi z Chin prowadził: wiceprezydent IPH L. Rożdżeński oraz dyrektor
R
IPH W. Andruszko. Rozmowy dotyczyły współpracy IPH z CFTC przy promocji Targów
w Kantonie w Małopolsce.
28.06.2016	
Wizyta w izbie dyrektora regionalnego Polkomtela Jacka Sikorskiego. Polkomtel jest
członkiem IPH. Rozmowy dotyczyły współpracy firmy z Izbą w 2016 r.
25.07.2016 	Spotkanie w izbie prezydenta IPH A. Zdebskiego z zastępcą prezydenta Krakowa
T. Trzmielem. Rozmowy dotyczyły włączenia się naszej izby do współpracy gospodarczej
z Ołomuńcem (Czechy). Impulsem działań izby jest umowa między Ołomuńcem
a Krakowem podpisana przez prezydenta T. Trzmiela podczas wizyty w Ołomuńcu na
początku czerwca br.
25.07.- 01.08.2016	W tych dniach w izbie pełniła dyżur konsularny podczas Światowych Dni Młodzieży konsul
Chile pani Lorena Guzman.
27.07.2016	
Wizyta w izbie ambasadora Chile w Polsce pana Alfredo Garcia Castelblanco. Ambasador
przebywał w Krakowie w związku z odbywającymi się Światowymi Dniami Młodzieży.
12.08.2016 r.

 izyta w izbie ambasadora RP w Singapurze Zenona Kosiniaka – Kamysza. Nt. współpracy
W
i możliwości handlu z Singapurem rozmawiali dyrektor IPH i wiceprezydent IPH Leszek
Rożdżeński.
 izyta w izbie wiceprezes FTT Wolbrom Marii Namdakow. Rozmowa dot. współpracy FTT
W
Wolbrom z izbą w Ukrainie.

2.09.2016	
Spotkanie w Izbie z przedstawicielem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi w sprawie
przystąpienia do izby.
5.09.2016	
Spotkanie z przedstawicielem firmy Digital Solution z Katowic w sprawie przystąpienia do
Izby.
6.09.2016

Mediacja gospodarcza w izbie.

13.09.2016

Posiedzenie Prezydium Rady IPH.

14.09.2016	
Spotkanie w izbie z prezesem Polsko – Słowackiej IPH w sprawie realizacji wspólnych
przedsięwzięć w najbliższym czasie.
 odpisanie ramowej umowy o współpracy pomiędzy IPH a Społeczną Akademią Nauk
P
z Łodzi.
Posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski
15.09.2016	
Udział prezydenta i dyrektora IPH w uroczystym otwarciu Centrum Operacyjnego Uber
w Krakowie.
Udział prezydenta i dyrektora IPH w pogrzebie prezesa Jurajskiej Izby Gospodarczej.
15-16.09.2016	Udział przedstawicieli Izby w Kongresie Izb Przemysłowo Handlowych Grupy
Wyszehradzkiej w Budapeszcie. W czasie kongresu pracownik izby dokonał prezentacji
dotyczącej Małopolski.
16.09.2016

Udział dyrektora IPH w uroczystości z okazji 20-lecia Spółki MPL im. J.P. II.

19.09.2016	
Udział wiceprezydenta Leszka Rożdżeńskiego i dyrektora IPH w uroczystości Dzień Służby
Celnej.
Udział dyrektora IPH w uroczystości XXV rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy.
20.09.2016	
Spotkanie z izbie przedstawicieli firmy Philip Morris i doradcy prezydenta Krakowa Witolda
Śmiałka w sprawie wymogów dotyczących ochrony środowiska i czystości powietrza
w Krakowie.
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21.09.2016	
Spotkanie w izbie z dyrektorem oddziału IPH w Olkuszu Emilem Kocjanem nt. planu
działania Oddziału.
23.09.2016	
Konferencja nt. „Efektywność energetyczna organizowanej przez IPH wspólnie Krajową
Agencją Poszanowania Energii i
22-23.09.2016	Udział prezydenta IPH Andrzeja Zdebskiego i wiceprezydenta IPH Adama Leszkiewicza
w spotkaniu izb regionalnych w Białowieży. Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat
przyszłości samorządu gospodarczego w Polsce.
26.09.2016	
Spotkanie dyrektora IPH z konsulem honorowym RP w Kalkucie. Spotkanie odbyło się
w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie.
27.09.2016

Spotkanie w izbie z dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej BZ WBK.

28.09.2016

Wizyta w izbie racy handlowego Austrii w Polsce Karla Schmidta.

5.10.2016

Posiedzenie Rady IPH.

6.10.2016	
Delegacja z Burgenlandu z Austrii – premier kraju związkowego, ambasador, prezydent
izby i przedsiębiorcy.
6.10.2016	
Udział dyrektora IPH w uroczystości wbudowania kamienia węgielnego kompleksu
produkcyjno-magazynowego firmy członkowskiej IPH, Dragon Poland w Skawińskim
Obszarze Gospodarczym SHG.
11.10.2016	
Wizyta dyrektora IPH w Olkuszu w firmie zainteresowanej członkostwem w IPH w Krakowie.
Firma IMI Hydronic Engineering.
12-13.10.2016

Udział prezydenta IPH Andrzeja Zdebskiego w Dniach Biznesu w Gomlu, Białoruś.

14.10.2016

Spotkanie w izbie z prezesem zarządu Philip Morris Polska Oleksiyem Lomeyko.

18.10.2016	
Warsztaty w izbie nt. Design thinking” – warsztaty dla przedsiębiorców w ramach Tygodnia
Przedsiębiorczości w Krakowie.
19.10.2016	
Szkolenie w izbie nt. „Zasady gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
w świetle ostatnich zmian przepisów krajowych oraz UE”.
21.10.2016	
Udział prezydenta A. Zdebskiego w uroczystości Jubileuszu 25-lecia firmy członkowskiej
IPH ZUE SA
28.10.2016	
Udział wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego i dyrektora IPH W. Andruszki
w uroczystości Jubileuszu 25-lecia firmy członkowskiej IPH SAG sp. z o.o.
3.11.2016

Wizyta w IPH prezesa zarządu FTT Wolbrom Piotra Pięty.

4.11.2016

Mediacja gospodarcza w IPH.

7.11.2016

Mediacja gospodarcza w IPH.

10.11.2016

Posiedzenie Kapituły Krakowskiego Dukata 2016.

18.11.2016

Uroczystość jubileuszu 166-lecia IPH w Krakowie – Święto Izby.

22.11.2016

Szkolenie w izbie nt. „Cyberzagrożenia i ich wpływ na biznes”.

23.11.2016	
Wizyta w izbie delegacji przedsiębiorców z Korei Południowej z wiceburmistrzem Seulu na
czele oraz prezydentem IPH w Seulu.
27.11.-8.12. 2016 Misja gospodarcza Izby do IPH w Kalkucie oraz IPH w Lalitpur w Nepalu.
29.11.2016

Wizyta w izbie ambasadora Senegalu w Polsce – Amadou Dabo.

8.12.2016

Szkolenie w oddziale IPH w Olkuszu nt. „Negocjacje międzynarodowe w biznesie”.

14.12.2016	
Posiedzenie Rady IPH. Debata na temat realizacji projektu finansowanego z programu
Interreg CENTRAL EUROPE.
21.12.2016	
Coroczne spotkanie z cyklu Kultura Media Biznes. Tegoroczne poświęcone było teatrom
muzycznym w Krakowie.
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Gala Krakowskich Dukatów

Święto Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Doroczne nagrody i tytuły dla najlepszych menedżerów w Małopolsce

Krynica pięknie się zmienia Vistar – paryski styl i szyk

Samorządowy Kreator
Przedsiębiorczości

Kreator
Przedsiębiorczości

STEFAN KOLAWIŃSKI, burmistrz Bochni, uhonorowany
został tytułem Kreator Przedsiębiorczości z rekomendacji
marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy.
– Nagroda ta jest indywidualna, ale tak naprawdę uważam,
że jest ona dla miasta, dla Bochni, a dedykuję ją tym wszystkim
współpracownikom, z którymi
mam zaszczyt współpracować
– mówił burmistrz Stefan Kolawiński podczas uroczystości
wręczenia tytułu.
Jako jeden z argumentów za
przyznaniem nagrody właśnie

Laureaci Dukatów. Od lewej: Daniel Więzik (Traditional Polish Style), Hubert Kardasz (Intermag), Piotr Pięta (Fabryka
Taśm Transporterowych Wolbrom SA) i Alfred Szylko (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu)

Stefanowi Kolawińskiemu, wymieniono aktywny rozwój Bocheńskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej, przyciągającej
do Bochni wielu inwestorów. 17
listopada oficjalną decyzję o budowie oddziału Firmy BSAG
ogłosił koncern Mabuchi Motor,
największy na świecie producent silników elektrycznych do
sterowania różnymi elementami w samochodach.
Stefan Kolawiński jest absolwentem krakowskiej AWF.
Wcześniej był związany z z edukacją. W latach 2004-2007 roku
był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Bochni. Radny miejski w kadencji 1998-2002. (JM)

DARIUSZ REŚKO, burmistrz
Krynicy, uhonorowany został
tytułem Kreator Przedsiębiorczości z rekomendacji Sądeckiej Izby Gospodarczej.
Za swój sukces uważa m.in. dokończenie programu wodno-kanalizacyjnego gminy Krynica-Zdrój wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków i wodociągów, budowę sali gimnastycznej
w Tyliczu oraz boiska wielofunkcyjnego w Bereście (wszystkie inwestycje z wykorzystaniem środków finansowych
z Unii Europejskiej). Obecnie
pod jego okiem przygotowywa-

ny jest program rewitalizacji
Krynicy.
Dariusz Reśko jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Pracę doktorską
obronił na Wydziale Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Jest specjalistą
z zakresu przedsiębiorczości,
rozwoju lokalnego, uzdrowisk
oraz zarządzania w turystyce
i hotelarstwie. Jest długoletnim
członkiem i działaczem wielu
organizacji pozarządowych.
W samorządzie działa od
2002 roku. Od 2010 r. jest burmistrzem Krynicy-Zdroju. W 2016
roku został odznaczony przez
prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. (JM)

Krakowski Dukat

W kategorii właściciel firmy
małej statuetką Krakowskiego
Dukata uhonorowana została
IWONA STAREK, właścicielka
firmy Vistar sp. z o.o.
– Jesteśmy firmą rodzinną założoną przez osoby z długoletnim doświadczeniem w branży
odzieżowej, działającą na rynku
od 2007 roku – mówiła podczas
uroczystości wręczenia nagród
Iwona Starek. – Swój sukces
zawdzięczamy przede wszystkim fachowcom o najwyższych
kwalifikacjach i umiejętnościach, zdobytych w wiodących
zakładach specjalizujących się

w konfekcjonowaniu głównie
odzieży męskiej.
Vistar specjalizuje się w wykonywaniu wszystkich działań
przygotowawczych, koniecznych do uruchomienia masowej
i indywidualnej produkcji garniturów, marynarek, żakietów,
spodni, płaszczy i kurtek.
W trakcie produkcji kontroluje
jej jakość i przebieg na każdym
etapie oraz dokonuje odbioru
końcowego zgodnie z wymaganiami klienta.
Firma wykonuje usługi na
zlecenia znanych marek odzieżowych w kraju i za granicą.
Vistar jest stałym gościem
(od 2007 r.) paryskich targów
Premiere Vision. (JM)

FOT. JANUSZ MICHALCZAK (4)

Podczas gali władze miasta reprezentowała Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta
Krakowa. Z prawej Józef Szwiec, z lewej Zbigniew Proć, prezes IPH w Tarnowie

Nagroda jest dla Bochni

FOT. JANUSZ MICHALCZAK (6)

Wtorek, 29.11.2016 r.

Medalami Honoris Gratia uhonorowani zostali (od lewej): Janusz Kadela – prezes Proxima Service, Jerzy Gas –
prezes firmy SAG i Michał Mierzejewski, członek zarządu Philip Morris Polska Distribution

Janusz Michalczak

janusz.michalczak@dziennik.krakow.pl

166. rocznicę powstania obchodziła
18 listopada Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie. Z tej okazji podczas uroczystości w Małopolskim
Ogrodzie Sztuki wręczone zostały
Krakowskie Dukaty.

Samorządowi liderzy
Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku z inicjatywy
gazety ,,Czas Krakowski”. Nagroda
przyznawana była przedsiębiorcom
wywodzącym się ze środowisk gospodarczych woj. krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji
ustrojowej. W tym okresie patronat
nad nagrodą, obok ,,Czasu Krakow-
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skiego”, objęła IPH w Krakowie.
Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem
nagrody.
Nagroda Krakowski Dukat wyróżnia i honoruje menedżerów za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana
osoba prowadzi swą działalność.
Z rekomendacji marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy
w tym roku uhonorowano: A w kategorii samorządowy kreator przedsiębiorczości – Stefana Kolawińskiego,
burmistrza miasta Bochnia, a z rekomendacji Sądeckiej Izby Gospodarczej
– Dariusza Reśko, burmistrza Krynicy Zdroju A w kategorii mała firma nagrodzeni zostali: Iwona Starek, prezes
zarządu firmy odzieżowej Vistar oraz

Laureaci Dyplomów im. Teodora Baranowskiego. Od lewej: Konrad Hernik – wiceprezydent IP-H,
Zbigniew Szpak (KAPE), Michał Czekaj (Dragon), Arkadiusz Milka – wiceprezydent IP-H

Józef Szwiec, prezes zarządu firmy
paliwowej Witospol A w kategorii firma średnia – Bożena Zarywska, prezes
Przedsiębiorstwa Odzieżowego Bożena i Zbigniew Zarywscy oraz Michał
Czekaj, prezes firmy reprezentującej
branżę chemii budowlanej Dragon Poland A w kategorii menedżer firmy –
Hubert Kardasz, prezes firmy Intermag, zajmującej się produkcją artykułów prozdrowotnych dla zwierząt,
Piotr Pięta, prezes zarządu Fabryki
Taśm Transporterowych Wolbrom
SA, Alfred Szylko, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Olkuszu oraz Daniel Więzik, prezes
zarządu Traditional Polish Style (branża AGD).
Złote Krakowskie Dukaty otrzymali: Jerzy Gas, prezes firmy SAG
(m.in. produkcja lin stalowo-gumo-

wych), Wiesław Nowak, prezes firmy
ZUE SA (branża infrastruktury szynowej), Józef Serafin, prezes PPU
Fares (branża energetyczna).

Wspólnie z Urzędem Miasta
Obok Krakowskiego Dukata przejawem zaangażowania Izby w kształtowanie gospodarczego środowiska
regionu i warunków sprzyjających
rozkwitowi nowoczesnego biznesu
jest także jej przystąpienie wraz
z Urzędem Miasta Krakowa w do projektu CERIecon, którego realizacja
właśnie się rozpoczęła, a współfinansowana jest z programu INTERREG
Central Europe.
Przez blisko 3 lata partnerzy z 7
krajów Europy Środkowej tworzyć będą współpracujące ze sobą regionalne ekosystemy wspierania start-upów.

Postawiliśmy na biopaliwa Mundury dla Brytyjczyków Etap intensywnego rozwoju
Krakowski Dukat

W kategorii właściciel firmy
małej statuetką Krakowskiego
Dukata uhonorowany został
JÓZEF SZWIEC, właściciel firmy Witospol sp. z o.o.

W ramach projektu w każdym partnerskim regionie powstać mają także
dostosowane do ich potrzeb inkubatory przedsiębiorczości pomagające generować nietuzinkowe przedsięwzięcia biznesowe.

Firma Witospol istnieje na rynku paliwowym od 1992 roku.
Obecnie dysponuje siecią 11
stacji paliw i jednym zakładem
magazynowania paliw, posiada siedem autocystern samochodowych i zaplecze logistyczne.
Właściciel firmy Witospol
dyrektor Józef Szwiec jest
członkiem Rady Polskiej Izby
Paliw Płynnych w Warszawie.

– Kluczem do sukcesu firmy
Witospol w jej początkach był
import paliw i produkcja biopaliw – podkreśla dyrektor Józef Szwiec. – Już w 2000 roku
znaleźliśmy się na 301. pozycji
w rankingu Gazety Bankowej
,,500 Największych Przedsiębiorstw w Polsce”,
Firma Witospol jest laureatem m.in. Medalu Krajowej Izby
Gospodarczej za wspieranie samorządu gospodarczego, Złotego Medalu za Długoletnią
Służbę Prezydenta RP, otrzymała także nominację do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej
2016 r. Firma zatrudnia 33 osoby, sponsoruje wiele wydarzeń
sportowych w regionie. (JM)

Krakowski Dukat

W kategorii właściciel firmy
średniej statuetką Krakowskiego Dukata uhonorowana została BOŻENA ZARYWSKA, prezes
Przedsiębiorstwa Odzieżowego
Bożena i Zbigniew Zarywscy.
Przedsiębiorstwo prowadzi
działalność od 1983 roku i zatrudnia 178 osób. Produkuje
zaawansowaną technologicznie odzież wojskową, strażacką i żeglarską. 95 proc. produkcji przedsiębiorstwa stanowi eksport do Anglii, Niemiec,
Szwajcarii i Irlandii.
Firma wykorzystując unikalną technologię dostarczyła

niezatapialne kombinezony dla
reprezentacji Anglii na słynne
regaty The Race. Od 15 lat obsługuje też policję angielską.
Przedsiębiorstwo zostało
nagrodzone licznymi wyróżnieniami, m.in. Medalem Europejskim za kombinezon jachtowy, nagrodą BCC za kurtkę
myśliwską.
Zbigniew Zarywski to mecenas kultury, współtwórca Kapituły Literackiej Nagrody im.
Józefa Mackiewicza. Własnym
nakładem środków finansowych prowadzi budowę muzeum malarstwa, grafiki, starych
druków, rekonstruując tzw. Koci Zamek, historyczny obiekt
tarnowski. (JM)

Krakowski Dukat

W kategorii właściciel firmy
średniej statuetką Krakowskiego Dukata uhonorowany został
MICHAŁ CZEKAJ, prezes zarządu Dragon Poland sp. z o.o., sp. k.
Firma Dragon Poland powstała
w 1972 r. Ta rodzinna firma produkuje wyroby chemii budowlanej, motoryzacyjnej i gospodarczej. Jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w tym
sektorze chemii w Polsce. Eksportuje swoje wyroby do 10
krajów. Obecnie buduje nową
siedzibę. W powstającym w
Skawińskim Obszarze Gospo-

darczym kompleksie (o powierzchni około 62 tys. mkw.),
który będzie nową siedzibą firmy, będą się mieścić nie tylko
pomieszczenia biurowe, ale także magazyny i hale produkcyjne z nowoczesnym parkiem maszynowym oraz laboratorium
o powierzchni 12 tys. mkw.
Marki, będące własnością
Dragon Poland, intensywnie się
rozwijają. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w nowej
siedzibie poprawi komfort i usprawni logistykę. Firma sponsoruje m. in. Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Akademię Piłkarską Wisły Kraków i Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce. (JM)
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Bezpłatne audyty innowacyjności dla mikro, małych
oraz średnich przedsiębiorstw z Małopolski
Zarządzanie

Dla zdrowej żywności
Krakowski Dukat

W kategorii menedżer firmy
statuetką Krakowskiego Dukata uhonorowany został
HUBERT KARDASZ, prezes
zarządu Intermag sp. z o.o.
Firma Intermag od prawie 30
lat wspiera polskich rolników
i ogrodników w uzyskiwaniu coraz wyższej efektywności
w produkcji roślinnej oraz hodowli zwierząt.
Zaliczana jest do największych producentów nawozów
i biostymulatorów, a także produktów prozdrowotnych dla
zwierząt w Europie ŚrodkowoWschodniej. Produkowane

przez nią nawozy stosowane są
obecnie na ponad 5 mln hektarów upraw. Firma eksportuje
swoje wyroby do 25 krajów na
całym świecie. Intermag współpracuje z uznanymi instytucjami naukowo-badawczymi, ale
także posiada własne zaplecze
badawczo-doświadczalne.
Firma wspiera koncerty charytatywne na rzecz chorych
dzieci, organizowane m.in.
przez Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundację Iskierka, Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich. Wspiera także organizację koncertów Dar Serca oraz
działalność OSP w Osieku
i Olkuszu. (JM)

Z końcem roku 2015 w ofercie
Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw
z Małopolski (także tych nie będących jej członkami) znalazły
się usługi audytu
innowacyjności, opartego
na metodologii IMP3rove.

Lider nowych technologiii Woda pita ze smakiem
Krakowski Dukat

W kategorii menedżer firmy
statuetką Krakowskiego Dukata uhonorowany został PIOTR
PIĘTA, prezes zarządu Fabryki
Taśm Transporterowych
Wolbrom SA.
Historia powstania firmy sięga 1908 roku. FTT Wolbrom
SA jest jednym z największych
i najbardziej znanych producentów taśm transporterowych w Polsce i Europie. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja
taśm przenośnikowych, a także produkcja mieszanki, płyt
i wykładzin gumowych, klejów

i materiałów do łączenia taśm.
Działania podjęte przez kierownictwo firmy pozwoliły
na eliminację wszystkich
szkodliwości i uciążliwości
związanych z ochroną ziemi,
wody i powietrza, umożliwiając dalszy rozwój FTT w jednym z najpiękniejszych regionów naszego kraju, jakim jest
Jura Krakowsko-Częstochowska.
W 2015 r. Fabryka Taśm
Transporterowych Wolbrom
SA wyeksportowała swoje produkty do 28 krajów. Spółka
współpracuje z ośrodkami badawczymi i naukowymi.
Wspiera szkoły, kliniki, szpitale oraz domy kultury. (JM)

Krakowski Dukat

W kategorii menedżer firmy
statuetką Krakowskiego Dukata uhonorowany został
ALFRED SZYLKO, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.
W Olkuszu pierwsze wzmianki o zaopatrzeniu miasta w wodę pochodzą z roku 1449. W budżecie miasta dochody za korzystanie z wody stanowiły
znaczącą pozycję. Magistrat
zatrudniał wówczas dwóch rurmistrzów, do obowiązków których należało doprowadzanie
wody. Z tego okresu pochodzą
prawdopodobnie odzyskane

Krakowski Dukat

W kategorii menedżer firmy statuetką Krakowskiego Dukata
uhonorowany został DANIEL
WIĘZIK, prezes zarządu
Traditional Polish Style sp. z o.o.
Traditional Polish Style Sp.
z o.o. została zarejestrowana
w 2005 r. Firma zajmuje się produkcją oraz sprzedażą towarów na rynku naczyń kuchennych oraz sprzętu AGD rodzimej produkcji. Wytwarza między innymi nowoczesne naczynia emaliowane oraz z powłoką teflonową. Jednocześnie firma importuje półproduk-
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ty dla producentów naczyń. System sprzedaży odbywa się
m.in. poprzez kanał sprzedaży bezpośredniej.
Daniel Więzik wcześniej był
związany z firmami Opakomet
SA w Krakowie oraz MPK
w Łodzi. Zasiadał m.in. w radzie nadzorczej Polskiego
Przedsiębiorstwa Wydawnictw
Kartograficznych oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach.
Firma TPS wspiera m.in.
szkołę podstawową w Laskach,
Fundację Osób Niepełnosprawnych w Stróżach, Stowarzyszenie Siemacha.
(JM)

Złote Krakowskie Dukaty
Laureaci

W tym roku nagrodami specjalnymi w postaci Złotych Krakowskich Dukatów uhonorowani zostali trzej menedżerowie:
JERZY GAS, WIESŁAW NOWAK
i JÓZEF SERAFIN.
Jerzy Gas nagrodzony został
statuetką Złotego Krakowskiego Dukata za 16 lat w kadrze zarządzającej Grupą Fabryki
Taśm Transportowych Wolbrom, w tym za 8 lat zarządzania
firmą SAG sp. z o.o. i ugruntowanie jej pozycji na krajowym
i zagranicznym rynku produkcji
lin stalowo-gumowych typu

SAG, EKO – krążników oraz
przenośników taśmowych i konstrukcji szybowych, a także
dywersyfikacji produkcji w sektorze pojazdów szynowych.
Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE SA, otrzymał statuetkę Złotego Krakowskiego Dukata za 25 lat zarządzania firmą i ugruntowanie jej pozycji
na rynku specjalistycznych
usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania
infrastruktury tramwajowej
oraz budowy i modernizacji
tramwajowej i kolejowej sieci
trakcyjnej.
Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wy-

dział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.
Józef Serafin, prezes zarządu PPU Fares sp. z o.o. otrzymał
statuetkę Złotego Krakowskiego Dukata za 25 lat zarządzania
firmą PPU Fares, która jest
wśród liderów branży energetycznej na rynku krakowskim.
To firma specjalizująca się
w projektowaniu oraz budownictwie sieci energetycznych niskiego (nN) i średniego (SN) napięcia, a także sieci telekomunikacyjnych i światłowodowych.
Prowadzi też specjalistyczne roboty ziemne w technice bezwykopowej oraz wynajem sprzętu
i urządzeń transportowych. (JM)

006920507

Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki
Kim jesteśmy?
Sieć Enterprise Europe Network to jedno
z najważniejszych narzędzi Komisji Europejskiej
wspierających rozwój mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP).
W Polsce działa 30 ośrodków zgrupowanych
w 4 konsorcjach regionalnych.
W skład Konsorcjum Południowa Polska
wchodzi ośrodek Enterprise Europe Network
zlokalizowany przy IPH w Krakowie.

formie IMP3rove pozwalają bez
ujawniania informacji o firmie
innym użytkownikom dokonać
benchmarkingowej analizy sytuacji firmy poprzez porównanie jej wyników ze średnimi
oraz najlepszymi wynikami
uzyskanymi przez wybrane
przez firmę grupy odniesienia
(np. firmy o podobnej do niej
wielkości, z tego samego kraju,
czy z tej samej branży). Na tej
podstawie system generuje dostępny tylko dla firmy raport jej
rezultatów, w oparciu o który
konsultant
przeprowadza
z przedstawicielem bądź przedstawicielami firmy warsztaty,
których celem jest optymalizacja jej procesów zarządzania innowacjami, tak aby zapewnić
jej maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.

Beneficjenci z kręgu MŚP
Obecnie standardy oceny i zarządzania innowacjami w oparciu o metodę IMP3rove stają się
coraz bardziej powszechne
na całym świecie (w ponad 100
krajach) dzięki globalnej działalności IMP3rove Academy –
Europejskiej Akademii Zarządzania Innowacjami, która jest
międzynarodowym centrum
ekspercko-szkoleniowym propagującym holistyczne podejście do innowacji, bazujące
na wypracowanych standardach IMP3rove.
Szkoli ona oraz akredytuje
konsultantów uprawnionych

do przeprowadzania audytów
IMP3rove w firmach, dokonuje
certyfikacji przedsiębiorstw
w zakresie innowacji, a także
przyznaje im międzynarodowe
nagrody IMP3rove Award
za osiągnięcia na polu innowacyjności.
Światowy zasięg działalności Akademii IMP3rove upraszcza i intensyfikuje prowadzona
przez nią platforma internetowa, dzięki której firmy mają
możliwość analizy porównawczej swoich wyników z wynikami określonych przez siebie
grup anonimowych firm z całego świata.
IMP3rove jest także zalecanym przez Komisję Europejską
sposobem weryfikacji poziomu
innowacyjności firmy przy
ubieganiu się o wsparcie z działania SME Instrument programu Horyzont 2020.
Więcej o metodzie i Akademii IMP3rove znaleźć można
na jej stronie: www.improveinnovation.eu.
Beneficjentami usług IMP3rove, świadczonych w ramach
projektu KAM2SouthPL2, mogą
być wyłącznie przedsiębiorstwa
o statusie MŚP.
Firmy zainteresowane skorzystaniem z usługi IMP3rove
proszone są o kontakt z uprawnionym do jej świadczenia dr
inż. Romanem Cuprysiem (tel.
12 428 92 59, e-mail: rcuprys
@iph.krakow.pl).
(JM)

• poszukiwanie partnerów biznesowych za granicą, zwłaszcza w innych państwach UE
• organizacja misji gospodarczych i spotkań brokerskich na targach
• doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dotacji dla MŚP
• szkolenia i konferencje nacelowane na podnoszenie innowacyjności
oraz umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
• informacje i doradztwo z zakresu regulacji Jednolitego Rynku UE oraz rynków krajów
członkowskich

Kultura – Media – Biznes to spotkanie, na którym corocznie przyznawana jest nagroda dla osoby
ze świata kultury za pełne pasji
działania, która przez swoją nieszablonowość i atrakcyjność
przyczynia się do promocji Krakowa i budowania wspaniałej
krakowskiej atmosfery.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

Tym razem uczestnicy spotkania jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyznania tej Nagrody znanemu krakowskiemu
jazzmanowi MARKOWI STRYSZOWSKIEMU za „podtrzymywanie i organizowanie najstarszego festiwalu jazzowego
na świecie Krakowskich Zaduszek Jazzowych”. (JM)

SPONSORZY GALI DUKATA KRAKOWSKIEGO
SPONSOR GŁÓWNY:

Gdzie się znajdujemy?
Enterprise Europe Network
Przy IPH w Krakowie
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
tel.: 12 428 92 54 (55, 66)
fax: 12 428 92 56
www.euroinfo.krakow.pl

FOT. JANUSZ MICHALCZAK

FOT. JANUSZ MICHALCZAK (7)

AGD pod dobrym okiem

Józef Serafin

A strategia innowacji,
A organizacja i kultura innowacji,
A zarządzanie cyklem życia
innowacji,
A czynniki innowacji w zakresie zasobów ludzkich i wiedzy,
A finanse.
Po przeprowadzeniu tak skonstruowanego audytu narzędzia
dostępne na internetowej plat-

Oferujemy najszerszy zakres bezpłatnych usług wsparcia
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tj.:

Kultura – media – biznes

Wiesław Nowak

Audyt sprzyja rozwojowi
Audyt ten w dużym skrócie polega na przeprowadzeniu bada-

nia procesów zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie
w oparciu o zestandaryzowany
kwestionariusz, którego kształt
był latami współtworzony i udoskonalany przez międzynarodowe grona specjalistów z zakresu stymulowania i oceny
innowacyjności. Aspekty zarządzania innowacjami, które są
analizowane to:

REKLAMA

rury drewniane. Obecne
przedsiębiorstwo powstało
w 1956 r. Zajmuje się produkcją, uzdatnianiem i dostarczaniem wody do ponad 16,6 tys.
mieszkańców Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Kluczy.
Spółka eksploatuje oczyszczalnie ścieków w Olkuszu
i Bukownie. W marcu 1998 r.
zamontowała instalacje do dezynfekcji wody promieniami
ultrafioletowymi, zamiast dotychczasowego chlorowania,
poprawiając wyraźnie jakość
wody i jej walory smakowe.
Przedsiębiorstwo wspiera
działania proekologiczne, a także fundacje działające na rzecz
chorych dzieci. (JM)

Laur dla
jazzmana

Jerzy Gas

Są one świadczone bezpłatnie
w ramach realizowanego przez
konsorcjum Enterprise Europe
Network South Poland projektu KAM2SouthPL2, który finansowany jest z Programu Ramowego Horyzont 2020.

Marek Stryszowski z Nagrodą
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XII.	WYDAWNICTWA IZBOWE

PARTNERSTWO
I WSPÓŁPRACA
EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie
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XIII.	PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI IPH W KRAKOWIE
W OKRESIE 2013 – 2016
I.

•

Działalność statutowa organów IPH.

 dział przedstawicieli IPH: w Radach Społecznych Szpitali, Małopolskiej Radzie Gospodarczej
u
przy Marszałku Woj. Małopolskiego, Radzie Innowacji dla Woj. Małopolskiego, Radzie Muzeum
Archeologicznego, Małopolskiej Radzie ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Wojewódzkiej Radzie
Dialogu Społecznego, Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, Porozumieniu Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

•

uhonorowanie przedstawicieli kultury: Maciej Stuhr, Opera Krakowa, Skaldowie, Marek Stryszowski

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

 2013 roku IPH w Krakowie została uhonorowana Brązowym Medalem za zasługi dla woj. Małow
polskiego decyzją Sejmiku Woj. Małopolskiego. Treść uzasadnienia przyznania Medalu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPH w dn. 20 marca 2013. Przyjęto 7 uchwał.
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie IPH w dn. 25 czerwca 2014 r. Przyjęto 2 uchwały.
Rada IPH – odbyło się 17 posiedzeń. Przyjęto 42 uchwały.
Prezydium Rady IPH – odbyło się 31 posiedzeń.
Komisja Rewizyjna IPH – 9 posiedzeń.
Sąd Honorowy IPH – 1 posiedzenie.

„ W uznaniu zasług na rzecz rozwoju Woj. Małopolskiego poprzez znaczący wkład w rozwój polityki
gospodarczej w regionie, aktywne działania promujące małopolskich przedsiębiorców, kształtowanie dobrych praktyk i propagowanie etyki w działalności gospodarczej oraz inicjowanie działań na
rzecz rozwoju małopolskiej przedsiębiorczości”.
5. K
 reowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców oraz zasad społecznej odpowiedzialności
biznesu.

II. Działalność IPH w Krakowie w oparciu o Strategię i Statut IPH.
1. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności firm
•
•
•
•
•
•
•

edukacja (szkolenia, warsztaty, seminaria) – ilość 96, 2 557 uczestników
konsultacje i doradztwo – 970 usług
porady i konsultacje telefoniczne – 3 040
usługi w ramach Enterprise Europe Network – wyświadczono dla 11 014 przedsiębiorców
udział w 4 Targach Innowacji i festiwalach innowacji
3 konferencje nt. energetyki i innowacyjnych technologii
uhonorowanie 15 firm za innowacyjne rozwiązania w firmie.

Forum Gospodarcze Polska – Cypr

•

Forum Gospodarcze Polska – Ukraina – organizowane 3 krotnie.

•

wysłano 288 newsletterów zawierających 837 informacji

•

współpraca z uczelniami: AGH, PK, UEK

•

współorganizacja Europejskiego Kongresu Samorządów

•

 izyta w IPH ambasadorów z 11 krajów: Nigeria, Chile, Izrael, Cypr, Turcja, Argentyna, Peru, Sew
negal, Sri Lanka, Słowenia, Austria

•

 izyty przedstawicieli izb gospodarczych: Ukraina (Odessa, Lwów, Kijów, Czerkasy, Chersoń),
w
Rumunia (Arad), Słowacja (Żylina), Białoruś (Homel), Austria (region Burgenlandu), Korea Południowa, (Seul), Chiny (Kanton), Chorwacja (Rijeka)

21606,23

•

współpraca z organizacjami gospodarczymi w Małopolsce i w kraju

43324,48

46014,35

•

w okresie czterech lat do izby wstąpiły 62 firmy, skreślono 33

923621,39

•

Strona internetowa Izby została zmodernizowana. Odwiedzało ją średnio 2 000 osób w miesiącu.

112296,32

226783,4

55081,1

55081,1

Enterprise Europe Network

688952,22

634986,92

566729,96

849803,81

2740472,91

Proj. 5.2

239295,84

242642,98

240660,11

Innotrain IT

21606,23

CERIecon

6. Wzmocnienie aktywności działań Biura IPH w Krakowie.

legalizacja dokumentów eksportowych. Ilość zalegalizowanych dokumentów 5 875, skorzystały
z usług 352 firmy

RAZEM
722598,93

529262,45
114487,08

ukazało się 57 artykułów o członkach izby w lokalnej prasie.

•

2016

394358,94

•

 ąd Polubowny przy IPH. Ilość rozpatrzonych spraw: 59. Sumaryczna wartość przedmiotów spoS
rów: 7 232 061 zł

2015

Centrum Arbitrażu i Mediacji

marszałek woj. małopolskiego uhonorował Krzyżem Zasługi 10 przedsiębiorców

•

2014

Qtales

•

 owstanie Małopolskiego Centrum Arbitrażu przy IPH. Ilość przeprowadzonych mediacji gospop
darczych w latach 2014-2016: 114

2013

2689,87

z rekomendacji IPH prezydent Krakowa uhonorował odznaką Honoris Gratia 11 przedsiębiorców

•

3. Efektywne wykorzystanie funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

KAM SouthPoland

•

założenie i uruchomienie Oddziału IPH w Olkuszu przy ul. Floriańskiej 2

 3 misje gospodarcze, w tym: 18 przyjazdowych z Ukrainy, Chin, Rosji, Słowenii, Azerbejdżanu,
2
Cypru, Chile, Austrii, Kirgizji, Słowacji, Włoch, Arabii Saudyjskiej, Węgier, Grecji, Gruzji, Korei Południowej i 5 wyjazdowych do Białorusi, Pakistanu, Indii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

•

przyznano i wręczono 42 przedsiębiorcom Krakowskie Dukaty

•

2. Internacjonalizacja firm w Małopolsce poprzez rozwój współpracy międzynarodowej.
•

•

4736178,31
wszystkie projekty w latach 2013-2016
4. U
 mocnienie roli i znaczenia izby, jako instytucji samorządu gospodarczego w życiu gospodarczym Małopolski.
•

86

 dział w pracy Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski – 16
u
posiedzeń
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XIV. LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH

DUKRA S.C.

WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

EDF Polska SA Oddział nr 1 w Krakowie

Agencja Reklamy WENECJA Sp. z o.o.
Air Liquide Polska Sp. z o.o.
Air Liquide Global E&C Solutions Poland SA
Air Tours Club Sp. z o.o.
Alf Sensor Sp. J.
ALSAL Sp. z o.o. Sp. K.
Alstar J. Kotynia Sp. K.
Alti Plus SA
Alwernia SA
Antrans Group sp. z o.o.
AP Group sp. z o.o.
Apollo Film Sp. z o.o.
Arcelor Mittal Poland SA Oddział w Krakowie
„Archiwum” Sp. z o.o.
Armatura Kraków SA
Arras sp. z o.o.
As Broker
Berndson sp. z o.o.
Biuro Doradztwa Majątkowego EUROINVEST
Biuro Rozwoju Krakowa SA
Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych lidolang sp. z o.o.
Bank BGŻ BNP Paribas SA Oddział Kraków
Bank Zachodni WBK SA Centrum Bankowości Korporacyjnej
BOBICKI METAL
Boltech Sp. z o.o.
BUMA SA
Centrum Druku Graf
Centrum Witek Karolina Witek
Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
CH2M HILL Polska Ltd. Sp. z o.o.
CLIFFSIDEBROKERS S.A.
COBICO Sp. z o.o.
Comarch SA
Construction International sp. z o.o.
Dabster Sp. z o.o.
Deloitte Polska Oddział w Krakowie
„DESA” Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o.
Deutsche Bank Polska SA Centrum Doradztwa Kraków
DG ELPRO sp. j.
Digital Solution Dystrybucja Polska sp. z o.o. Biuro Handlowe w Krakowie
Dom Korkowy sp. z o.o.
Dragon Poland sp. z o.o. sp. j.
Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca
DUHEN 2 S.C.
88

ELAN-VITAL s.c.
Elektromontaż Kraków SA
Energoprojekt Krakow SA
Euromarket sp. z o.o.
Evaco sp. z o.o.
Fabryka Maszyn i Urządzeń Omag sp. z o.o.
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom SA
Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o.
Farmona sp. z o.o. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych
Firma Janex sp. z o.o.
FHU „Kemar” Emil Kocjan
Gofarm sp. z o.o. sp.k.
Greek Trade sp. z o.o.
Green Suplements sp. z o.o.
Grupa Azoty S.A.
Grupa Gremi
Grupa A-05 sp. z o.o.
Grupa Prof-Us
Grupa PZU Oddział Regionalny w Krakowie
Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania sp. z o.o.
Hotel „Victoria” Ryszard Kafel
ICAN Sp. z o.o.
Inpol-Krak sp. z o.o.
INSAP sp. z o.o.
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych sp. z o.o.
INTech Agencja Techniczno-Handlowa A.A. Kramarczyk
INTERMAG sp. z o.o.
IMI International Sp. z o.o.
Iron Mountain Polska sp. z o.o.
Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór-Adwokaci. Spółka Partnerska
Kancelaria Adwokacka Bartłomiej Babij
Kancelaria Adwokacka Dominik Marchewka
Kancelaria Adwokacka Magdalena Makieła
Kancelaria Prawna Incaso WEC SA
Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy sp. k.
Kancelaria Prawna Zieliński i Wspólnicy sp. k.
Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Muzyka
Kominus – Serwis sp. z o.o.
Korelacja Systemy Informatyczne sp. z o.o.
Kopalnia Soli „Wieliczka” SA
Korporacja Gospodarcza „efekt” SA
Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA Biuro w Krakowie
Krakchemia SA
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „Polan” sp. z o.o.
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Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

PPHU KEJ Sp. z o.o.

Krakowski Bank Spółdzielczy

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DEMPAN sp. z o.o.

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.

„Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe

Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych

„OTECH” Sp. z o.o.”

KUKE SA Oddział Terenowy w Krakowie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HETMAN Józef Hojda

Labe i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatow sp. j.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Firmus” sp. z o.o.

Linoszczel sp. z o.o.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Magdalena Konik & Robert Konik MRK Radcowie Prawni s.c.

Rakoczy & Wroński Spółka Prawnicza

M.B.M. Electronics s.j.

RENTHOFF Sp. z o.o.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA

Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych sp. z o.o.

RK Consulting Rafał Kozłowski

Małopolskie Dworce Autobusowe SA

3S Data Center S.A.

Margaret sp. z o.o.

safe it Agata Seredyka

MARO Centrum Logistyczno-Magazynowe Roman Chłosta

SAG sp. z o.o.

MAYLAND Real Estate sp. z o.o.

Skalski Sp. z o.o. Sp. K.

Mentor Oddział w Krakowie

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA

Metaloplast Andrzej Myśliwiec

Społeczna Akademia Nauk

Metimpex sp. z o.o.

Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budownictwa PRESTAL

MGT Corp. Sp. z o.o.

Sprint SA Biuro Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

Staco Polska sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie

STANISŁAW OSIEKA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie

Studio Acord

Międzynarodowy Port Lotniczy im. J.P. II Kraków – Balice sp. z o.o.

Subopol sp. z o.o.

MILC Wojciech Milc

Super Krak SA

Mix-electronics S.A.

Szumera sp. z o.o. sp. k.

MK TOOLS sp. z o.o.

Targi w Krakowie sp. z o.o.

Molteni Farmeceutici Polska sp. z o.o.

Telkom-Telos SA w Krakowie

MW Inwestor sp. z o.o.

Tes Technika Emalia Szkło sp. z o.o.

Nutri Foods Sp. z o.o.

Uber Poland Sp. z o.o.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne sp. z o.o.

Traditional Polish Style sp. z o.o.

OMEGA Kancelarie Prawne

VERSUS agencja reklamy

Open Broker sp. z o.o.

Vistar sp. z o.o.

Orlen Oil sp. z o.o.

Vistula Group SA

Orlen Południe SA

Wawel SA

Pakorex Wspólnicy Ziarno sp. j.

WESEM D.M.T. Hajduk sp. j.

Philip Morris Polska SA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Piekarnia J. B. Buczek sp. j.

Zacharzewski i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni s.c.

Polowiec i Wspólnicy Spółka Jawna

Zakład Badawczo-Produkcyjny TEBAMIX sp. z o.o.

Polkomtel SA (Małopolski Region Sprzedaży)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie

PROFI sp. j. Robert Regucki, Stanisław Jawor

Zakład Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o.

PROINS SA

Zakład Usług Przemysłowych „CERTUS” sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowlane TF sp. z o.o. sp. k.

Zakłady Usługowe „POŁUDNIE” sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo „Interimpex” sp. z o.o.

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo „Marlibo 2000” sp. z o.o.

Zespół Ekspertów Manager s.c.

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne PROXIMA – SERVICE sp. z o.o.

ZRB Paciej sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o.

ZUE SA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe FARES sp. z o.o.

Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.
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XV.	STATUT IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE
Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 25 czerwca 2014 r.
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1.
1) Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, zwana w dalszej części niniejszego Statutu „IZBĄ” jest
kontynuatorką tradycji oraz kierunku działania izby o tej samej nazwie, powstałej w 1850 r. w Krakowie
i pracującej do rozwiązania w 1950 r.
2) Siedzibą Izby jest miasto Kraków.
3) Izba działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej – ze szczególnym uwzględnieniem Województwa
Małopolskiego. Izba może powoływać swoje jednostki organizacyjne w kraju i poza granicami RP – zgodnie
z przepisami prawa i niniejszego Statutu.
4) Zakres i sposób funkcjonowania Izby określają obowiązujące przepisy prawa o izbach gospodarczych.
§ 2.
1) Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej
przedsiębiorców w zakresie ich działalności gospodarczej – wobec organów państwowych, organów
samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki
działalności zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych.
2) Izba jest uprawniona do opiniowania projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki
oraz współpracuje z organami samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego przy formułowaniu
strategii rozwoju oraz realizacji polityki jego rozwoju.
3) Izba może uczestniczyć w przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki.
4) Izba może dokonywać oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej.
5) Izba może za zgodą zrzeszonego w niej przedsiębiorcy wziąć udział w toczącym się procesie cywilnym,
w którym przedsiębiorca ten występuje w charakterze strony. Izba jest także uprawniona do przedstawiania
sądowi w takim procesie – nie biorąc udziału w sprawie istotnego dla sprawy poglądu wyrażonego
w uchwale lub w oświadczeniu Rady Izby.
§ 3.
Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a w szczególności opracowuje
i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
Izba jest organizacją samodzielną i samorządną.

§ 4.

ROZDZIAŁ II
Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji
§ 5.
1) Do podstawowych zadań Izby w granicach właściwości określonych powyżej w §§ 2-4 należą
w szczególności:
a) Współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem
regionu małopolskiego,
b) Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz udział w prowadzeniu przekształceń własnościowych
i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych,
c) Udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczoopiniodawczych, w sprawach działalności gospodarczej – na podstawie zleconych w tych sprawach
i przyjętych przez Izbę do realizacji zadań,
d) Promowanie członków Izby w kraju i za granicą,
e) Organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa gospodarczego,
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f) Tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
g) Kreowanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych, jak i zagrożonych bezrobociem,
h) Organizacja i prowadzenie przedsięwzięć koncepcyjnych i realizacyjnych na rzecz rozwoju
gospodarczego regionów, – ze szczególnym uwzględnieniem regionu małopolskiego.
2) Izba może wykonywać inne zadania w sferze gospodarki i jej infrastruktury z własnej inicjatywy oraz
w ramach przyjętych do realizacji zleceń władz centralnych lub regionalnych. Izba reprezentując
grupę przedsiębiorców może zawrzeć porozumienie w zakresie utworzenia i utrzymania systemów
zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań
wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych.
§ 6.
Izba realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
1) Promocje inicjatyw gospodarczych,
2) Organizowanie wystaw, targów, pokazów itp.,
3) Tworzenie banku informacji gospodarczej,
4) Opracowywanie informacji, analiz i opinii dotyczących sytuacji gospodarczej w kraju lub w regionie
małopolskim oraz opiniowanie rozwoju gospodarczego kraju lub tego regionu, a także inne usługi
informacyjne i doradztwo gospodarcze,
5) Współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
6) Wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których
stronami są członkowie Izby,
7) Współuczestnictwo w realizacji inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez inne organizacje
i instytucje,
8) Organizowanie działalności członków poprzez ich pracę w sekcjach branżowych,
9) Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przeznaczając uzyskane z niej dochody na realizację
zadań statutowych,
10) Współuczestnictwo w rozwoju kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie własnej
działalności edukacyjnej w tym zakresie,
11) Współuczestnictwo w ułatwianiu zrzeszonym w Izbie przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów
z partnerami zagranicznymi – ze szczególnym uwzględnieniem partnerów mających siedziby w krajach
Unii Europejskiej,
12) Doradztwo w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej za pośrednictwem
wyspecjalizowanej instytucji doradczej i informacyjnej afiliowanej przy Izbie,
13) Prowadzenie sądu polubownego dla rozpatrywania i rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami –
zarówno zrzeszonymi, jak i nie zrzeszonymi w Izbie,
14) Organizowanie specjalistycznych szkoleń i doradztwa w szczególności dla rozpoczynających działalność
gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§ 7.
Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz ich zrzeszenia,
z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zawodowe.
§ 8.
Członkowie Izby mają następujące prawa:
1) Czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Izby,
2) Uczestniczenie z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Izby,
3) Uczestniczenie we wszystkich pracach Izby,
4) Zgłaszanie do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji i inicjatyw, dotyczących statutowej
działalności Izby,
5) Uzyskiwanie pomocy od Izby w nawiązywaniu stosunków gospodarczych z partnerami krajowymi
i zagranicznymi,
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6) Korzystanie z pomocy Izby w rozwiązywaniu sporów gospodarczych zaistniałych pomiędzy członkami Izby.
§ 9.
Status członka Izby ma przedsiębiorca, który w pełni wykonuje następujące swoje obowiązki:
1) Przestrzega postanowień niniejszego Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Izby i Rady Izby,
2) Swym działaniem i postawą dba o dobre imię oraz prestiż Izby,
3) Przestrzega zasad rzetelności w działalności gospodarczej,
4) Terminowo wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec Izby.
ROZDZIAŁ IV
Sposób nabycia i utraty członkostwa w Izbie
§ 10.
Decyzję o przyjęciu przedsiębiorcy w poczet członków Izby podejmuje Prezydium Rady Izby w terminie 30 dni
od daty złożenia deklaracji i dokonania wpłaty wpisowego. W przypadku decyzji negatywnej, w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania się do Rady Izby.
§ 11.
1) Członkostwo w Izbie ustaje przez:
a) wystąpienie,
b) wykreślenie,
c) wykluczenie.
2) Wystąpienie członka Izby następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy w terminie 3-miesięcznym od
daty złożenia wniosku w Izbie.
3) Wykreślenie z rejestru członków Izby następuje w przypadku zaprzestania przez dotychczasowego członka
działalności gospodarczej, bądź w wyniku likwidacji przedsiębiorcy.
4) Decyzję o wykluczeniu z Izby podejmuje zwykłą większością głosów Prezydium Rady Izby w przypadku
nie wypełnienia przez przedsiębiorcę warunków decydujących o statusie członka Izby, o których mowa w §
9 niniejszego statutu. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zainteresowany ma prawo odwołania
się od uchwał Prezydium Izby w sprawie jego wykluczenia do Rady Izby.
§ 12.
Podjęcie decyzji o wystąpieniu, skreśleniu bądź wykluczeniu z Izby nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku
uregulowania należności finansowych wobec Izby.
ROZDZIAŁ V
Organy Izby
§ 13.
1) Organami Izby są:
a) Walne Zgromadzenie Izby,
b) Rada Izby,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Honorowy,
e) Prezydium Rady,
f) Rada Sądu Polubownego.
2) Osoby wybrane do organów Izby przestają pełnić w nich funkcje i tracą swój mandat:
a) wskutek śmierci,
b) wskutek utraty na mocy prawomocnego wyroku praw publicznych,
c) wskutek orzeczenia prawomocnym wyrokiem zakazu zajmowania stanowisk w organach samorządu
gospodarczego bądź zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
d) wskutek ubezwłasnowolnienia,
e) wskutek pozbawienia ich członkostwa w tych organach na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Izby,
f) z dniem przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji przez organ Izby, w którym dana osoba sprawowała
tę funkcję,
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g) w odniesieniu do osób, będących jako przedsiębiorcy bezpośrednio członkami Izby wskutek ustania
ich członkostwa w Izbie,
h) wskutek utraty statusu przedstawiciela przedsiębiorcy – członka Izby,
i) 	wskutek utraty przez przedsiębiorcę – członka Izby podmiotowości prawnej.
3) Rada Izby może dokooptować do składu danego organu Izby osobę będącą przedstawicielem
przedsiębiorcy – członka Izby, w miejsce osoby, która utraciła mandat członka tego organu na skutek utraty
statusu przedstawiciela tego przedsiębiorcy, to jest na podstawie § 13 punkt 2)h) niniejszego Statutu.
4) Rada Izby może dokooptować do składu danego organu Izby osobę, która utraciła mandat członka tego
organu na podstawie § 13 punkt 2)g) albo na podstawie § 13 punkt 2)i) niniejszego Statutu a następnie
uzyskała status przedstawiciela innego przedsiębiorcy – członka Izby.
5) Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o przedstawicielu przedsiębiorcy – członka Izby, rozumie się
przez to osobę fizyczną będącą tym przedsiębiorcą albo inną osobę fizyczną, która uzyskała zgodę lub
rekomendację tego przedsiębiorcy na uzyskanie mandatu członka organu Izby i jest związana z tym
przedsiębiorcą jakimkolwiek stosunkiem prawnym dotyczącym prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej lub zawodowej.
Walne Zgromadzenie Izby
§ 14.
1) Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższym organem Izby.
2) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,
b) uchwalenie strategii działania Izby,
c) udzielanie absolutorium Radzie Izby za cztery poprzednie lata kalendarzowe na podstawie
sprawozdania Rady z czteroletniej działalności oraz oceny działalności finansowej przedłożonej
Walnemu Zgromadzeniu przez Komisję Rewizyjną,
d) uchwalanie zmian w statucie Izby,
e) podejmowanie uchwał o likwidacji Izby,
f) podejmowanie uchwał o wysokości składki członkowskiej,
g) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady,
i) Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przyjętym regulaminem.
§ 15.
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Rada Izby w terminie do 31 marca raz na cztery lata.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Rada:
a) z własnej inicjatywy,
b) na podstawie pisemnego wniosku 1/10 liczby członków Izby w terminie, gwarantującym odbycie
Walnego Zgromadzenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3) Porządek obrad każdego Walnego Zgromadzenia ustala Rada Izby, uwzględniając porządek obrad
zgłoszony we wnioskach wymienionych w pkt. 2 b i c.
§ 16.
1) czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy z członków Izby ma być powiadomiony
pisemnie listem poleconym nadanym na adres siedziby członka, podany Izbie w jego zgłoszeniu
przystąpienia do Izby z wyprzedzeniem nadania przynajmniej 14-dniowym. O prawidłowości zawiadomienia
decyduje data stempla pocztowego.
2) Zbyt późne zawiadomienie członka Izby o mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu spowodowane
zawinieniem poczty lub nie zaktualizowaniem w formie pisemnej przez członka Izby zmiany adresu jego
siedziby – nie powodują nieważności zawiadomienia.
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§ 17.
1) Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie Izby jest władne podejmować prawomocne uchwały bez
względu na ilość przybyłych członków. Zapadają one zwykłą większością głosów.
2) Członkowie Izby biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich należycie upełnomocnionych
przedstawicieli.
Rada Izby
§ 18.
1) Rada Izby jest zgromadzeniem delegatów członków Izby wyłonionych przez grupy członków w sposób
określony w § 19.
2) W skład Rady Izby wybieranych jest od 20 do 35 osób na Walnym Zgromadzeniu Izby. Rada Izby w każdej
czteroletniej kadencji może dokooptować do swojego składu nie więcej niż 1/3 stanu liczbowego członków
Rady Izby wybranych przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję. Kooptacja może być dokonana
spośród przedstawicieli członków Izby oraz osób o uznanym autorytecie w sprawach gospodarczych.
O liczbie dokooptowanych osób każdorazowo decyduje Rada Izby na wniosek Prezydium Rady IPH.
2a)	Osoba, która na skutek upływu kadencji Rady Izby utraciła status Prezydenta Izby posiadany co najmniej
przez cały okres tej kadencji, zachowuje mandat członka Rady Izby na kolejną kadencję o ile złoży
oświadczenie potwierdzające jej wolę w tym zakresie.
3) Kadencja Rady Izby trwa 4 lata.
§ 19.
Wybory do Rady Izby odbywają się następująco:
1) Kandydatów na członków Rady Izby rekomendują zebrania grup członków,
2) Rekomendacja członków następuje na zebraniach grup członków spośród osób będących przedstawicielami
członka Izby,
3) Izba dzieli się na cztery grupy członków wg wielkości zatrudnienia:
a) grupa członków o zatrudnieniu od 1 do 9 osób,
b) grupa członków o zatrudnieniu od 10 do 49 osób,
c) grupa członków o zatrudnieniu od 50 do 249 osób,
d) grupa członków o zatrudnieniu 250 i powyżej 250 osób.
4) Zebranie grup zwołuje pisemnie Prezydium Rady Izby najpóźniej na 14 dni przed terminem ich odbycia.
5) Członek Izby najpóźniej w terminie 7 dni przed odbyciem zebrania grupy może złożyć na ręce Prezydium
Rady Izby zastrzeżenie co do zakwalifikowania go do danej grupy.
6) Prezydium Rady Izby w porozumieniu z Biurem podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu członka do grupy
członków.
7) Liczba miejsc do rekomendowania przez grupy w Radzie jest każdorazowo określana decyzją Prezydium
Rady Izby, o ile nie została w tej mierze podjęta stosowna uchwała przez Walne Zgromadzenie Izby, przy
czym organy Izby podejmujące w tej mierze decyzje winny w miarę możliwości dążyć do zachowania
proporcji w postaci jednego członka Rady przypadającego na dziesięciu członków Izby. Liczba miejsc do
obsadzenia w Radzie przez grupy podawana jest do wiadomości w zawiadomieniu o zebraniu wyborczym.
8) Za rekomendowanych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno w głosowaniu tajnym otrzymali największą
ilość głosów obecnych i głosujących, do wyczerpania limitu przeznaczonego dla grupy.
9) W przypadku nie rekomendowania przez grupy członków odpowiedniej ilości kandydatów do Rady w ilości
odpowiadającej miejscom do obsadzenia, Prezydium Rady zarządza kolejne zebranie grupy w celu
rekomendowania członków Rady na wakujące stanowiska.
10) Rekomendacji członka Rady dokonuje zawsze grupa członków, przy czym uważa się jej zebranie za
ważne, jeśli obecnych była 1/2 członków grupy.
11) W przypadku nie odbycia się zebrania w terminie z powodu braku quorum, zwołuje się zebranie w II terminie,
przy czym nie obowiązuje dla jego ważności quorum 1/2.
12) Wyborów członków Rady dokonuje Walne Zgromadzenie Izby w głosowaniu tajnym, jedynie z pośród osób
rekomendowanych przez grupy członków lub spośród osób, które nie zostały rekomendowane przez grupy
członków, ale zebrały przynajmniej 50 podpisów członków Izby. Lista z podpisami musi być dostarczona
Prezesowi Sądu Honorowego Izby na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Izby.
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13) Za wybranych uznaje się tych kandydatów, który otrzymali kolejno największą ilość głosów zgodnie
z limitem miejsc w Radzie i danej grupie członków.
§ 20.
1) Wybrani członkowie Rady Izby na pierwszym swoim posiedzeniu składają podpis w księdze członków
Rady Izby pod zobowiązaniem następującej treści:
„Zobowiązuję się rzetelnie uczestniczyć w pracach Izby Przemysłowo-Handlowej, przestrzegać zasad etyki
w działalności gospodarczej i dbać o dobre imię i interesy Izby, a także godnie reprezentować interesy jej
członków”.
2) Członkom Rady Izby przysługuje tytuł Radcy Izby Przemysłowo-Handlowej.
§ 21.
Do zakresu Rady Izby należy:
1) Wybór i odwołanie Prezydium Rady, Prezydenta i Wiceprezydentów,
2) Uchwalenie planów działania Izby,
3) Dokonywanie ocen realizacji zadań statutowych i gospodarki finansami Izby,
4) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
5) Podejmowanie uchwał w sprawie wstępowania i występowania z organizacji gospodarczych, w których
przynależność jest dobrowolna,
6) Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości kwoty wpisowego do Izby,
7) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Izby,
8) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czteroletniej działalności Izby,
9) Wybór składu osobowego Rady Sądu Polubownego,
10) Powoływanie oddziałów, przedstawicielstw, placówek Izby oraz jej sekcji branżowych oraz zatwierdzanie
składu osobowego kierownictw tych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Izby,
11) Uchwalanie regulaminów Rady Izby, Prezydium Rady, Sądu Honorowego, Sądu Polubownego oraz
wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Izby,
12) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Rady Izby,
13) Rozpatrywanie ocen działalności Izby dokonywanych przez Komisję Rewizyjną za pierwsze półrocze i cały
rok kalendarzowy w okresie kadencji organów Izby i podejmowanie stosownych uchwał,
14) Podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
15) Uchwalanie wysokości środków finansowych jako dotacji celowych dla wyodrębnionych jednostek
organizacyjnych Izby,
16) Wykonywanie innych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Izby działań.
§ 22.
Do kompetencji Rady Izby należy także podejmowanie wszelkich innych działań nie przekazanych
pozostałym organom Izby.
skreślony
1)
2)

3)
4)
5)

§ 23.

§ 24.
Posiedzenia Rady zwołuje Prezydent Izby lub z jego upoważnienia właściwy Wiceprezydent.
Posiedzenia Rady Izby są władne podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady byli powiadomieni
o terminie i miejscu posiedzenia na 7 dni naprzód, przy czym dopuszczalne jest powiadamianie ich za
pomocą poczty elektronicznej.
Posiedzenie Rady Izby odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na 4 miesiące.
Uchwały Rady Izby zapadają większością obecnych członków Rady, przy obecności co najmniej 50%
członków Rady.
W posiedzeniach Rady Izby uczestniczą z głosem doradczym:
− 	przedstawiciel Prezydium Sądu Polubownego,
− 	przedstawiciel Sądu Honorowego,
− 	przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
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§ 25.
Do reprezentowania Izby, w tym do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest
współdziałanie co najmniej dwóch członków Prezydium Rady Izby, w tym Prezydenta lub Dyrektora Izby.
§ 26.
1) Rada Izby może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do prowadzenia przedsiębiorstwa lub
zakładu Izby, bądź do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2) Rada Izby powołuje do kierowania bieżącą działalnością Izby Dyrektora Izby.
3) Dyrektor Izby w całym okresie sprawowania swej funkcji jest automatycznie członkiem Prezydium Rady
Izby.
4) Dyrektor Izby jest osobą wyznaczoną do dokonywania za Izbę czynności z zakresu prawa pracy.
5) Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Izby dokonuje Prezydent lub Wiceprezydent
Izby.
6) Dyrektor Izby nie może być przedstawicielem przedsiębiorcy – członka Izby.
Prezydium Rady Izby
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

§ 27.
W skład Prezydium wchodzi, nie licząc Dyrektora Izby, do 7 osób w tym Prezydent Izby oraz Wiceprezydenci
wybierani raz na 4 lata.
Wyboru Prezydium, nie licząc Dyrektora Izby, oraz ustalenia jego liczebności dokonuje Rada Izby na swym
pierwszym posiedzeniu po jej wyborze.
Rada ze swego grona wybiera najpierw Prezydenta, a później na jego wniosek do sześciu Wiceprezydentów.
Rada może powierzyć poszczególnym Wiceprezydentom przewodniczenie sekcjom branżowym.
Prezydenta Izby wybiera się spośród członków Rady wg następującej procedury:
Kandydatury na Prezydenta Izby zgłaszają członkowie Rady. Po zamknięciu listy kandydatów następuje
tajne głosowanie. Prezydenta uważa się za wybranego, jeśli otrzyma 50% + 1 głosów wszystkich członków
Rady. W przypadku nie uzyskania wymaganej ilości głosów, zarządza się następne tury głosowania
Kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów nie przechodzi do następnej tury. W głosowaniu nad
dwoma kandydatami decyduje zwykła większość głosów.
Wyboru członków Prezydium Rady Izby, poza Dyrektorem Izby, dokonuje się w tajnym głosowaniu spośród
członków Rady. Za wybranych uważa się tych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów jednak
nie mniej, niż 50% plus 1 głosów wszystkich członków Rady. W przypadku nie uzyskania wymaganej ilości
głosów zarządza się następne tury głosowania w trybie przewidzianym powyżej dla wyboru Prezydenta
Izby.
W razie wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, Rada wybiera na jego miejsce inną osobę do końca
kadencji.
Rada może odwołać członka Prezydium jedynie na wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego
lub Prezydium Izby, przy czym do odwołania Prezydenta potrzebna jest większość 50% + 1 wszystkich
członków Rady.
Osoba wyznaczona przez Prezydium Rady Izby nadzoruje prowadzenie protokołów z posiedzeń Rady
oraz księgi uchwał Rady i dba o przestrzeganie kalendarza ich wykonania. Może pełnić też inne funkcje
powierzone mu przez Prezydenta.
§ 28.

Do zadań Prezydium należy:
1) Bieżący nadzór nad działalnością Izby pomiędzy posiedzeniami Rady Izby,
2) Przygotowywanie programu i porządku obrad Rady Izby,
3) Występowanie do Rady Izby z wnioskami i projektami uchwał,
4) Delegowanie przedstawicieli Izby do ciał i organów organizacji i instytucji, a także ich odwoływanie,
5) Zatwierdzanie preliminarzy budżetowych przedsięwzięć, których koszt przekracza 5000 zł,
6) Zatwierdzanie regulaminu pracy Biura Izby i regulaminu wynagradzania pracowników tego Biura,
7) Rozstrzyganie spraw spornych dotyczących pracowników Izby,
8) Ustalanie wynagrodzeń dla Dyrektora Izby (w tym zakresie Dyrektor Izby nie bierze udziału w głosowaniu)
oraz ustalanie wynagrodzeń dla arbitrów Sądu Polubownego, jego Sekretarza i personelu administracyjnego,
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9) Zatwierdzenie taryfy opłat za postępowanie przed Sądem Polubownym,
10) Wypowiadanie się w imieniu Izby w sprawach nie cierpiących zwłoki, w szczególności występowanie do
władz kraju i regionu w ważnych sprawach członków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
11) Zatwierdzanie odpowiedzi na interpelacje Radców Izby, jakie mogą być składane do Prezydium,
12) Występowanie z wnioskami do Rady Izby o nadanie Statuetki Honorowej Izby,
13) Ustalanie treści wpisów do Księgi Nagród i Wyróżnień za działalność gospodarczą,
14) Przedstawianie Radzie raz do roku pisemnych sprawozdań z działalności Prezydium,
15) Wysłuchiwanie i przyjmowanie sprawozdań z pracy Biura Izby raz w miesiącu, oraz podejmowanie
stosownych uchwał,
16) Przyjmowanie okresowych planów i preliminarzy budżetowych przedstawianych przez Biuro Izby,
17) Wydawanie zaleceń dla Biura Izby,
18) Podejmowanie uchwał uchylających uchwały i decyzje władz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych
Izby.
19) W sprawach określonych w punktach 15), 16), 17) Dyrektor Izby nie bierze udziału w głosowaniu.
§ 29.
1) Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego
członków.
2) W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.
Komisja Rewizyjna
§ 30.
1) Komisja Rewizyjna kontroluje formalną zgodność składu oraz działalności Rady Izby ze Statutem
i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę działalności Izby ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej Izby i jej działalności gospodarczej.
2) Komisja Rewizyjna dokonuje także oceny działalności Izby za pierwsze półrocze roku kalendarzowego
w analogicznych tematach, jak podane powyżej w pkt.1 i doręcza ją – wraz z wnioskami – Radzie Izby
w terminie do dnia 30 lipca danego roku.
3) Komisja Rewizyjna jest upoważniona do wglądu w dokumenty i akty prowadzone przez wszystkie organy
Izby. W przypadku dokumentacji tajnej lub poufnej Komisja Rewizyjna obowiązana jest do przestrzegania
procedury przewidzianej w ogólnie obowiązujących w tej mierze przepisach oraz w regulaminie Komisji.
§ 31.
1) Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2) Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób wybranych spośród przedstawicieli członków Izby.
3) Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Izby z rekomendacji grup członków w trybie
przewidzianym dla wyboru członka Rady.
4) W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Rady, Sądu Honorowego, Dyrektor Izby oraz
Główny Księgowy.
5) Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6) Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez
Walne Zgromadzenie.
7) W przypadku zmniejszenia stanu osobowego Komisji Rewizyjnej o więcej niż 1/3 gdy do Walnego
Zgromadzenia pozostaje więcej, niż 12 miesięcy, Rada Izby ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Sąd Honorowy
§ 32.
1) Sąd Honorowy rozpatruje spory pomiędzy członkami Izby, organami Izby i członkami dotyczące etyki
i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej, naruszenia dobrego imienia Izby i jej organów oraz
nie stosowania się do zasad Statutu i regulaminów Izby.
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2) Sąd Honorowy składa się z pięciu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli
członków Izby z rekomendacji grup członków na 4 lata, z wyłączeniem członków Rady, Komisji Rewizyjnej
i pracowników Biura.
3) Do wyboru członków Sądu Honorowego stosuje się procedurę stosowaną dla wyborów członków Rady.
4) Sąd Honorowy wybiera Prezesa i Wiceprezesa oraz Sekretarza.
5) Sąd Honorowy działa w oparciu o regulamin uchwalony na wniosek Prezesa Sądu Honorowego przez
Radę Izby.
6) Sąd Honorowy może wydawać oświadczenia dotyczące stanu i naruszania zasad Statutu Izby,
a w szczególności etyki i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej.
7) Sąd Honorowy może po przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją stwierdzoną na piśmie
nałożyć następujące kary:
a) upomnienie pisemne Sądu wraz z nałożeniem obowiązku złożenia pisemnego przeproszenia
poszkodowanego,
b) publiczne przeproszenia poszkodowanego za pośrednictwem biuletynu Izby lub informacji wysłanej do
wszystkich członków Izby,
c) publiczne przeproszenie poszkodowanego za pośrednictwem środków masowego przekazu,
d) zawieszenie w prawach członka na określony czas,
e) podanie decyzji Sądu do publicznej wiadomości,
f) wykluczenie członka Izby z podaniem tego faktu do publicznej wiadomości.
8) Postanowienia § 31 ust.7 Statutu stosuje się odpowiednio także do Sądu Honorowego.
Prezydent Izby
§ 33.
1) Prezydent Izby reprezentuje Izbę na zewnątrz.
2) Do zadań Prezydenta należy:
a) zwoływanie posiedzeń organów Izby zgodnie ze Statutem,
b) przewodniczenie posiedzeniom Rady Izby i Prezydium,
c) kierowanie wniosków o powołanie i odwoływanie dyrektora Izby,
d) rozstrzyganie spraw spornych w przypadkach przewidzianych w Statucie,
e) zapewnianie sporządzenia i przedstawianie Radzie Izby sprawozdań finansowych,
f) delegowanie Radców Izby do pełnienia czynności w siedzibie Izby lub poza nią związanych
z działalnością Izby,
g) występowanie do władz kraju i regionu w sprawach związanych z działalnością statutową Izby
z upoważnienia Rady Izby. Prezydent przedstawia wystąpienia do wiadomości Radzie Izby.

2) Sąd Polubowny:
− 	ma charakter stałego sądu polubownego,
− 	działa na zasadach przewidzianych dla Sądu Polubownego w kodeksie postępowania cywilnego,
− 	został powołany dla rozstrzygania sporów pomiędzy stronami, które dokonały ważnego zapisu na ten
Sąd.
3) Organizacyjnie Sąd Polubowny składa się z:
− 	Rady Sądu Polubownego, której wybór należy do kompetencji Rady Izby. Wybór ten dokonywany jest
w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli członków Izby – na wniosek Prezydium Rady IPH,
− 	Prezydium Sądu Polubownego,
− 	Arbitrów Sądu Polubownego,
− 	Sekretarza Sądu Polubownego.
4) Szczegółowe zasady organizacyjne w tym m. in. właściwość i organizację Sądu Polubownego, zasady
postępowania przed tym Sądem oraz zasady orzekania, – określa Regulamin Sądu Polubownego
zatwierdzony przez Radę Izby.
5) Koszty prowadzenia Sądu Polubownego pokrywane są w całości z jego przychodów w postaci opłat
wnoszonych przez strony postępowania polubownego.
Wydzielone jednostki organizacyjne Izby
§ 36.
1) Izba może tworzyć wydzielone jednostki organizacyjne, do których zaliczyć należy:
− 	terenowe oddziały Izby,
− 	sekcje branżowe i komisje Rady Izby.
2) Wydzielone jednostki organizacyjne Izby tworzone są na mocy uchwały Rady Izby na wniosek Prezydium
Rady Izby.
3) Wydzielone jednostki organizacyjne nie nabywają osobowości prawnej nie prowadzą własnej działalności
gospodarczej oraz ewidencji księgowej tej działalności.
4) Działalność wydzielonych jednostek organizacyjnych Izby może być wspomagana przydzielanymi im
przez Radę Izby środkami finansowymi.
5) Wydzielone jednostki organizacyjne Izby działają w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych
im przez Radę Izby.
6) Skład osobowy oraz zakres zadań, praw i obowiązków kierownictw wydzielonych jednostek organizacyjnych,
a także wysokość i źródła środków finansowych przydzielonych im przez Izbę – uchwala Rada Izby.
7) Szczegółowy zakres i zasady działania wydzielonej jednostki organizacyjnej, jej strukturę organizacyjną
oraz inne ustalenia niezbędne dla prawidłowego działania tej jednostki, określa regulamin uchwalony
przez Radę Izby.

Biuro Izby
§ 34.
1) Biuro Izby, zwane też w niniejszym Statucie „Biurem”, odpowiada za prowadzenie bieżącej działalności
Izby – w tym za politykę finansową Izby i pozyskiwanie funduszy na jej działalność.
2) Struktura i organizacja Biura jest określana przez Prezydium Izby.
3) Pracami Biura kieruje Dyrektor Izby powoływany i odwoływany przez Radę Izby na wniosek Prezydenta
Izby. Dyrektor Izby, poza automatycznym członkostwem w Prezydium Rady Izby, nie może być członkiem
innych organów Izby. Kadencja Dyrektora Izby trwa 4 lata z możliwością przedłużenia na następne okresy
kadencyjne.
4) Dyrektor Izby uczestniczy w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym.
Sąd Polubowny
§ 35.
1) W ramach swoich zadań statutowych określonych w § 5 ust.1 pkt. f niniejszego Statutu Izba prowadzi sąd
polubowny o nazwie: Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie – zwany w dalszej
treści niniejszego Statutu Sądem Polubownym.
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Terenowe Oddziały Izby
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§ 37.
Rada Izby może tworzyć terenowe oddziały Izby.
Terenowe oddziały Izby działają w okręgach wskazanych przez Radę Izby, przy czym zakres terytorialny
powinien pokrywać się z terytorium gminy lub powiatu.
Rada Izby określa i zatwierdza regulamin działania terenowego oddziału Izby.
Terenowy oddział Izby reprezentuje na zewnątrz dyrektor oddziału Izby, przy czym oświadczenie woli,
w imieniu oddziału, składa dyrektor oddziału tylko razem z dyrektorem Izby.
Dyrektora oddziału powołuje Rada Izby na okres 4 lat na wniosek Prezydium Rady Izby.
Oddział Izby podlega nadzorowi Rady Izby i Biura Izby.
Oddział Izby może wykonywać zadania należące do kompetencji Izby, zgodnie z jej Statutem. Szczegółowy
zakres działalności oddziału określa uchwała Rady Izby o powołaniu oddziału.
Rada Izby może przekazać oddziałowi Izby składniki majątku należącego do Izby, które określone zostały
w tej uchwale.
Rada Izby podejmuje uchwałę o likwidacji oddziału.
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ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe

Grupy członków
§ 38.
1) Grupy członków poza zebraniami wyborczymi mogą również zbierać się na zebraniach zwykłych w miarę
potrzeb.
2) Zebranie zwykle grupy członków zwołuje Prezydent Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/4 grupy
członków. W zebraniach mają obowiązek brać udział Radcy wybrani przez daną grupę.
3) Temat zebrań zwykłych ustala Prezydent Izby na wniosek członków grupy lub Radców pochodzących
z danej grupy wyborczej.
4) Członkowie Izby mogą również być podzieleni i spotykać się w sekcjach branżowych określonych wg
podstawowej formy prowadzonej działalności gospodarczej, którą podają w deklaracji o przystąpieniu do
Izby.
Radcowie Izby
§ 39.
1) Radcowie Izby są oficjalnymi reprezentantami Izby, gdy występują w jej imieniu.
2) Radcowie Izby są zobowiązani brać udział w pracach Izby i jej organów, a także reprezentować Izbę
z upoważnienia i na prośbę Prezydenta Izby.
3) Radca Izby może być odwołany w trakcie kadencji jedynie przez Walne Zgromadzenie po zaopiniowaniu
wniosku przez grupę, przez którą został wybrany, na wniosek Prezydenta Izby po otrzymaniu opinii Rady
Izby.
4) Rada Izby może zawiesić w prawach Radcę Izby na wniosek Prezydenta Izby za zachowanie niegodne
członka Rady lub w przypadku nie uczestniczenia w pracach organów Izby. Decyzja o zawieszeniu
w prawach członka Rady jest podawana do wiadomości w biuletynie.
skreślony

§ 40.

ROZDZIAŁ VI
Fundusze Izby
§ 41.
Źródłem finansowania działalności statutowej Izby są:
1) wpisowe,
2) zapisy,
3) wpływy z własnej działalności gospodarczej,
4) składki członkowskie,
5) darowizny,
6) dochody majątku,
7) opłaty za działalność Sądu Polubownego,
8) inne przychody.

§ 45.
Decyzję o likwidacji Izby uchwala Walne Zgromadzenie Izby większością 3/4 głosów członków Izby obecnych
na Zgromadzeniu.
§ 46.
W przypadku likwidacji Izby jej majątek przeznacza się na rozwój działalności gospodarczej na obszarze jej
działania województwa Małopolskiego.
§ 47.
Niniejszy Statut w jego pierwotnej treści został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby
w dniu 07.02.1997 r. i uwzględnia zmiany treści Statutu uchwalone:
− na Walnym Zgromadzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 25 marca 2009 roku,
− na Walnym Zgromadzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 3 października 2012 roku,
− na Walnym Zgromadzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 20 marca 2013 roku,
− Na Walnym Zgromadzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Wacław Andruszko

Arkadiusz Milka

Dyrektor Izby

Wiceprezydent IPH

Andrzej Zdebski

Prezydent IPH
w Krakowie

§ 42.
Wysokość kwoty wpisowego uchwala Rada Izby, a składki członkowskiej Walne Zgromadzenie Izby.
§ 43.
Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych na podstawie uchwały Rady Izby.
Dochody z działalności gospodarczej Izby winny służyć wyłącznie zadaniom statutowym Izby.
§ 44.
1) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2) Organem uprawnionym do zatwierdzania sprawozdań finansowych Izby jest Rada Izby.
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XVI.	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Marzec 2016. Posiedzenie Rady IPH podsumowujące działalność w roku 2015.

Marzec 2016. Szkolenie „Skuteczna strategia eksportowa
gwarantem na rynkach międzynarodowych”.
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Marzec 2016. Szkolenie „Unijny Kodeks Celny – zmiany w przepisach
prawa celnego od 1 maja 2016 r.”.

II Europejski Kongres Samorządów. Dyskusja na temat przyszłości samorządu
gospodarczego w Polsce. Na ekranie po prawej prof. Andrzej Szumański.

Kwiecień 2016. II Europejski Kongres Samorządów w ICE Kraków.
Prezentacja Richarda Webera – prezydenta Eurochambres.

II Europejski Kongres Samorządów. Spotkanie prezydenta IPH Andrzeja Zdebskiego
z prezydentem Eurochambres Richardem Weberem.
Od lewej prezydent IPH Andrzej Zdebski, prezydent Eurochambres Richard Weber,
sekretarz Sądu Polubownego przy IPH w Krakowie, Michał Babij.
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Kwiecień 2016. Delegacja białoruska z regionu Gomla w IPH w Krakowie.

Maj 2016. Promocja w Izbie książki radcy IPH Jana Mostowika.

Kwiecień 2016. Spotkanie firm członkowskich z ekonomistą Banku Zachodniego WBK
Piotrem Bielskim. Temat „Czy Polska pozostanie liderem wzrostu w Europie?”

Majowa Biesiada IPH w Hotelu Farmona.
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Majowa Biesiada. Od lewej Andrzej Zdebski prezydent IPH, Józef Misiaszek
prezes Air Tours Club, Wojciech Więckowski prezes Prestal.

Czerwiec 2016. Szkolenie „Inwestycje w innowacje
– od strategii rozwoju po finansowanie kapitałowe”.

Czerwiec 2016. Posiedzenie Rady IPH.

Czerwiec 2016. Delegacja przedsiębiorców z Iraku (Najaf) w IPH.
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Czerwiec 206. Wizyta w Izbie wiceprezesa China Foreign Trade Centre
– organizatora Targów Kantońskich.

Wrzesień 2016. Konferencja „Efektywność energetyczna – prawo, programy,
innowacyjne rozwiązania”. Centrum Energetyczne AGH.

Wrzesień 2016. Prezydent IPH na uroczystym otwarciu Centrum Operacyjnego
Uber w Krakowie.

Konferencja „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne
rozwiązania”. Od lewej prof. Wojciech Nowak dyrektor Centrum Energetyki AGH,
Leszek Rożdżeński wiceprezydent IPH.
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Październik 2016. Delegacja z Burgenlandu z Austrii. Od lewej: prezydent Parlamentu
Burgenland Christian Illedits., Ambasador Austrii dr. Thomas M. Buchsbaum, Premier
Kraju Związkowego Hans Niessl, prezydent Izby Gospodarczej Peter Nemeth,
radca handlowy Ambasady Austrii Karl Schmidt.

Październik 2016. Wmurowanie kamienia węgielnego kompleksu produkcyjnomagazynowego firmy członkowskiej Dragon Poland.

Delegacja z Burgenlandu. Spotkanie w Izbie.

Październik 2016. Izba na IV Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych
Technologii INNO-TECH EXPO w Kielcach.
Na zdj. Agnieszka Czubak koordynator projektu EEN przy IPH.
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Październik 2016. Posiedzenie Rady z udziałem
Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha.

Listopad 2016. Święto IPH, Krakowski Dukat. Zdj.

Listopad 2016. Delegacja z przedsiębiorców z Korei Południowej.
Delegacji przewodniczył wiceburmistrz Seulu oraz prezydent IPH w Seulu.

Listopad 2016. Święto IPH. Laureaci Krakowskiego Dukata 2016. Od lewej:
wręczający nagrody członek Zarządu Woj. Małopolskiego Grzegorz Lipiec, Józef
Serafin PPU Fares, Wiesław Nowak Grupa ZUE SA, Jerzy Gas Sag Sp. z o.o.,
Andrzej Zdebski prezydent IPH.
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Święto IPH. Tomasz Wachnicki, członek zarządu Air Liquide Polska, z listem
gratulacyjnym z okazji jubileuszu 20 lat działalności firmy w Polsce.

Grudzień 2016. Posiedzenie Rady IPH.

Listopad 2016. Wizyta w IPH Ambasadora – Senegalu (w środku).

Grudzień 2016. Spotkanie z cyklu Kultura – Media – Biznes.
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