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Szanowni Państwo, koledzy, drodzy przyjaciele!
Za nami rok niezmiernie interesujący i umiarkowanie korzystny dla polskich przedsiębiorstw, rok zmian
spodziewanych, ale też nieoczekiwanych, a nawet budzących niepokój. Polska została zaliczona przez
agencję FTSE Russel do 25 najlepiej rozwiniętych gospodarek świata i to musimy zapisać po stronie aktywów,
z drugiej jednak strony poważny niepokój budzi brak ostatecznych decyzji co do ceny jaką będą musiały płacić
przedsiębiorstwa za energię elektryczną. Podwyżki są niestety nieuniknione choć rząd zapowiada pewne
rekompensaty dla firm dystrybucyjnych, co ma stanowić ochronę dla gospodarstw domowych i samorządów.
Elementem, jaki może spowodować ograniczenie szans rozwojowych polskiego przemysłu jest też dalszy
spadek bezrobocia w powiązaniu z bardzo poważnymi transferami socjalnymi, skróceniem wieku emerytalnego
i zauważalnym procesem starzenia się społeczeństwa. Ratunkiem mogłaby się stać informatyzacja
i robotyzacja firm, ale oznacza to konieczność inwestycji. Jednak wbrew zapowiedziom stopa inwestycji
w polskim przemyśle spadła z 25 do blisko 17 proc. co wydaje się mieć związek z osłabieniem tempa rozwoju
naszego najpoważniejszego zagranicznego kontrahenta – przemysłu niemieckiego. W pewnej mierze dotyka
to firmy zrzeszone w Izbie stąd nasze wysiłki by budować nowe i aktywizować kontakty zagraniczne. Połowa
z kilkunastu organizowanych w IP-H szkoleń dotyczyła rynków obcych.
Zauważamy oczywiście obecność na polskim rynku pracy imigrantów – głównie z Ukrainy ale też
z egzotycznych kierunków jak Azja Środkowa, Indie czy Pakistan. W niedalekiej przyszłości także Izba będzie
zapewne musiała jakoś się do tych kwestii ustosunkować przez odpowiednie szkolenia dla pracodawców
sięgających po pracowników „z importu”.
Wiele emocji budziły przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę, których celem było, prócz udzielenia
odpowiedzi na żądania pracowników handlu, wsparcie niewielkich sklepów osiedlowych, zatrudniających
właścicieli i najbliższą rodzinę. Z wrześniowych szacunków ekspertów wynika, że ograniczenie nie wpłynęło
na pogorszenie sytuacji największych sieci handlowych, ale zyskały przy tym „małoformatowe” sklepy
spożywcze o powierzchni do 300 m.kw. Wygląda na to, że intensywna reklama wielkich sieci pod hasłem
„kupuj w sobotę” odniosła skutek, gorzej wygląda zapewne sytuacja butików i małych placówek usytuowanych
w obrębie wielkich centrów handlowych.
Prawdziwą rewolucję przechodzi prawo pracy, choć otwartą sprawą pozostaje ciągle realizacja dalszych
zapowiedzi zawartych w ogłoszonej przed rokiem przez premiera Morawieckiego „Konstytucji dla biznesu”.
Wszystko bowiem zależy od konkretnych ustaw i towarzyszącym im aktów wykonawczych.
Od 6 czerwca ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają pracownikowi pracę poza firmą
(telepracę), od września zmieniły się zasady zatrudniania młodocianych, a od 1 grudnia 2018 r. zlikwidowano
papierowe zwolnienia lekarskie. Weszły nowe zasady obowiązujące w relacjach firmy z pracownikiem – za
jedyną dopuszczalną uznano bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzeń, co ma zapobiegać wypłacaniu
części wynagrodzenia bez odprowadzania podatku, czy składek na ubezpieczenie. Ustawa przymusza też
pracowników do założenia kont bankowych, co ucieszy bankowców i ułatwi pracę organom państwa np.
komornikom.

Najwięcej pytań budzą, wprowadzane stopniowo, pracownicze plany kapitałowe (PPK) składające się
ze składek i zwrotu funduszy inwestowanych. Program jest dobrowolny, choć pracownicy będą zapisywani
automatycznie, a żeby wystąpić z programu, trzeba złożyć stosowną deklarację. Na kapitał złożą się tak
pracownicy (od 2 do 4 proc. wynagrodzenia brutto miesięcznie, a najmniej zarabiający będą mogli przekazywać
tylko 0,5 proc.), jak i pracodawcy (od 1,5 do 4 proc.). Przy minimalnej składce 3,5 proc. wpłacanej w ramach
PPK przez 40 lat (zakładając wpłatę 2 proc. od pracownika i 1,5 proc. od pracodawcy dla osoby zarabiającej
4,5 tys. miesięcznie brutto) pozwoli to na zbilansowanie emerytury o wysokości 2,7 tys. zł na 10 lat. Oczywiście
przy wyższej składce emerytura będzie odpowiednio większa, przy składce maksymalnej (4 proc. + 4
proc.) byłaby to emerytura w wysokości 5,9 tys! A wszystko wskazuje na to, że wynagrodzenia będą rosły.
Przewidziano też możliwość innego niż emerytura sposobu dokonywania wypłat z systemu. Dołoży się też
państwo (250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej) tyle, że obowiązek tworzenia i prowadzenia PPK
ma każdy pracodawca, w przedziale czasowym od 1 lipca 1919 (firmy powyżej 250 osób.) po 1 stycznia 2012
(mikroprzedsiębiorstwa). Firmy, zatrudniające mniej niż 10 osób które złożyły deklaracje o rezygnacji z PPK,
nie muszą tworzyć programu oszczędnościowego, PPKP nie dotyczy też osób „samozatrudnionych”.
Wraz z nowym rokiem weszła w życie ustawa likwidujące relikt przeszłości jakim było „użytkowanie
wieczyste” gruntów. Dotyczy to głównie 2,5 miliona, osób mieszkających w budynkach stojących na
gruntach należących do samorządów lub skarbu państwa. W pewnej mierze dotyka to też przedsiębiorców
wynajmujących lokale w takich obiektach. Ogromnie wiele zależy od ostatecznych decyzji co do wysokości
zapowiedzianych w przepisach „bonifikat”, bo propozycje wahają się od 60 do 85 proc.
Na pewno krokiem w słuszną stronę są nowe przepisy dotyczące likwidacji biurokratycznego absurdu
jakim były dla wielu kategorii pracowników biurowych obowiązkowe, okresowe szkolenia BHP. Nowe przepisy
pozwalają też pracodawcy, który zatrudnia do 50 pracowników (a nie jak wcześniej – do 10), ukończył szkolenie
z zakresu BHP, i prowadzi działalność zakwalifikowaną do jednej z niższych grup ryzyka – samodzielnie
przeprowadzić szkolenie.
Mimo zapowiedzi rządzących brak postępu w dziedzinie sądownictwa. Sprawy o ważnym znaczeniu
gospodarczym ciągną się nieprzyzwoicie długo, dlatego ogromną wagę przywiązuje Izba do ciągłego rozwoju
i doskonalenia arbitrażu. Przeprowadziliśmy w ub. r. szereg szkoleń i spotkań na ten temat, w tym szczególnie
ważne, organizowane wraz z Małopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH, szkolenie dla przedstawicieli
sądownictwa, którzy ciągle zbyt mało wiedzą o możliwościach jakie niesie przedsądowa mediacja między
kontrahentami będącymi w sporze. Na marginesie dodam, że aktywność na tym polu może być ważnym
krokiem w kierunku uniezależnienia finansowego, działającej non profit, Izby od grantów Unii Europejskiej,
których liczba będzie z czasem malała.
Izba z powodzeniem kontynuowała liczne, prowadzone cyklicznie przedsięwzięcia – mocno zaznaczyliśmy
nasz udział w pracach Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, jako
prezydent Izby miałem przyjemność uczestniczyć w dyskusji nt. „Władza i Biznes” w IX Forum Przedsiębiorców
organizowanym przez „Dziennik Polski”, współorganizujemy kolejne edycje ważnego, dorocznego spotkania
w Krakowie - Europejskiego Kongresu Samorządów, nie porzucamy tradycyjnego przedsięwzięcia jakim są
nagrody „Kultura-Media-Biznes” przyznane w tym roku Annie Polony i Jerzemu Treli.
Koniecznie należy wspomnieć o ważnej zmianie jaka nastąpiła jesienią, wraz z odejściem na emeryturę
bardzo cenionego i lubianego w naszym gronie dyrektora Izby Wacława Andruszki. Na tym stanowisku
zastąpił go Rafał Kulczycki, który wniósł do działania IPH szereg nowych pomysłów.

Sebastian Chwedeczko

Prezydent IPH w Krakowie
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Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr
137/6/SZJ/2017 potwierdzający, iż Izba spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10
w zakresie świadczenia usług informacyjnych i doradczych, szkoleniowych oraz doradczych
o charakterze proinnowacyjnym.
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I.	FIRMY ZRZESZONE W IPH
Struktura firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie w 2018 r. z podziałem na grupy wg zatrudnienia:
1.	Firmy mikro, zatrudniające do 9 osób 			

37 %

2.

Firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 osób		

31 %

3.

Firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób 20 %

4.

Firmy duże, zatrudniające 250 i więcej osób		

ZESTAWIENIE PROCENTOWE
WG WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA
12%
37%

20%

1
2

12 %

3
4

Zgodnie z przyjętą procedurą wyborczą każda z firm posiada
swoją reprezentację w organach Izby.

31%

II.	STRATEGIA DZIAŁANIA
Poniższa Strategia, uchwałą nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia IPH, została zatwierdzona w dn. 29 marca 2017 r.
Jednocześnie uchwałą tą WZ IPH upoważniło Radę IPH do jej ewentualnej modyfikacji. W wyniku konsultacji prezydenta
IPH z członkami Rady Izby powstał zmodyfikowany projekt Strategii IPH na lata 2017-2021, który został przyjęty
i zatwierdzony przez Radę IPH na posiedzeniu w dniu 22 września 2017 r.

MISJA I STRATEGIA
IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWE
NA LATA 2017 – 2021
MISJA
Reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich, wobec administracji publicznej i organów Unii Europejskiej
oraz wsparcie w podnoszeniu ich konkurencyjności, innowacyjności i promocja działalności gospodarczej w kraju i za granicą.
WSTĘP
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie od ponad kilkudziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego samorządu
gospodarczego 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. Obecnie w obliczu tendencji
do postaw sprzyjających nadmiernej regulacji i kontroli działań firm, istotnym jest niezależnie od sytuacji politycznej trwanie
w obronie poszanowania prywatnej własności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie wyzwaniem
staje się trudna sytuacja pracodawców na rynku pracy.
Dlatego priorytetowymi kierunkami działania Izby, będącymi jednocześnie długoterminowymi celami strategicznymi jej
działalności, będą:
–

udział w tworzeniu nowych regulacji prawnych w oparciu i ekspercką wiedzę firm członkowskich i instytucji zewnętrznych,

–

wspieranie wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce samorządu gospodarczego o charakterze
powszechnym,

–

dbałość i propagowanie wysokich standardów etycznych w biznesie wśród firm członkowskich oraz działań promujących
społeczną odpowiedzialność biznesu.

–

poprawa konkurencyjności i pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacyjnych technologii oraz w działaniach na
jednolitym Rynku Unii Europejskiej oraz rynkach trzecich,

–

wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy firmami zrzeszonymi w IPH a organizacjami samorządu gospodarczego innych
krajów,

–

stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez rozwiązania sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy, jak również
poszukiwaniu przez pracodawców wykwalifikowanych pracowników,

–

reprezentowanie i obrona interesów środowiska gospodarczego,

–

ciągła aktualizacja i dostosowywanie oferty Izby do oczekiwań jej członków, rozwijanie kontaktów biznesowych pomiędzy
członkami oraz integracja firm w ramach imprez i działań organizowanych przez IPH.
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Dla osiągnięcia celów strategicznych IPH w Krakowie w latach 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.
Dla zwiększenia konkurencyjności rynkowej firm, IPH podejmie działania na ich rzecz w kierunku budowy gospodarki
opartej na wiedzy.
W tym obszarze dla realizacji celów strategicznych należy:
–	kontynuować realizację z uczelniami wspólnych projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości i ściślejszej
współpracy uczelni i biznesu,
–	poszukiwanie inwestorów branżowych wśród członków IPH dla startupów,
–	zacieśnić współpracę w realizacji zapisów w umowach podpisanych z AGH, PK, UEK,
–	przygotowanie banku pomysłów i innowacji będących w zakresie badań lub gotowych do wdrożenia,
–	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 tym zwiększenie udziału platform e-learningowych,
–	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.
2.	INTERNACJONALIZACJA FIRM W MAŁOPOLSCE POPRZEZ ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.
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 oraz służyły rozwojowi firm.
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,
–	udział IPH w roli współgospodarza podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, zacieśnienie współpracy oraz
promocja firm 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.
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Aby wzmocnić jeszcze bardziej i wypełniać funkcję izby konieczne jest:
a.	rozszerzenie i skonkretyzowanie współpracy z władzami administracji rządowej i samorządowej,
b.	dążenie do wzmocnienia roli i pozycji samorządu gospodarczego w Polsce m.in. poprzez nowelizację ustawy o izbach
gospodarczych z 1989 r.,
c.	nawiązanie współpracy z instytucjami samorządu gospodarczego w Małopolsce oraz w kraju, w celu przedstawienia
opinii, ekspertyz oraz interwencji w obronie przedsiębiorców,
d.	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:
e.	kontynuowanie aktywności izby na forum Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski,
f.	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,
g.	obecność w formie głosu eksperckiego w mediach tradycyjnych i społecznościowych, poprzez inicjowanie dyskusji
w zakresie problemów gospodarczych,
h.	współpraca z mediami lokalnymi w zakresie promocji firm członkowskich z wykorzystaniem kanałów takich jak
Youtube, telewizje medialne, Facebook,
i.	prowadzenie stałej promocji firm członkowskich IPH wśród członków Izby,
j.	aktywny udział radców IPH zasiadających w różnych gremiach powoływanych przez urzędy administracji państwowej
i samorządowej oraz inne instytucje publiczne,
k.	organizowanie cyklicznych posiedzeń sekcji branżowych, spotkań firm członkowskich, seminariów mających istotny
wpływ na zacieśnienie integracji i lepszego udrożnienia przepływu informacji pomiędzy firmami członkowskimi,
l.	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,
m.	udział i pomoc w poszukiwaniu pracowników dla firm członkowskich poprzez czynny udział w targach pracy,
współpracę z biurami karier w ramach podpisanych umów z uczelniami wyższymi.
5.	KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ZASAD SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU.
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.
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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 Komunikacji i Przedsiębiorczości, Wydział
Finansowo- Administracyjny, Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydział Współpracy z UE i Szkoleń oraz Oddział IPH
w Olkuszu.
Wydziały wchodzące w skład Biura Izby to:
–

Wydział Komunikacji i Przedsiębiorczości.

–

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

–

Wydział Finansowo – Administracyjny.

–

Oddział IPH w Olkuszu.

Schemat organizacyjny IPH w Krakowie
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IV.	
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ORGANÓW IPH
Statut Izby Przemysłowo-Handlowej
w zakładce o Izbie.

w

Krakowie

jest

dostępny

na

stronie

Izby

www.iph.krakow.pl

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 4 lata.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in.:
–	wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego Izby,
–	uchwalenie strategii działania Izby,
–	uchwalenie zmian w Statucie Izby.
Ostatnie Zwyczajne
29 marca 2017 r.

Walne

Zgromadzenie

Izby

Przemysłowo-Handlowej

w

Krakowie

odbyło

się

w

dniu

Walne Zgromadzenie IPH poprzedziły wybory do nowych władz IPH na kadencję 2017-2021 w 4 grupach członków
izby.
Walne Zgromadzenie IPH na podstawie listy osób rekomendowanych do Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Honorowego IPH przez poszczególne grupy członków, w głosowaniu tajnym, dokonało wyborów członków Rady,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego IPH w Krakowie.

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 2018 odbyło się 5 posiedzeń Rady IPH w następujących terminach:
21 marca 2018 r. – W czasie posiedzenia przyjęto 4 uchwały: o przyjęciu sprawozdania z działalności Izby wraz z bilansem
za 2017 rok, przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018r., o przekazaniu nadwyżki bilansowej na zwiększenie
przychodów 2018 r. oraz o powołaniu jednostki organizacyjnej pod nazwą LOŻA KOBIET BIZNESU przy IPH.
Uchwała nr 1/2018 Rady IPH z dnia 21.03.2018
Zgodnie z § 21 art. 8 Statutu IPH, Rada IPH na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 roku przyjmuje sprawozdanie roczne
z działalności Izby wraz z bilansem za 2017 rok na podstawie oceny Komisji Rewizyjnej i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu
IPH.
Uchwała nr 2/2018 Rady IPH z dnia 21.03.2018
Zgodnie z § 21 art. 14 Statutu IPH, Rada IPH na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 roku postanawia przeznaczyć nadwyżkę
bilansową za rok 2017 w wysokości 23 092,37 zł na fundusz statutowy i na zwiększenie przychodów w roku 2018.
Uchwała nr 3/2018 Rady IPH z dnia 21.03.2018
Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dn. 21.03.2018 r. zgodnie z § 21 pkt 2 Statutu IPH, przyjmuje plan
rzeczowo-finansowy działania Izby na rok 2018.
Uchwała nr 4/2018 Rady IPH z dn. 21.03.2018 r.
Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie na posiedzeniu w dn. 21 marca 2018 r. na podstawie § 21 pkt 10 i § 36 pkt
1 Statutu IPH oraz wniosku Prezydium Rady Izby powołuje jednostkę organizacyjną pod nazwą LOŻA KOBIET BIZNESU
przy IPH w Krakowie i zatwierdza regulamin działania Loży.
19 kwietnia 2018 r. – posiedzenie, na które został zaproszony Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego
w Krakowie inspektor Bogusław Płonka, który przedstawił członkom Rady prezentację nt. „Zadania urzędów celnoskarbowych. Uprawnienia kontrolne w stosunku do przedsiębiorców”.
20 czerwca 2018 r. – W czasie posiedzenia Radcowie IPH podjęli 1 uchwałę w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad
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sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. W drugiej części posiedzenia dyrektor Muzeum
Narodowego Andrzej Betlej dokonał prezentacji nt. bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Krakowie i obszarów
współpracy między Muzeum a członkami IPH.
			
Uchwała nr 1 Rady IPH z dnia 20.06.2018 r.
w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro
Rada IPH w Krakowie działając na podstawie §21 pkt. 13 i 14 Statutu IPH, oraz art. 3 ust. 1a i art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości,
uchwala co następuje:
§1
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości.
§2
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych
zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości
tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

17 października 2018 r. – Głównym celem posiedzenia Rady było podsumowanie działań IPH za I półrocze 2018,
Sprawozdanie z działalności IPH wraz z bilansem za I półrocze 2018 r. a także przedstawienie Radzie IPH przez prezydenta
IPH trzech wniosków:
– o odwołaniu dyrektora IPH,
– o zatrudnieniu ustępującego dyrektora w niepełnym wymiarze godzin na okres 2 miesięcy,
– o powołaniu nowego dyrektora IPH.
Uchwała nr 1 Rady IPH w Krakowie z dnia 17.10.2018 r.
Działając na podstawie §21 pkt 13 Statutu IPH, Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie na posiedzeniu w dn.
17.10.2018 r. podjęła uchwałę następującej treści:
Rada IPH w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Izby za I półrocze 2018 roku na podstawie analizy i oceny dokonanej przez
Komisję Rewizyjną IPH.
Uchwała nr 2 Rady IPH w Krakowie z dnia 17.10.2018 r.
Mając na względzie złożony zgodnie z §33 pkt 2c Statutu IPH, wniosek prezydenta Izby o odwołanie dyrektora Izby, powołujący
się z kolei na wniosek dyrektora Izby o jego odwołanie, motywowany zamiarem przejścia na emeryturę, działając na podstawie
§ 34 pkt 3 Statutu IPH, Rada IPH w Krakowie odwołuje niniejszym Wacława Andruszko z funkcji dyrektora Izby z dniem
31 października 2018 r. (ze skutkiem na koniec tego dnia) w związku z przejściem na emeryturę.
Uchwała nr 3 Rady IPH w Krakowie z dnia 17.10.2018 r.
Działając na podstawie § 21 pkt 16 Statutu IPH, Rada IPH w Krakowie postanawia podpisać z Wacławem Andruszko umowę
o pracę w niepełnym wymiarze godzin ( 2/8 etatu) na dzień od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r. w celu zapewnienia możliwości
wypełniania czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania izby.
Uchwała nr 4 Rady IPH w Krakowie z dnia 17.10.2018 r.
Mając na względzie treść uchwały nr 1 z dnia 17.10.2018 r., a także złożony zgodnie z § 33 pkt 2c Statutu IPH wniosek
Prezydenta Izby o powołanie Dyrektora Izby, działając na podstawie § 26 pkt 2 oraz § 34 pkt 3 Statutu IPH, Rada Izby
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie powołuje z dniem 1 listopada 2018 r. (ze skutkiem na początek tego dnia) Rafała
Kulczyckiego na funkcję Dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
12 grudnia 2018 – podczas przedświątecznego posiedzenia Rady IPH dokonano wstępnego podsumowania mijającego
roku. Dyrektor Izby Rafał Kulczycki przedstawił najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w izbie w okresie ostatnich
3 miesięcy. Ponadto uczestnicy przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Izby.
Uchwała nr 1 Rady IPH z dnia 12.12.2018 r.
Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, działając na podstawie § 26 pkt. 1 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie, niniejszym udziela Dyrektorowi Izby – Rafałowi Kulczyckiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności
określonego rodzaju tj. reprezentowania Izby w sprawach związanych z jej bieżącą działalnością.
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RADA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

Sebastian Chwedeczko
BRK S.A.
PREZYDENT IPH

Michał Czekaj
Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. K.
WICEPREZYDENT IPH
DS. PRZEMYSŁU

Wojciech Hudyka
Alsal Sp. z o.o. Sp. K.
WICEPREZYDENT IPH
DS. BUDOWNICTWA

Hubert Kardasz
Intermag Sp. z o.o.
WICEPREZYDENT IPH
DS. INNOWACJI

Marcin Mazgaj
Cliffsidebrokers S.A.
WICPEREZYDENT IPH
DS. USŁUG

Leszek Rożdżeński
Legal Concept Sp. z o.o.
WICEPREZYDENT
WYKONAWCZY IPH

Jan Sady
MPEC S.A. w Krakowie
WICEPREZYDENT IPH
DS. HANDLU

Jadwiga Adam
Biuro Doradztwa Majątkowego
Euro Invest
RADCA IPH

Piotr Baran
Proins S.A.
RADCA IPH

Jan Buczek
Piekarnia J. B. Buczek Sp. j.
RADCA IPH

Jacek Czernecki
Zespół Doradców Podatkowych
Jacek Czernecki
RADCA IPH

Krzysztof Deszyński
Korelacja Systemy
Informatyczne Sp. z o.o.
RADCA IPH

Tomasz Francuz
Budownictwo i Zarządzanie
Tomasz Francuz
RADCA IPH

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

Wiesław Hałucha
Alventa S.A.
RADCA IPH

Emil Kocjan
FHU Kemar Emil Kocjan
RADCA IPH

Rafał Kozłowski
RK Consulting Rafał Kozłowski
RADCA IPH

Andrzej Kuczara
MGT Corp.
RADCA IPH

Jerzy Lis
Krakowskie Centrum
Innowacyjnych Technologii
INNOAGH Sp. z o.o.
RADCA IPH

Magdalena Makieła
Kancelaria Adwokacka
dr Magdalena Makieła
RADCA IPH
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Arkadiusz Milka
Insap Sp. z o.o.
RADCA IPH

Józef Misiaszek
Air Tours Club Sp. z o.o.
RADCA IPH

Jan Mostowik
Elan Vital S.C.
RADCA IPH

Andrzej Myśliwiec
Metaloplast Kraków Sp. z o.o.
RADCA IPH

Edward Nowak
EBA Sp. z o.o.
RADCA IPH

Wiesław Nowak
ZUE S.A.
RADCA IPH

Jan Pamuła
MARR S.A.

Agata Paciorek
Krakowski Bank Spółdzielczy
RADCA IPH

Marek Piwowarczyk
Zakład Systemów
Komputerowych Sp. z o.o.
RADCA IPH

Wojciech Przybylski
Krakowski Park Technologiczny
Sp. z o.o.
RADCA IPH

Włodzimierz Roszczynialski
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości w Krakowie
RADCA IPH

Józef Sarecki
Boltech Sp. z o.o.
RADCA IPH

Artur Szopa
Regionalne Centrum
Administracyjne „Małopolska”
Sp. z o.o.

Tomasz Szczypiński
Expro Sp. z o.o.
RADCA IPH

Wojciech Więckowski
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo
Budownictwa „Prestal” w Krakowie
RADCA IPH

Daniel Więzik
Traditional Polish Style Sp. z o.o.
RADCA IPH

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

Jadwiga Wiśniowska
Mix Electronics S.A.
RADCA IPH

Jerzy Wrzecionek
Firma Janex Sp. z o.o.
RADCA IPH

Andrzej Wyrobiec
Agencja Reklamy Wenecja
Sp. z o.o.
RADCA IPH

Andrzej Zdebski
Krakchemia S.A.
RADCA IPH
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3)	
PREZYDIUM RADY 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:
24.01., 7.03, 25.04., 6.06., 19.09., 12.12. oraz 6.02.2019 r.
Posiedzenia Prezydium poświęcone były, zgodnie ze Statutem IPH, bieżącemu nadzorowi nad działalnością Izby. Ze spraw
istotnych, które były omawiane na posiedzeniach należałoby wymienić:
–	przyjęcie uchwał w sprawie powołania grup wyborczych,
–	o zakwalifikowaniu firm do grup wyborczych,
–	w sprawie ustalenia terminów spotkań grup wyborczych,
–	w sprawie określenia ilości osób rekomendowanych do Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego IPH,
–	ustalanie tematyki i zwoływania posiedzeń Rady IPH,
–	omawianie wytycznych do modyfikacji Strategii IPH,
–	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,
–	przyjęcie nowych firm do IPH,
–	analizowanie trudnej sytuacji na rynku pracy,
–	ustalenie listy osób, które w imieniu władz izby będą reprezentować IPH na jubileuszach firm, instytucji i innych
uroczystościach.

PREZYDIUM RADY IPH

Sebastian Chwedeczko
PREZYDENT IPH

WICEPREZYDENCI IPH

Michał Czekaj
WICEPREZYDENT IPH
DS. PRZEMYSŁU

Wojciech Hudyka
WICEPREZYDENT IPH
DS. BUDOWNICTWA

Hubert Kardasz
WICEPREZYDENT IPH
DS. INNOWACJI

Marcin Mazgaj
WICEPREZYDENT IPH
DS. USŁUG

Leszek Rożdżeński
WICEPREZYDENT
WYKONAWCZY IPH

Jan Sady
WICEPREZYDENT IPH
DS. HANDLU

4)	
KOMISJA REWIZYJNA 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.
W 2018 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
W dniu 21.03.2018 r. poświęcone ocenie pracy Izby w 2017 roku.
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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
za okres styczeń 2017 r. – grudzień 2017 r.
Wykonując swoje obowiązki statutowe i regulaminowe
Komisja Rewizyjna Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
przedstawia informacje dotyczące działalności Izby w okresie
sprawozdawczym, tj. od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia
Komisji Rewizyjnej poświęcone m. in. następującym sprawom:
•

 okonaniu analizy sprawozdania finansowego IPH za
d
I półrocze 2017 r.,

•

 cenie stopnia realizacji przez Biuro IPH zaplanowao
nych działań za I półrocze 2017 nakreślonych w Planie
Strategicznym IPH,

•

 nalizie realizacji uchwał i ustaleń podjętych w czasie poa
siedzeń Rady IPH,

•

 nalizie i ocenie sprawozdania z działalności IPH wraz
a
z bilansem za 2017 rok.

Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej aktywnie uczestniczyli
we wszystkich posiedzeniach Rady IPH w okresie sprawozdawczym, oceniając działalność statutową Izby.
Członkowie Komisji Rewizyjnej spotykali się w ciągu ubiegłego roku z dyrektorem Biura Izby, aby na bieżącą dokonywać
oceny działalności IPH.

Przyniosły one izbie konkretny dochód oraz przyczyniły się
do wzmocnienia jej prestiżu w wymiarze regionalnym i międzynarodowym, jako organizacji samorządu gospodarczego.
Analizując dokonania Izby w minionym roku Komisja
Rewizyjna stwierdza, że Izba kładła nacisk w swych działaniach na jakość świadczonych usług (pozytywny audyt ISO
i KSU na usługi szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze o
charakterze proinnowacyjnym) i ich różnorodność oraz na
udrożnienie systemu komunikacji między IPH a środowiskiem
gospodarczym. Jest to wypełnienie zaleceń i uwag zgłoszonych przez Radę IPH oraz postulatów Komisji Rewizyjnej
IPH. Dlatego też Komisja Rewizyjna Izby PrzemysłowoHandlowej w Krakowie zgodnie ze statutem IPH § 21 art. 13
i 14 wnioskuje do Rady IPH:
•

 przyjęcie bilansu wraz ze sprawozdaniem z działalności
o
IPH za 2017 r.,

•

 przekazanie nadwyżki bilansowej za rok 2017 w wysoo
kości 23 092,37 zł na zwiększenie przychodów w roku
2018.

W dniu 17.10.2018 r. poświęcone analizie i ocenie działalności Izby w I półroczu 2018 r.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok
2017, Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

Członkowie KR IPH uczestniczyli aktywnie w posiedzeniach
Rady IPH.

•

 ilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazuje po
b
stronie pasywów i aktywów sumę 840 103,20 zł,

•

r achunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazuje
dodatni wynik finansowy w wysokości zł brutto 23 584,37
zł, netto 23 092, 37 zł.

Komisja Rewizyjna Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie,
zgodnie ze Statutem IPH oraz Regulaminem Komisji, w dniu
17.10.2018 r. dokonała oceny działalności Izby za I półrocze 2017 r., zwracając uwagę na gospodarkę finansową Izby
i jej działalność gospodarczą, podjęła uchwałę następującej
treści:

W 2017 roku koszty ukształtowały się na poziomie
1 779 601,81 zł.
Suma wszystkich przychodów wyniosła 1 803 186,18 zł.
Szczegółową strukturę przychodów i kosztów izby ilustrują
umieszczone w sprawozdaniu finansowym tabele.
Szczegółowe dane finansowo-ekonomiczne znajdują się
w rocznym sprawozdaniu Izby, które Komisja Rewizyjna oceniła jako wystarczające i wiarygodne.
Komisja Rewizyjna dokonała także analizy realizacji przez
Izbę zadań w 2017 r., będących częścią Planu Strategicznego
IPH na lata 2013-2017, przyjętego przez Walne Zgromadzenie
IPH w dniu 10 października 2013 r.
Stwierdzono, że w 2017 roku zaplanowane przedsięwzięcia
Izba zrealizowała praktycznie w całości.
Z bardzo wielu działań Izby za najbardziej znaczące Komisja
Rewizyjna uważa te, które zrealizowano w 6 obszarach:
1. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności firm.
2.	Internacjonalizacja firm w Małopolsce poprzez rozwój
współpracy międzynarodowej.
3.	Efektywne wykorzystanie funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020.
4. U
 mocnienie roli i znaczenia izby, jako instytucji samorządu gospodarczego w życiu gospodarczym
Małopolski.

Uchwała nr 1
Komisja Rewizyjna IPH w Krakowie po dokonaniu analizy
sprawozdania finansowego Izby za I półrocze 2018 r., (ogółem przychody 930 407,22 zł koszty 910 077,74 zł, wynik
finansowy 20 329,48 zł.) 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 2018,
nakreślonych w Planie Strategicznym IPH. Wskazane w planie działania są realizowane zgodnie z harmonogramem
i z dużym zaangażowaniem.
Zgodnie z Regulaminem, Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Izby do zatwierdzenia „Plan kontroli na rok
2018/2019”, który Komisja powinna wykonać na rzecz Izby.
Plan kontroli:
1. Badanie okresowo stanu finansów Izby i bilansu Izby.
2. Kontrola wykonywania planów finansowych.
3. K
 ontrola dokumentacji i ewidencji działalności Izby pod
względem prawidłowości, rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami.
4. Kontrola zabezpieczenia mienia Izby.

5. K
 reowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców
oraz zasad społecznej odpowiedzialności Biznesu.
6.	Wzmocnienie aktywności i działań Biura IPH w Krakowie.
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KOMISJA REWIZYJNA IPH

Stanisław Osieka
STANISŁAW OSIEKA
PRZEWODNICZĄCY KR

Kazimierz Stolarzewicz
PPHU Kej Sp. z o.o.
WICEPRZEWODNICZĄCY KR

Rafał Świerczyński
MPK S.A. w Krakowie
CZŁONEK KR

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

Paweł Zieliński
Kancelaria Prawna Zieliński i Wspólnicy
SEKRETARZ KR

5)	
SĄD HONOROWY IPH
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 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.

SĄD HONOROWY IPH W KRAKOWIE

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

Agnieszka Oksanowicz-Beszter
Philip Morris Polska S.A.
WICEPREZES SH

Piotr Chudy
Dobrzański Sp. z o.o. Sp. K.
CZŁONEK SH

Józef Hojda
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HETMAN
Józef Hojda
CZŁONEK SH
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Agnieszka Buczek
OPGK Sp. z o.o.
SEKRETARZ SH
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6)	
BIURO 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.
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:
−

Wydział Komunikacji i Przedsiębiorczości.

−	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.

Pracownicy IPH w Krakowie.

Od lewej: Michał Babij, Wacław Andruszko, Marek Pustuła, Anna Czajka, Danuta Borowska, Małgorzata Deka,
Ewa Sułkowska, Anna Karolak, Małgorzata Rak, Roman Cupryś, Agnieszka Czubak, Iwona Jordan, Rafał Kulczycki.
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Działalność IPH w Krakowie w 2018 roku koncentrowała się na 6 głównych obszarach wytyczonych przez Strategię
IPH na lata 2013 – 2017 oraz jej modyfikację zatwierdzoną 22 września 2017 r. oraz Statut IPH.
Najważniejsze działania IPH w Krakowie zrealizowane zgodnie ze strategią IPH na lata 2017 – 2021 oraz zaleceniami
w formie uchwał Rady i Prezydium Rady IPH.
I.	Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności firm.
1.

Kontynuowanie współpracy z uczelniami AGH, PK, UP i UEK.

2.

Regularne zamieszczanie informacji o realizowanych przedsięwzięciach, projektach, programach i wydarzeniach
adresowanych do sektora MŚP na stronie www.iph.krakow.pl, a także rozsyłanie powyższych informacji w newsletterze
izbowym.

3.

Spotkanie w IPH pt. „Skazani na zyski”. Gościem spotkania i prelegentem był dr Piotr S. Wajda autor m.in. książki
„Podatek od złudzeń”. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. zagadnień: dlaczego inwestując tracisz a posiadając
zyskujesz?, dlaczego 1600-letnia zasada zarządzania majątkiem do dzisiaj nie ma sobie równych.

4.

Szkolenie w IPH nt. „Ochrona danych osobowych w działalności przedsiębiorcy”.

5.

Szkolenie nt. „Europejskie oznakowania ekologiczne EU Ecolabel – wprowadzenie do certyfikacji”.

6.

Szkolenie nt. „RODO – ostatni dzwonek” w oddziale IPH w Olkuszu.

7.

Szkolenie nt. „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie”.

8.

Warsztaty w IPH organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, PKO oraz firmę Stratego nt. „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach – jak pozyskać środki na ich realizację”.

10. Szkolenie w IPH pt. „Zmiany w podatku VAT oraz CIT/PIT od 1 stycznia 2019 r. – co czeka podatników w 2019 r.?”.
11. Spotkanie dyrektora Rafała Kulczyckiego z prezesem firmy członkowskiej Zespół Doradców Podatkowych, Jackiem
Czerneckim w celu omówieniu propozycji zorganizowania przez Zespół Doradców szkolenia dla przedsiębiorców
zrzeszonych w IPH.
12. Spotkanie dyrektora IPH z dyrektor Oddziału Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w Krakowie Banku Santander
Polska S.A. Anną Kubicką. Spotkanie dotyczyło omówienia płaszczyzn współpracy.
II.	Internacjonalizacja firm w Małopolsce poprzez rozwój współpracy międzynarodowej.
1.	Udział dyrektora IPH w spotkaniu poświęconym Międzynarodowym Targom w Kantonie w Hotelu Sheraton w Krakowie.
2.	Udział dyrektora IPH w seminarium nt. „Współpracy międzynarodowej samorządów. Nowe perspektywy i wyzwania Chin”.
3.

Delegacja w IPH z miasta Hangzhou z Chin.

4.

Wizyta w IPH radcy handlowego Ambasady Austrii pana Carla Schmidta.

5.

Wizyta w IPH delegacji założycieli start-upów ze Słowacji w ramach realizacji projektu Ceriecon.

6.

Wizyta w IPH wiceprezydenta IPH w Pune Indie Ajaya Mehty.

7.

Wizyta w IPH przedstawiciela izby w Sulaimanya w Iraku (SULCCI) Dabana Najmadeena.

8.	W ramach Dni Kijowa w Krakowie w izbie odbyły się spotkania B2B, w których uczestniczyli przedsiębiorcy z Kijowa
i Krakowa.
9.

Spotkanie w izbie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z radcą handlowym Cypru.

10.	udział Pana Sebastiana Chwedeczki Prezydenta IPH i Pana Rafał Kulczyckiego dyrektora IPH w spotkaniu z delegacją
biznesową z Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
11. Szkolenia tematyczne:
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•

„Akredytywa – bezpieczna forma rozliczenia w handlu międzynarodowym, która rozwija nowe relacje biznesowe”.

•

„Ochrona własności intelektualnej w Chinach”.

•

„Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w MŚP w świetle prawa UE i polskiego”.

•

„Rynek zamówień organizacji międzynarodowych w zasięgu polskich firm: Zamówienia systemu ONZ”.

•

„Europejskie oznakowania ekologiczne EU Ecolabel – wprowadzenie do certyfikacji”.

•

„Polski przedsiębiorca na rynku austriackim – zagadnienia praktyczne”.

•

„ Jak zdobywać rynki Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Mongolia) vs Kaukaz (Gruzja, Armenia,
Azerbejdżan)”.

•

„Delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2018 r.”
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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
Kontynuacja realizacji trzech projektów:
1)

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)

„KAM2SouthPL2” finansowanego z Programu Ramowego „HORYZONT 2020”.
W ramach projektu realizowane są dwa modele bezpłatnych usług dla MŚP:

3)

•

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 ezultatów 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.

Projekt CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network) w ramach programu Interreg
Central Europe w międzynarodowym konsorcjum koordynowanym przez Stadtschulrat für Wien, Europa Büro.

Ponadto przygotowano i złożono wnioski o kontynuację 2 projektów, przygotowano i złożono wnioski o realizację 3 nowych
projektów.
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.

Aktywny udział w Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.

2.

Podejmowanie interwencji na prośby firm członkowskich IPH:
a)	Wysłanie, na prośbę Spółki Philip Morris, uwag do Ministerstwa Zdrowia oraz do Wojewody Małopolskiego,
w zakresie projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu tej ustawy.
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b)	Wysłanie na prośbę firmy Janex Sp. z o.o. do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz do ZIKIT-u, zastrzeżeń
odnoszących się do treści uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej abonamentu mieszkańca w strefie płatnego
parkowania – samochody służbowe.
c)	Wysłanie do Ministerstwa Zdrowia oraz do Wojewody Małopolskiego, uwag w zakresie projektu ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w związku z trwającymi konsultacjami
społecznymi dotyczącymi projektu tej ustawy.
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3.

Opiniowanie działań firm zrzeszonych w izbie.

4.

Udzielanie rekomendacji prezesom firm członkowskich.
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5.

IPH wraz z Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej zorganizowała spotkanie w związku z pilną
potrzebą wprowadzenia na rynek pracy zawodu technik spawalnictwa. W wyniku spotkania podjęto rezolucję, w której
upoważniono Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie do podjęcia stosownych działań, celem jak najszybszej
realizacji postulatów w niej zawartych.

6.

Prezydent IPH Sebastian Chwedeczko i wiceprezydent IPH Leszek Rożdżeński spotkali się w Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie z prezesem KIG Andrzejem Arendarskim oraz wiceprezesem KIG Markiem Kłoczko.
Spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych związanych z IV Europejskim Kongresem Samorządów.

7.

Udział w IV Europejskim Kongresie Samorządów w Centrum Kongresowym ICE Kraków pod hasłem „Samorząd
strategią dla przyszłości”. IPH w Krakowie w ramach IV EKS zorganizowała konferencję pn. „Rola i znaczenie
samorządu gospodarczego w rozwoju regionu”.

8.

Spotkanie w siedzibie Spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości w sprawie projektu „Krakow Metropolitan Area for
Business ( KMA 4 Business).

9.

Wizyta Prezydenta Izby Sebastiana Chwedeczki i dyrektora Izby Rafała Kulczyckiego u Jacka Majchrowskiego
Prezydenta Miasta Krakowa, w sprawie renegocjacji umowy dzierżawy pomieszczeń IPH i obszarów dalszej
współpracy pomiędzy IPH a Miastem.

10. Udział wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego w X Forum Przedsiębiorców Małopolski pn. „Biznes i praca.
Jak przełamać bariery rozwoju”, aktywny udział w panelu dyskusyjnym „Chodzi o ludzi. Jak pozyskać i utrzymać
pracownika oraz co rząd i samorząd mogą zrobić dla małopolskiego rynku pracy?
11. Wizyta wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego, dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego oraz b. dyrektora Izby
Wacława Andruszki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Celem wizyty było spotkanie z prezesem i wiceprezesem KIG,
aby omówić obszary dalszej współpracy.
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SPRAWOZDANIE
z działalności IPH w Krakowie oddział w Olkuszu za rok 2018
•

•

 yrektor olkuskiego oddziału kontynuuje pracę w Radzie
D
Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Olkusz.

•

 yrektor oddziału nadal działa w Stowarzyszeniu LGD
D
„Nad Białą Przemszą”, gdzie jest przedstawicielem sektora gospodarczego.

•

 inicjatywy olkuskiego oddziału IPH w Krakowie, w maju
Z
w Olkuszu odbyło się z szkolenie z RODO, z którego bardzo licznie skorzystała większość zrzeszonych firm.

•

 olkuskim oddziale IPH przeprowadzono ok. 30 spotkań
W
indywidualnych z Przedsiębiorcami, w ramach których
udzielona została informacja o działalności Izby a dla
Firm już zrzeszonych pomoc w zadeklarowanym zakresie
– kilku Przedsiębiorców dzięki rekomendacji udzielonej
przez Izbę, nawiązało współpracę.

•

 rzeprowadzono kilkanaście spotkań z przedstawicielami
P
lokalnego samorządu w tym z Burmistrzem Miasta i Gminy
Olkusz oraz ze Starostą Olkuskim, podczas których omawiano tematy związane z potrzebami Przedsiębiorców.

•

 yrektor Emil Kocjan podjął dalsze działania aby pomóc
D
lokalnym przedsiębiorcom rozwiązać problemy związane
z infrastrukturą komunikacyjną.

•

 październiku odbyło się spotkanie przedsiębiorców
W
z Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz. Na spotkaniu przedsiębiorcy przedstawili problemy dotyczące ograniczonej
przepustowości w obrębie ul. Wspólnej na skrzyżowaniu
z Drogą Krajową nr 94. Rozwijające się Przedsiębiorstwa
oraz trwająca inwestycja budowlana na terenie SAG-u,
przyczyniają się do zwiększonego ruchu samochodowego oraz powstawania zatorów komunikacyjnych, które
utrudniają dojazd pracowników oraz kontrahentów.
Przedsiębiorcy poprosili Pana Burmistrza o omówienie
możliwych rozwiązań aby ten problem zniwelować.
Pan Burmistrz przedstawił możliwości poprawienia komunikacji, poprzez zagospodarowanie drogi gminnej, biegnącej w okolicach cmentarza komunalnego w kierunku
centrum miasta Olkusza.
Pan Burmistrz zadeklarował, że prace mające włączyć
niniejszy trakt dla komunikacji samochodowej zostały
rozpoczęte i w pierwszym kwartale 2019 roku, po przeprowadzeniu prac projektowych, wykonane zostaną prace budowlane – w pierwszej kolejności utwardzenie drogi
a w kolejnym roku wykonanie nawierzchni asfaltowej.
Równocześnie Burmistrz rozpoczął działania mające na
celu zaangażowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
w Krakowie w przebudowę skrzyżowania ul. Wspólnej
z drogą krajową nr 94.
Przedsiębiorcy zadeklarowali wsparcie finansowe dla
prac związanych z utwardzeniem drogi w kierunku cmentarza aby przyspieszyć planowane prace. Zwrócili się do
Pana Burmistrza aby jak najszybciej wykonać prace projektowe i geodezyjne – w zakresie Urzędu Miasta i Gminy
Olkusz.
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Ustalono spotkanie Przedsiębiorców z Panem
Burmistrzem w Urzędzie Miasta i Gminy, na którym zostaną uzgodnione szczegółowe działania w odniesieniu
do stanu prawnego oraz uwarunkowań technicznych.

 styczniu 2018 r. w Bolesławiu zostało zorganizowane
W
spotkanie noworoczne dla członków olkuskiego oddziału
IPH; uczestniczyli w nim licznie przedstawiciele lokalnych samorządów: Burmistrzowie Olkusza i Bukowna,
Wójtowie Klucz i Bolesławia. Obecny był również Starosta
Olkusza oraz reprezentanci takich instytucji jak Policja,
Straż Pożarna, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
Szpitala w Olkuszu.

Jednocześnie Przedsiębiorcy we wsparciu IPH w Krakowie podjęli rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
w Krakowie aby ustalić jaki status ma podnoszona sprawa
oraz czy zaplanowano już podjęcie jakichkolwiek działań.
Dyrekcja IPH w Krakowie zadeklarowała możliwość wniesienia sprawy do agendy posiedzenia Komisji Wspólnej
Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.
Podniesiona została również kwestia uruchomienia dodatkowych linii komunikacji zbiorowej w ramach działalności ZGKM „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.
Pan Burmistrz zadeklarował przeprowadzenie stosownych konsultacji w tym temacie.
•

 enadżer z Olkusza został uhonorowany nagrodą
M
Krakowski Dukat:
– w kategorii właściciel firmy Pan Marek Januszek TES
TECHNIKA EMALIA I SZKŁO

•

 styczniu 2019 w Olkuszu odbyło się spotkanie nowoW
roczne dla członków olkuskiego oddziału, które zostało
zorganizowane w siedzibie firmy NTERMAG SP. Z O.O.

V. Kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców
oraz zasad społecznej odpowiedzialności Biznesu.
1.	Kontynuowanie współpracy z działem promocji
Wydawnictwa Polska Press Group w sprawie reklamy
i promocji działań izby.
2.	Kontynuacja konkursu, który wyróżnia przedsiębiorców nagrodą Krakowski Dukat oraz nagradzanie
przedsiębiorców innymi wyróżnieniami.
3.	Aktywna działalność Małopolskiego Centrum Arbitrażu
i Mediacji przy IPH w Krakowie. Liczba przeprowadzonych mediacji 72. Liczba postępowań arbitrażowych
7, w tym w sprawach z obrotu międzynarodowego 7.
4.	Wizyta w IPH dyrektora Okręgowego Inspektoratu
PIP w Krakowie.
5.	Udział dyrektora IPH w posiedzeniu Kapituły Bractwa
Mecenatu Kultury.
6.	Udział dyrektora IPH w konferencji organizowanej
przez Bank Gospodarstwa Krajowego nt. „Współpraca
przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju województwa małopolskiego.
7.	Udział prezydenta IPH w panelu pt. „Władza i biznes.
Jakie warunki dla firm powinny stworzyć samorządy
i rząd” podczas IX Forum Przedsiębiorców Małopolski
organizowanego przez Dziennik Polski.
8.	Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie
zorganizowało panel dyskusyjny pt. „Mediacja w biznesie – czy warto?”. Panel dyskusyjny stanowił forum
wymiany doświadczeń pomiędzy interesariuszami
mediacji w sprawach gospodarczych.
9.	Izba wraz z Małopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji
przy Izbie objęła patronatem 2 – dniową konferencję
pn. „ADR – alternatywne sposoby rozwiązywania
sporów gospodarczych”, która odbyła się w Collegium
Novum UJ oraz na terenie UEK.
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10.	Panel dyskusyjny organizowany przez Małopolskie
Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie PrzemysłowoHandlowej w Krakowie nt. „Mediacja i jej korzyści
z różnych perspektyw”.
11.	Udział dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w spotkaniu z cyklu dyskusji w ramach Krakowskiego Forum
Nauka- Biznes- Samorząd – Mieszkańcy, poświęconego dokumentowi „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu
chcę żyć. Kraków 2030”.
VI. W
 zmocnienie
w Krakowie.

aktywności

i

działań

Biura

IPH

1.	Zwiedzanie wystawy pn. #dziedzictwo przez członków izby, wystawa organizowana przez Muzeum
Narodowe w Krakowie.
2.	Oddział IPH w Olkuszu zorganizował dla swoich
członków Spotkanie Noworoczne, które odbyło się
w Restauracji Sorrento w Bolesławiu.
3.	Udział prezydenta IPH S. Chwedeczki i wiceprezydenta IPH Michała Czekaja w uroczystości 90- lecia
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
4.	Delegacja prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki
do Kijowa i udział w IV Krajowym Forum Eksportu
oraz w spotkaniu izb partnerskich.
5.	Wystąpienie wiceprezydenta IPH Wojciecha Hudyki
w czasie konferencji organizowanej przez Państwową
Inspekcję Pracy pn. „Od wieku na rzecz ochrony
pracy”.
6.	Wywiad wiceprezydenta IPH Michała Czekaja dla
TVP Kraków nt. podwójnego Vatu – split payment
i jego wpływu na działalność firm z sektora MŚP.
7.	Udział prezydenta IPH w Święcie Narodowym Francji
organizowanym przez Konsulat Generalny.
8.	Prezydent IPH Sebastian Chwedeczko i dyrektora
IPH Wacław Andruszko wzięli udział w uroczystym
jubileuszu 65 – lecia firmy członkowskiej Izby MPEC
S.A. w Krakowie.
9.	18.10 w siedzibie Izby odbyło się inauguracyjne spotkanie Loży Kobiet Biznesu, która została powołana
przy IPH w Krakowie. Loża dedykowana jest przedsiębiorczym kobietom i ma służyć szeroko pojmowanym kontaktom biznesowym w ramach Izby jak równie
poza IPH. W dniu 22.11 odbyło się kolejne spotkanie.
10.	Wizyta w Izbie burmistrza Połańca Jacka
Tarnowskiego. Celem wizyty było przedstawienie obszarów inwestycyjnych Gminy Połaniec.

15.	Organizacja spotkania z cyklu Kultura – Media –
Biznes, nt. wydarzenia i postaci krakowskiej kultury
w stulecie niepodległej Polski.
16.	Spotkania w sprawie przyszłego członkostwa w IPH
		Spotkanie ze Stanisławem Albrichtem prezesem firmy
Pracownia Planowania i Projektowania Systemów
Transportu Altrans, spotkanie z panem Rafałem
Kunaszykiem prezesem firmy EUROCREATOR,
spotkanie z przedstawicielami Kancelarii prawnej
JWMS z siedzibą w Krakowie, spotkanie z dyrektorem
Salonu firmy Porsche Inter Auto Polska w Krakowie.
Spotkanie z prezesem firmy Grid Dynamics.
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.
W roku 2018:
•

 otwierdzono
p
eksportowych,

2197

różnych

dokumentów

•

 ystawiono 137 świadectw niepreferencyjnego
w
pochodzenia towarów.

Z legalizacji korzystało ok. 95 firm.
CERTYFIKATY POSIADANE PRZEZ IPH W KRAKOWIE
1. IPH posiada akredytację Ministerstwa Edukacji
Narodowej na wybrane szkolenia w ramach kształcenia
ustawicznego.
2. IPH przeszła pozytywny audyt kontrolny, w wyniku którego utrzymano ważność certyfikatu Systemu Zarządzania
Jakości 137/6/SZJ/2017 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.	Udział prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki i dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w otwarciu Biura
Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie.
12.	Spotkanie wiceprezydenta IPH Wojciecha Hudyki
i dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z zastępcą dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Lucyną Gajdą. Tematem wizyty w wydziale było
przedyskutowanie możliwości zorganizowania w IPH
spotkania dotyczącego zatrudniania cudzoziemców
przez polskie firmy.
13.	Udział przedstawicieli IPH w inauguracjach roku akademickiego krakowskich szkół wyższych: AGH, PK,
UEK, Akademii Sztuk Teatralnych.
14.	Organizacja Święta Izby w Akademii Sztuk Teatralnych
w Krakowie.
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V.	INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE PRZY IPH
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 Sądu Polubownego:
•

Prof. dr hab. Elżbieta Traple – Prezes Sądu

•

Adw. Jan Długopolski – Zastępca Prezesa

•

R. pr. Halina Kwiatkowska – Zastępca Prezesa

•

R. pr. Jerzy Muzyk – Zastępca Prezesa

2.	Rada Sądu Polubownego:
•

Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł – Przewodniczący Rady

•

Andrzej Zdebski – Członek Rady

•

adw. Krzysztof Labe – Członek Rady

3.	Sekretarz Sądu Polubownego:
•

R. pr. Michał Babij
kontakt: 12 428 92 60, arbitraz@iph.krakow.pl

STATYSTYKI:
Rok 2018

Ilość rozpatrzonych spraw: 3
Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 156 209 zł

Rok 2017:	Ilość rozpatrzonych spraw: 7
Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 967 142 zł
Rok 2016:	Ilość rozpatrzonych spraw: 7
Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 824 925 zł
Rok 2015:	Ilość rozpatrzonych spraw: 12
Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 2 853 657 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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MAŁOPOLSKIE CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie powstało w 2014 roku 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

r. pr. Michał Babij
r. pr. dr Wiktor Czabaj
adw. Tomasz Cyrol
adw. Grzegorz Górecki
adw. Małgorzata Kożuch
adw. Krzysztof Labe
r. pr. Karolina Lempart
adw. dr Magdalena Makieła
r. pr. Jerzy Muzyk
adw. Joanna Wsołek
adw. Andrzej Zacharzewski
adw. Karol Zawiślak

Łączna liczba mediacji gospodarczych, które zostały przeprowadzone w 2018 roku: 70
Prezes Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH w Krakowie – r. pr. Michał Babij
Kontakt: 12 428 92 60, mbabij@iph.krakow.pl
Więcej informacji na temat Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji można znaleźć na stronie www.iph.krakow.pl oraz
www.malopolskiecam.pl.

SEKCJE BRANŻOWE
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
Regulamin działalności sekcji branżowych
działających w ramach Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
I.	Organizacja działalności Sekcji branżowych
§1
1.	Zasady działalności Sekcji branżowych wyodrębnianych w ramach przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (IPH) zatwierdza Rada IPH.
2.	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.

3.	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.
4.	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.
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5.	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.
II.	Organizacja i władze Sekcji branżowych
§2
1.	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).
2.	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.	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.
III.	Cele i zakres działalności Sekcji branżowch
§4
1.	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.
2.	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.
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3.	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.
4.	SBR będą reprezentować wspólny interes Członków
SBR przed urzędami i instytucjami, w przypadku podejmowania przez władze SBR IPH powyższych inicjatyw.
§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
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
Wojciech Hudyka – Sekcja Budownictwa
Wiceprezydent IPH ds. Usług
Marcin Mazgaj – Sekcja Usług
Wiceprezydent IPH ds. Handlu
Jan Sady – Sekcja Handlu
Wiceprezydent IPH ds. Przemysłu
Michał Czekaj – Sekcja Przemysłu
Wiceprezydent IPH ds. Innowacji
Hubert Kardasz – Sekcja Innowacji.
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LOŻA KOBIET BIZNESU
Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w dn. 21 marca 2018 r. na podstawie § 21 pkt 10 i § 36 pkt 1 Statutu IPH oraz wniosku
Prezydium Rady Izby powołała jednostkę organizacyjną pod nazwą LOŻA KOBIET BIZNESU przy IPH w Krakowie i zatwierdziła regulamin działania Loży.
Celem Loży jest wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz szeroko pojęta wymiana doświadczeń a także nawiązywanie
relacji biznesowych.
Loża jest inicjatywą cyklicznych spotkań dedykowaną przedsiębiorczym kobietom działającym w ramach członkostwa w IPH,
jak również poza Izbą.
Działania w ramach Loży podejmowane są na zasadzie wspólnego zaangażowania członków w jej organizację oraz rozwój,
korzystając z ich wiedzy i doświadczenia.
Kontakt w sprawie działalności Loży:
Prezydium Loży:
Jadwiga Adam – Prezes Biura Doradztwa Majątkowego EUROINVEST
Magdalena Makieła – Właściciel – Kancelaria Adwokacka dr Magdalena Makieła
Agata Paciorek – Krakowski Bank Spółdzielczy
Jadwiga Wiśniowska – Prezes Mix Electronics S. A.
Osoba do kontaktu: Anna Czajka – IPH w Krakowie 12 428 92 50, biuro@iph.krakow.pl

Regulamin działalności LOŻY KOBIET BIZNESU IPH
działających w ramach Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
I.

Organizacja działalności Sekcji branżowych
§1
1.	LOŻA KOBIET BIZNESU IPH, zwana dalej LOŻĄ, jest
jednostką organizacyjną działającą w ramach Izby
Przemysłowo-Handlowej (IPH) w Krakowie.
2.	Zasady działalności LOŻY KOBIET BIZNESU IPH zatwierdza Rada IPH.
3.	LOŻA jako platforma cyklicznych spotkań dedykowana jest głównie przedsiębiorczym kobietom. Służy
szeroko pojmowanym kontaktom biznesowym w ramach IPH jak również poza IPH.
4.	Podstawą funkcjonowania LOŻY są comiesięczne
spotkania. LOŻA działa na zasadzie wspólnego zaangażowania członków w organizację spotkań oraz
korzysta z ich inspiracji, wiedzy i umiejętności.
5.	Działalność LOŻY prowadzona jest z wykorzystaniem
biura IPH, które będzie udzielało LOŻY niezbędnego
wsparcia organizacyjnego oraz zapewni pełną obsługę biurową, w tym także organizację i obsługę ewentualnej komunikacji elektronicznej.
6.	LOŻA powinna informować Dyrektora IPH o zgłaszanych inicjatywach i realizowanych przedsięwzięciach,
w celu koordynacji działań oraz wykorzystania inicjatyw i doświadczeń umożliwiających jak najbardziej
efektywną działalność IPH.

II. Organizacja i władze LOŻY KOBIET BIZESNU IPH
§2
1.	Członkami LOŻY mogą być tylko kobiety, będące właścicielkami, współwłaścicielkami bądź pracownikami
z firm członkowskich IPH, które wypełnią deklarację
przystąpienia do LOŻY.
2.	Na spotkania LOŻY mogą być zapraszane osoby
nie należące do LOŻY, po uprzedniej akceptacji
Prezydium LOŻY.
§3
1.	Pracami LOŻY kieruje Prezydium LOŻY, składające
się z 4 Członków, wybieranych spośród Członków
LOŻY zwykłą większością głosów, przy czym pierwsze
Prezydium LOŻY składa się z Członków Założycielek
LOŻY.
2.	Prezydium LOŻY podejmuje decyzje zwykłą wiekszością głosów.
3.	Kadencja Prezydium jest zbieżna z czasem trwania
kadencji Rady IPH. Prezydium może być odwołane
z własnej inicjatywy lub na wniosek połowy Członków
LOŻY.
4.	Prezydium LOŻY może powołać do współkierowania
LOŻĄ Sekretarza LOŻY oraz określić zakresy jego
obowiązków.
5.	Prezydium LOŻY zwołuje spotkania z LOŻY, o których
mowa w § 1 pkt. 4.
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III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW LOŻY

III.	Cele i zakres działalności LOŻY KOBIET BIZNESU IPH

§4
Członkowie LOŻY
i honorowych.

dzielą

§ 11
się

na

zwyczajnych

§ 5.
1.	Członkiem honorowym LOŻY może zostać kobieta,
która wniosła szczególny wkład w rozwój idei LOŻY.
2.	Członkostwo honorowe nadaje Prezydium LOŻY na
wniosek conajmiej 4 członków LOŻY.
§ 6.
Członkostwo w LOŻY ustaje na skutek:
1) śmierci członka,
2) pisemnej rezygnacji z przynależności do LOŻY,
3) wykluczenia członka z LOŻY.
§ 7.
1. Wykluczenie z LOŻY następuje w przypadku:
a) n
 ieprzestrzegania przez członka zasad dla których
LOŻA została powołana,
b) p
 odejmowania przez członka działań sprzecznych
z celami LOŻY.
2.	Uchwała o wykluczeniu członka podejmowana jest
przez Prezydium LOŻY i musi zapaść jednogłośnie.
3.	Uchwała o wykluczeniu opisana w pkt. 2 zostaje dostarczona członkowi w drodze elektronicznej.
4.	Odwołanie od uchwały opisanej w pkt 2., kierowane
jest do Prezydium LOŻY, w terminie 7 dni od otrzymania uchwały, drogą elektroniczną.
§ 8.
1. Członkom zwyczajnym LOŻY przysługuje:
a) bierne i czynne prawo wyborcze,
b) p
 rawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności LOŻY,
c) prawo udziału w pracach i innych formach działalności LOŻY.
2.	Członkom honorowym przysługują takie same prawa jak członkom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego
i czynnego prawa wyborczego.
§ 9.
1. Członkowie zwyczajni LOŻY mają obowiązek:
a) przestrzegania Regulaminu LOŻY,
b) c zynnego uczestniczenia w działalności LOŻY
i w realizacji jej celów.
2.	Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania
postanowień Regulaminu LOŻY.
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1.	Celem działania LOŻY jest wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet, wymiana doświadczeń a także
nawiązywanie relacji biznesowych, realizacja szkoleń
i propagowanie innowacyjności.
2.	LOŻA w ramach swojej działalności realizuje misję
i strategię Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie,
które są nadrzędne nad wszystkimi działaniami LOŻY.
3.	LOŻA realizuje swoje cele poprzez szereg działań,
takich jak:
a)	rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie
udziału kobiet w życiu gospodarczym Regionu,
b)	platformę wymiany doświadczeń przedsiębiorców,
c)	coaching, mentoring,
gospodarcze,

szkolenia,

doradztwo

d)	kreowanie przedsiębiorczości i innowacyjności
wśród kobiet,
e)	współuczestnictwo w kształceniu i rozwoju biznesowym kobiet,
f)	propagowanie wśród kobiet biznesu idei współudziału w aktywności przedsiębiorców poprzez
uczestnictwo w działaniach IPH,
g)	działalność opiniotwórczą i lobbingową na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości,
h)	współpracę z zagranicznymi instytucjami wspierającym przedsiębiorczość kobiet.
§ 12
1.	LOŻA we współpracy z Biurem IPH będzie prowadzić
działalność marketingową i promocyjną zmierzającą
do wspierania wizerunku LOŻY oraz IPH.
Kraków, dnia 21.03.2018.
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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 (na dzień 31.10.2018 r.).
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. Jan Pamuła – 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. Sebastian Chwedeczko – 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. Artur Półtorak – Pełnomocnik Zarządu Jurajskiej Izby Gospodarczej ds. mediacji gospodarczych.
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. Piotr Laskowski – Prezes Krakowskiej Izby Turystyki.
10. Andrzej Kuta – 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 2018.
Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) jest ciałem opiniodawczodoradczym Zarządu Województwa, w zakresie polityki rozwoju gospodarczego województwa.
Zarząd Województwa Małopolskiego powołał KWSTiGM 6 października 2003 roku mając na uwadze, że realizacja zadań
Województwa powinna dokonywać się przy współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego
różnych szczebli. Istnienie KWSTiGM opiera się na Ustawie o izbach gospodarczych i Ustawie o samorządzie wojewódzkim.
Zadaniem Komisji jest wymiana informacji pomiędzy samorządami i uzgadnianie opinii, które są wykorzystywane w procesach
decyzyjnych ważnych dla polityki gospodarczej województwa. Od momentu powołania Komisji odbyły się 63 posiedzenia,
w tym 2 spotkania w 2018 r.
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele samorządów gospodarczych i samorządów terytorialnych Województwa
Małopolskiego. Obie strony Komisji są równorzędnymi partnerami. Komisja składa się z 20 przedstawicieli, w tym 9 ze strony
samorządów terytorialnych i 11 ze strony samorządów gospodarczych. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
Obie strony Komisji są równorzędnymi partnerami.
Tematy obrad KWSTiGM podejmowane w 2018 r. dotyczyły obszarów rozwoju regionalnego, gospodarki i infrastruktury
transportowej – w ramach których zaprezentowano:
1.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, w szczególności w kontekście rozwiązań dla
regionu Sądecczyzny.
2.

Projekt „Made in Malopolska”.

3.	Możliwości współpracy z Centrum Transferu Wiedzy „Miękinia” w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań
w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.
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4.	Raport „Realne skutki gospodarcze i społeczne dla regionu Sądecczyzny wynikające z braku nowej drogi na trasie
Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka”.
5.	Wnioski z panelu „Płaszczyzny współpracy w regionie, z punktu widzenia samorządu terytorialnego i samorządu
gospodarczego” zorganizowanego w ramach IV Europejskiego Kongresu Samorządów.
W czasie obrad dokonano prezentacji wyników badań dotyczących spraw gospodarczych i społecznych w Małopolsce,
służących zidentyfikowaniu punktowych obszarów niezbędnej interwencji polityki regionalnej, a zrealizowanych na zlecenie
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Były to następujące badania:
1.

„ Przedsiębiorczość studentów w Małopolsce” – wyniki raportu odnoszą się m.in. do stanu wiedzy i planów studentów
w zakresie zakładania działalności gospodarczej w województwie małopolskim, potencjalnych obszarów wsparcia
oraz zakresu pomocy świadczonej przez instytucje powołane do rozwijania przedsiębiorczości.

2.

„ VI Badanie opinii mieszkańców Małopolski – zdrowie i bezpieczeństwo”, którego głównym celem było uzyskanie
informacji w zakresie spraw społecznych, w tym głównie stanu zdrowia i poczucia bezpieczeństwa Małopolan.

GREMIA POWOŁANE PRZEZ MARSZAŁKA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO:
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.
Hubert Kardasz – członek Rady.
Rada Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
Jadwiga Wiśniowska – 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:
Leszek Rożdżeński – członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej.
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.
Jerzy Wrzecionek – reprezentant IPH w Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.
Emil Kocjan – członek Forum Małopolski Zachodniej.
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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.

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.
„KAM2SouthPL2”
Kontakt – Roman Cupryś 12 428 92 59, rcuprys@iph.krakow.pl
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VIII.	PRACA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW W 2018 ROKU
1)	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Misją wydziału 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.

Informacja gospodarcza
Wysłano 32 elektroniczne wiadomości (newslettery) zawierających 250 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 7 firm i wykreślono z listy 10 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: Święto Izby, Krakowski Dukat, Kultura-Media-Biznes, tj. wysyłka
materiałów, weryfikacja składanych dokumentów, przygotowanie posiedzenia kapituły Krakowskiego Dukata,
organizacja uroczystości w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Przygotowanie i uzgadnianie promocji firm
podczas Święta Izby.

ORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ IZBOWYCH:
ŚWIĘTO IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ w KRAKOWIE
23 LISTOPADA 2018 – 168 ROCZNICA POWSTANIA IZBY – AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH W KRAKOWIE.
Patronat honorowy:
Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa.
Patronat medialny:
TVP Kraków, Dziennik Polski.

W trakcie uroczystości wręczono m.in. wyróżnienie przyznawane przez uczestników spotkania z cyklu Kultura –
Media – Biznes, Najwyższe Wyróżnienie Izby – Honorową Statuetkę IPH, Nagrody Krakowskiego Dukata, a także
Dyplomy im. Teodora Baranowskiego.
Uroczystość Święta Izby mogła być zorganizowana dzięki wsparciu firm członkowskich:
Sponsor Główny: Philip Morris Polska
Pozostali sponsorzy: MPEC S.A., SAG Sp. z o.o., BRK S.A., Firma JANEX Sp. z o.o., Mix Electronics, BGK, FTT Wolbrom,
ALSAL Sp. z o.o., Projekt zdrowie człowiek profilaktyka oraz UMWM
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WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE 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. To honorowe wyróżnienie w postaci specjalnie zaprojektowanej i za każdym razem innej statuetki-dla
osoby związanej z Krakowem, która w sposób szczególny i niecodzienny zaznacza w naszym mieście swoją obecność.
Zebrani na XVII – Jubileuszowym, spotkaniu „Kultura – Media – Biznes” w grudniu 2017 r. jednogłośnie przyznali to Honorowe
Wyróżnienie za 2017 r. Pani Annie polony i Panu Jerzemu Treli za całokształt twórczości artystycznej oraz sukces
i perfekcję w rolach z repertuaru nie do końca poważnego i pokazanie wspaniałego „variete” warsztatu aktorskiego
w spektaklu „Powróćmy do dawnych lat” w Teatrze Variete Kraków 2017.

NAJWYŻSZE WYRÓŻNIENIE IZBY – HONOROWA STATUETKA IPH.
Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie postanowiła
przyznać najwyższe wyróżnienie Izby Statuetkę Honorową
IPH.
WACŁAWOWI ANDRUSZKO
Dyrektorowi IPH w Krakowie w latach 1997- 2018. W dowód
wdzięczności i uznania za wieloletnią, pełną zaangażowania
pracę w rozwój Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
oraz wkład w umacnianie samorządu gospodarczego.
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KRAKOWSKI DUKAT
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.

KATEGORIA SAMORZĄDOWY KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
BENEDYKT WĘGRZYN – WÓJT GMINY DOBRA
Benedykt Węgrzyn zarządza Gminą Dobra od 2002 roku.
Jako wójt wyróżnia się kreatywnością oraz szczególnym
zaangażowaniem w rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Skutecznie realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju
Gminy Dobra. Pozyskane środki finansowe z funduszy unijnych pozwoliły na realizację szeregu prorozwojowych zadań
inwestycyjnych i wdrożenie wielu działań na rzecz ochrony
środowiska. Pan Benedykt Węgrzyn skutecznie wdraża i realizuje Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Dobra, który koncentruje się wokół utworzenia w gminie przestrzeni dla
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz na budowaniu przewagi konkurencyjnej gminy poprzez stworzenie warunków do
zatrzymywania zasobów ludzkich, stanowiących potencjał
dla gospodarki. Gmina zarządzana przez Pana Wójta jest
laureatem wielu nagród. W 2018 roku Gmina Dobra zajęła 9
miejsce w Polsce wśród gmin wiejskich, w kategorii najlepszy
samorząd.
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ZŁOTE KRAKOWSKIE DUKATY
Złoty Dukat (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.

Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.
FRANCISZEK GAIK – PRZEWODNICZĄCY RADY
NADZORCZEJ MPEC S.A. W KRAKOWIE
Franciszek Gaik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych. Do 1989 roku
pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej (obecnie
Uniwersytet Ekonomiczny) i Szkoły Głównej Planowania
i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
W roku 1989 – Minister – Kierownik Centralnego Urzędu
Planowania, Członek Rady Ministrów i Prezydium Rządu.
W latach 1989 do 1991 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Przemysłu RP. Wieloletni Prezes Zarządu Spółki „Zasada”
SA – Grupa Zasada. Prezes Polskiego Klubu Biznesu
w Warszawie i Prezes Fundacji „Akademia Polskiego
Sukcesu”. Aktualnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej
MPEC SA w Krakowie i Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”
SA w Starachowicach.

KATEGORIA MENEDŻER FIRMY
Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.
KRZYSZTOF NOWICKI – PREZES ZARZĄDU
ELEKTROMONTAŻ S.A. W KRAKOWIE
Krzysztof Nowicki jest związany z firmą Elektromontaż od
21 lat. Menedżer ds. Marketingu i Exportu, Dyrektor ds.
Marketingu, Członek Zarządu a od 2014 r. Prezes Zarządu.
Prezes Nowicki poszerzał wiedzę z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem w Polsko – Angielskiej Szkole Biznesu
(studia podyplomowe), dokonał restrukturyzacji firmy na
system Menadżerski w zakresie realizowanych kontraktów,
stworzył Grupę Kapitałową ELMONT składającą się z trzech
firm, sprawował nadzór nad realizacją wielomilionowych kontraktów dla inwestorów bezpośrednich i generalnych wykonawców w kraju i za granicą.
Spółka specjalizuje się w wykonywaniu instalacji elektrycznych we wszystkich typach obiektów, zarówno budownictwie
przemysłowym, użyteczności publicznej, handlowo-usługowym i ogólnym, jak również obiektach związanych z ochroną
środowiska, a także infrastruktury energetycznej i drogowej.
Elektromontaż pomaga branżowym szkołom średnim (technika i zawodówki) poprzez wyposażanie pracowni elektrycznej w materiały i urządzenia do ćwiczeń praktycznych udział
w corocznym biegu charytatywnym Kraków Business Run.
Od kilku lat pracownicy firmy uczestniczą w szczytnym celu.
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Rekomendacja – Sądecka Izba Gospodarcza.
LESZEK KORDEK – PREZES ZARZĄDU NORLYS
SP. Z O.O.
Pan Leszek Kordek zarządza firmą Norlys od 1993 od roku
jej założenia w Nowym Sączu. Firma Norlys to polski producent, który wyspecjalizował się w wytwarzaniu opraw i lamp
ogrodowych, a swą produkcję kieruje głównie na rynek skandynawski. W ofercie sklepu odnajdą Państwo zróżnicowane
kinkiety, oprawy antywandalowe oraz lampy ogrodowe stojące. Wszystkie artykuły współpracują z energooszczędnymi
źródłami światła
Firma z kapitałem zagranicznym (norweskim). Pan Prezes
jest twórcą i współtwórcą wielu patentów technicznych dotyczących rozwiązań innowacyjnych i inteligentnych w produkcji oświetlenia zewnętrznego, w odlewaniu i spawaniu
odlewów wysokociśnieniowych. Jest Laureatem konkursu
Przedsiębiorca 2017 –Mój Sposób na Biznes w Kategorii
Solidny Partner Sądeckiego Urzędu Pracy. Przedsiębiorca
Roku w Nowym Sączu 2017.

Rekomendacja Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie.
MICHAŁ ZYDROŃ – MTM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
Pan Michał Zydroń – Współudziałowiec Spółki oraz Prezes
Zarządu od lipca 2012 roku, Spółki działającej w szeroko
pojętym sektorze budownictwa, świadczącej usługi zarówno
jako Generalny Wykonawca Inwestycji jak i Podwykonawca
Robót Budowlanych. Atutem Spółki jest kadra inżynieryjno-techniczna z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji
często trudnych i wymagających inwestycji, posiadająca
wszelkie wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zarówno
osoby będące udziałowcami Spółki jak i zatrudniona kadra
kierownicza oraz liczne grono pracowników fizycznych posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej i jest
przygotowana do sprostania nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom swoich Klientów. Dzięki temu MTM
Budownictwo może realizować kontrakty o dużym stopniu
złożoności, przy spełnieniu wysokich wymagań jakościowych
i terminowych, od początku – włącznie z procesem planowania i projektowania – do końca inwestycji, w tym również
w zakresie złożonych obiektów technologicznych. W zakres
wykonywanych i świadczonych przez Spółkę usług wchodzi realizacja inwestycji obejmujących sektory budownictwa
przemysłowego (w tym energetyka i ochrona środowiska),
użyteczności publicznej (w tym obiekty sportowe), mieszkaniowego, a także infrastrukturalnego.
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KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY
Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.
MAŁGORZATA LALOWICZ – DESA DZIEŁA SZTUKI
I ANTYKI SP. Z O.O
Małgorzata Lalowicz jest większościowym udziałowcem firmy
Desa jest także założycielką Stowarzyszenia Antykwariuszy
i Marszandów Polskich (SAiMP) oraz jej aktywny działacz.
Stworzenie w ramach Stowarzyszenia Kasy ZapomogowoPożyczkowej udzielającej pomocy potrzebującym jej członkom Stowarzyszenia. Utrzymuje kontakty antykwaryczno
kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą,
zwłaszcza dotyczące poloników m. in. Christie’s, Sotheby’s,
Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami krajowymi i zagranicznymi.
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o. o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.
Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi
promocję dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez
prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Firma DESA uczestniczy w programie ‚Leonardo da Vinci’, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska akademickie,
przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej
Europy. DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o. o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania

Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.
WOJCIECH HUDYKA – ALSAL SP. Z O.O. SP. K.
Wojciech Hudyka – na przestrzeni 27 lat pracy włożył ogromny wysiłek w stworzenie i rozwój firmy, która obecnie zdobyła
pozycję lidera na rynku Polskim w segmencie producentów
konstrukcji aluminiowych. ALSAL to jeden z wiodących producentów systemów elewacyjnych wśród polskich firm aluminiowych produkujących i montujących systemowe oraz
niesystemowe konstrukcje aluminiowo-szklane dla budownictwa. Alsal to producent stolarki otworowej (okna i drzwi)
i ścian osłonowych. Jest obecnie liderem w dziedzinie projektowania, wykonawstwa i montażu elementów budynków jak
fasady aluminiowe, systemy aluminiowe dla budownictwa,
okna oraz drzwi Doskonała znajomość zasad funkcjonowania rynku budowlanego, wdrażanie najwyższych standardów
biznesowych, podejmowanie nowych wyzwań umiejętność
podejmowania ryzyka oraz wybór właściwych rozwiązań,
pozwoliło na zapewnienie stabilnych źródeł przychodów
w kolejnych latach oraz rozwój firmy Alsal. Odznaka „Honoris
gratia” Prezydenta Miasta Krakowa, nagroda- Gazele
Biznesu, Wyróżnienia w konkursach Obiekt Roku w systemach Aluprof, Tytuł Partnera Roku w kategorii Największa
Dynamika Sprzedaży -Aluprof, nominacja w kategorii Lider
Dobroczynności, Nagroda Samorządowa Gminy Zabierzów
„Najlepsi z Najlepszych”, Certyfikat dla Pracodawcy na rzecz
rynku pracy Powiatu Krakowskiego.
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Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.
THEODOROS SIAKAS – GREK TRADE SP. Z O.O.
Theodoros Siakas założył firmę Greek Trade Sp. z o.o. ponad 26 lat temu, wówczas jej główną działalnością był import
i sprzedaż owoców świeżych. Ciężka praca, determinacja,
szybkie reagowanie na zmiany rynku i potrzeby konsumentów oraz ciągły rozwój zaplecza produkcyjnego, doprowadziły do tego, że dzisiaj Greek Trade Sp. z o.o. jest liderem
w produkcji, imporcie i eksporcie przetworów konserwowych
w Polce i na Świecie. Jako producent marek własnych dla
sieci handlowych również plasuje się w czołówce firm produkcyjnych. Firma działa również w sektorze HORECA,
zaopatruje Zakłady Przetwórstwa owocowego, Piekarnie,
Cukiernie. Firma Greek Trade otrzymała wiele nagród i wyróżnień do najważniejszych z nich można zaliczyć: w 2018 r
po raz 13 zdobyła Gazelę Biznesu – nagrodę przyznawaną
za wyniki finansowe, ciągły rozwój Firmy został zauważony
przez Kapitułę Konkursu. Firma otrzymała również nagrodę
Diament Biznesu, przyznawaną przez Miesięcznik Forbes,
Perłę Rynku FMCG. Masa Makowa – jeden z topowych produktów Firmy otrzymał nagrodę Najlepszy Produkt 2014 r.

Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie,
oddział w Olkuszu
MAREK JANUSZEK TES TECHNIKA EMALIA SZKŁO
– OLKUSZ
(nagrodę odbiera syn Bartosz Januszek)
Marek Januszek – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Praktycznie cały czas zawodowy związany z przemysłem szklarskim. Najpierw praca w HSW
Jaroszowiec na wydziale hartowni szkła, a następnie w HS
Okiennego „Szczakowa” S.A. gdzie dalej zdobywał doświadczenie w hartowaniu szkła i przemysłowym zastosowaniu farb
ceramicznych do szkła emaliowanego. Od 2000 roku własna
działalność gospodarcza w formie rodzinnej spółki cywilnej
zajmująca się przygotowaniem i produkcją farb ceramicznych do zdobienia szkła. Od 2006 roku kontynuacja działalności w formie rodzinnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Doświadczenie zawodowe Prezesa pozwoliło mu
na stworzenie własnej firmy produkującej emalię do szkła.
Swoimi działaniami przyczynił się do jej rozwoju i wzrostu
w kolejnych latach zysku firmy. Poprzez udział w targach zagranicznych GLASSTEC wpłynął na pozyskanie nowych rynków sprzedaży. Dynamiczny rozwój firmy jest doceniany od
kilku lat prestiżowymi Nagrodami takimi jak Gazele Biznesu,
Gepardy Biznesu czy Diamenty Forbes. W2004 roku dokonał
zakupu gruntu z budynkiem. W 2013 roku nastąpiła budowa
nowego budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego i systematyczne zwiększanie parku maszyn i liczby zatrudnionych
pracowników. Udział w targach zagranicznych GLASSTEC
w Dusseldorfie w celu zwiększenia sprzedaży eksportowej
na rynku zagranicznym oraz otrzymanie dotacji na zakup maszyn i urządzeń do produkcji.
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Rekomendacja – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.
JAN NIEMIEC – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
EKOKAN SP. Z O.O.
Jan Niemiec Właściciel i Prezes Zarządu od początku istnienia EKOKAN Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe
EKOKAN Sp. z o.o. powstało w 1996 r. To wyspecjalizowana
firma podejmująca się najtrudniejszych prac inżynierskich,
wykonująca rurociągi i sieci podziemne dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetycznego.
EKOKAN specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie
gazociągów wszystkich ciśnień, rurociągów paliwowych,
ciepłowniczych i chemicznych, a także utrzymuje gotowość awaryjną instalacji gazowych Zakładów Azotowych
w Tarnowie i na terenie całej małopolski; Likwiduje powstałe awarie w Polskiej Spółce Gazowniczej Kraków. Główni
odbiorcy prac Spółki to: Grupa Azoty, Grupa Lotos, Gazsystem, PGNiG, PSG Kraków a także PERN-Płock. Obecnie
spółka współuczestniczy w budowie międzynarodowej sieci
gazociągów wysokociśnieniowych, których łączna długość to
ok 2300 km, a zakres średnic od 700-1000 mm. EKOKAN to
kadra inżynierska i ponad 70-ciu wysoko wykwalifikowanych
specjalistów a współpraca z ośrodkami naukowymi gwarantuje im dostęp do najnowszych osiągnięć i rozwiązań technicznych. Potencjał firmy umożliwia wykonanie ponad 80 km
rurociągów o średnicy 1000 mm rocznie. Spółka EKOKAN
jako jedna z siedmiu w skali kraju, wdrożyła unikatową technologię spawania orbitalnego rurociągów dużych średnic magistralnych o średnicy 1m. Firma posiada szereg referencji
unikatowych w skali całego kraju.

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.

Sag Sp. z o.o.
Produkt człon środkowy tramwaju z niską podłogą typu Ptb,
wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych, który
zapewnia bezpieczeństwo i duży komfort podróży pasażerom komunikacji miejskiej.
Jerzy Gas Prezes Zarządu
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dla firmy KORELACJA Systemy Informatyczne Sp. z o. o.
za opracowanie i wdrożenie w kilkudziesięciu urzędach administracji publicznej internetowego „Portalu Interesanta”
– umożliwiającego mieszkańcom zdalne załatwianie spraw
urzędowych.
Krzysztof Deszyński Prezes Zarządu

DYPLOM OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI JUBILEUSZU FIRMY CZŁONKOWSKIEJ IPH

65 – lecie MPEC S.A. w Krakowie
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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.
W roku 2018:
–

potwierdzono 2197 różnych dokumentów eksportowych,

–

wystawiono 137 świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

Z legalizacji korzystało ok. 95 firm.

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
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2)	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. 1.02.2018 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. 27.04.2016 r.” – 37 uczestników,

2.

dn. 7.02.2018 r. – „Akredytywa – bezpieczna forma rozliczenia w handlu międzynarodowym, która rozwija nowe relacje
biznesowe” – 33 uczestników,

3.

dn. 7.03.2018 r. – „Nowe regulacje antykorupcyjne – wymogi i ryzyka dla firm” – 26 uczestników,

4.

dn. 14.03.2018 r. – „Ochrona własności intelektualnej w Chinach” – 15 uczestników,

5.

dn. 18.04.2018 r. – „Projektowanie modeli biznesowych Business Model Canvas” – 18 uczestników,

6.

dn. 26.04.2018 r. – „Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w MŚP w świetle prawa UE i polskiego” – 25 uczestników,

7.

dn. 10.05.2018 r. – „Rynek zamówień organizacji międzynarodowych w zasięgu polskich firm: zamówienia systemu
ONZ” – 7 uczestników,

8.

dn. 14.05.2018 r. –„Business Model Canvas” – 18 uczestników,

9.

dn. 16.05.2018 r. – „Europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel – wprowadzenie do certyfikacji” – 16 uczestników,

10. dn. 16.05.2018 r. – „RODO 2018 – ostatni dzwonek” – 47 uczestników,
11. dn. 5.06.2018 r. – „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie” – 8 uczestników,
12. dn. 13.09.2018 r. – „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – jak pozyskać środki na ich realizację?” – 16 uczestników,
13. dn. 11.10.2018 r. – „Polski przedsiębiorca na rynku austriackim – zagadnienia praktyczne” – 15 uczestników,
14. dn. 15.11.2018 r. – „Jak zdobywać rynki Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Mongolia) vs Kaukaz (Gruzja, Armenia,
Azerbejdżan)” – 29 uczestników,
15. dn. 16.11.2018 r. – „Delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2018 r.” – 19 uczestników,
16. dn. 6.12.2018 r. – „Wprowadzanie kosmetyków do obrotu na rynku polskim i unijnym – nadchodzące zmiany
i dotychczasowa praktyka” – 33 uczestników,
17. dn. 11.12.2018 r. – „Zmiany w podatku VAT oraz CIT/PIT od 1 stycznia 2019 r. – co czeka podatników w 2019 r.?” – 24
uczestników,
18. dn. 13.12.2018 r. – „Model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym na rynkach zagranicznych”
– 13 uczestników.
Razem w 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono: 18 szkoleń, seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych,
w których uczestniczyło 399 osób.
II.

 ealizacja projektów i przygotowanie aplikacji do konkursów w ramach programów Unii Europejskiej i programów
R
krajowych
1.	Styczeń 2018 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 2018 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 i Health Check, 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.
3	Styczeń 2018 r. – Kontynuacja działań w ramach rozpoczętej w lipcu 2016 r. realizacji projektu CERIecon
(CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network):
– Udział w regionalnym finale 1 kohorty w styczniu, gdzie wyłonione zostały 2 start-upy z najlepszą biznesową
i najlepszą społeczną innowacją, które reprezentowały Małopolskę na międzynarodowym finale 2 kohorty
w Stuttgarcie w lutym.
– Opiniowanie programu międzynarodowego szkolenia dla pracowników Playparku, które miało miejsce
w marcu 2018 roku w Brnie.
– Współorganizacja spotkania z członkami Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta
Krakowa w Playparku krakowskim w siedzibie Stowarzyszenia B1 w Nowej Hucie (5 kwiecień 2018 r.).
– Promocja rekrutacji do 2 kohorty start-upów w marcu i kwietniu oraz do 3 kohorty we wrześniu i październiku
2018 r.
– Wyłonienie wykonawcy szkoleń z Business Model Canvas, organizacja szkolenia dla 1 i 2 kohorty oraz
pracowników projektu w dn.15 maja 2018 r.
– Wykonanie prezentacji promującej usługi EEN i Izbę wśród uczestników szkolenia z Business Model Canvas
i obsługa wynikłych z tego zapytań start-upów w zakresie możliwości podjęcia współpracy z podmiotami
zagranicznymi.
– Udział w spotkaniach komitetu sterującego projektu w Bratysławie w dniach 23-24.04.2018 r. oraz
w Stuttgarcie w dniach 28.11-29.11.2018 r. (zaprezentowanie działań i uczestników Krakowskiego Playparku
oraz zrekrutowanie na spotkania głównego specjalisty Urzędu Marszałkowskiego w charakterze tzw. Regional
Policy Stakeholder, który opiniuje zgodność działań projektu ze strategią rozwoju regionalnego), a także
w konferencji IEES (International Entrepreneurship Education Summit), która odbyła się w dniu 30.11.2018 r.
w Stuttgarcie.
– Współorganizacja wymiany z Playparku z Bratysławy, która gościła w Playparku Kraków w czerwcu 2018 r.
(w szczególności organizacja spotkania słowackich start-upów z właścicielem firmy Cruising Krakow,
czyli krakowskim przedsiębiorcą z branży turystycznej, który odniósł sukces dzięki współpracy z Izbą
i wykorzystaniu funduszy unijnych, jak również udział w warsztatach organizowanych w krakowskim
Playparku dla słowackich start-upów).
– Opracowanie przewodnika „How to build up a start-up in Malopolska” (czerwiec 2018 r.).
– Kontynuowanie współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie projektu.
– Nadzorowanie wykorzystania aplikacji RIS3 Tool przez wszystkie 7 projektowych Playparków, ułatwianie
komunikacji managerów Playparków z krakowską firmą Netigen Kluzowicz Sp. j. oraz dostosowanie
narzędzia do wymogów RODO.
– Komunikacja z partnerami projektu w zakresie organizacji wymiany krakowskiego Playparku do Stuttgartu
w czerwcu, finału 2 kohorty we wrześniu w Wenecji, Midterm Review oraz innych bieżących spraw projektowych,
jak również raportowanie i rozliczanie kolejnych okresów realizacji projektu przed tzw. kontrolerem krajowym,
którym jest Centrum Projektów Europejskich z Warszawy.
– Organizacja regionalnego spotkania grypy fokusowej CERIecon dla partnerów konsorcjum EEN South
Poland (Kielce, 11.12.2018 r.).
4.	Maj 2018 r. – przygotowanie i przedłożenie wniosku w ramach programu COSME dotyczącego kontynuacji
działalności ośrodka Enterprise Europe Network na rok 2019 oraz wniosku w ramach programu HORYZONT
2020 dotyczącego kontynuacji projektu „KAM2SouthPL2” na rok 2019. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.
5.	Czerwiec 2018 r. – złożenie w partnerstwie z ośrodkami EEN z Włoch, Bułgarii i Łotwy projektu Ready2Net
w ramach zamkniętego konkursu adresowanego do sieci Enterprise Europe Network. Inicjatorem i koordynatorem
projektu jest EEN przy Izbie w Mediolanie, zaś polegać ma on na utworzeniu 10 konsorcjów promocyjnoeksportowych firm z branż: 1) tekstylnej (tkaniny i gotowe produkty), 2) maszyn dla przemysłu tekstylnego, 3)
produkcji zaawansowanej technologicznie, 4) designu, 5) środowiskowej i ekologicznej chemii, 6) żywności
organicznej i wysokiej jakości, a następnie na wsparciu ich promocji, poprzez szkolenia, budowę wspólnej marki,
wyjazdy na targi, budowę ich strony internetowej z modułem e-commerce, wykorzystanie możliwości sieci EEN
itp. Planowany okres realizacji projektu: od 1.04.2019 r. do 31.03.2021 r. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.
6.	Wrzesień 2018 r. – złożenie 2 projektów do poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski w ramach
Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego:
Krakow Metropolitan Area for Business (akronim: KMA4Business) jako partner w konsorcjum, którego liderem
jest Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, razem z Urzędem Miasta Krakowa i Stowarzyszeniem Metropolia
Krakowska.
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Rolą Izby w projekcie będzie zorganizowanie 5 misji gospodarczych, każda dla 5 przedsiębiorstw, do San
Francisco na targi TechCrunch, do Dubaju na targi The Hotel Show Dubai, do Gomla na Białoruś, do Lwowa
i do Hannoveru na targi CeBIT oraz szeroko pojęta promocja gospodarcza Małopolski w tym przede wszystkim
krakowskiego obszaru metropolitarnego. Planowany okres realizacji projektu: od 01.02.2019 r. do 31.01.2022 r.
Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.
Smart Małopolska: Ready to Export and Innovate (akronim: Ready2Export&Innovate) – samodzielnie. Projekt,
którego nadrzędnymi celami są wzmocnienie wizerunku Małopolski, budowa jej pozycji gospodarczej oraz
zwiększenie eksportu podmiotów gospodarczych z Małopolski zakłada kompleksowe poszerzenie działalności
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie prowadzonej przez nią w zakresie promocji gospodarczej regionu,
wsparcia ekspansji małopolskich MŚP na rynki zagraniczne oraz promocji innowacyjności o nowe działania.
Planowany okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną
i został skierowany do oceny merytorycznej.
III. Działalność informacyjna w ramach ośrodka Enterprise Europe Network
przy IPH w Krakowie:
Informacje związane z integracją europejską:
–

Udzielanie informacji na temat prawa, standardów i polityki Unii Europejskiej (Dyrektywy UE, znak CE).

–

Udzielanie informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku UE.

–

Udzielanie informacji nt. środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia MŚP.

IV. Uczestnictwo w organizacji konferencji, spotkań bądź innych pracach IPH

V.

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 (25.01.2018 r.).

2.

Przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w audicie nadzoru przeprowadzonym w IPH przez ZETOM-CERT Sp.
z o.o. W wyniku przeprowadzonego (w dniu 28.02.2018 r.) auditu utrzymano ważność certyfikatu Systemu Zarządzania
Jakości nr 137/6/SZJ/2017 potwierdzającego, iż spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie
świadczenia usług informacyjnych i doradczych, szkoleniowych oraz doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

3.

Udział w spotkaniu – wywiadzie grupowym podsumowującym działania w ramach projektu Małopolski Festiwal
Innowacji w dniu 06.08.2018 r.

4.

Udział w badaniu mającym na celu identyfikację mocnych i słabych stron 3 instytucji: Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskiego Funduszu Rozwoju, jak również ich roli w systemie
innowacji w Polsce oraz ich współpracy z instytucjami otoczenia biznesu. Spotkanie miało formę wywiadu grupowego,
odbyło się w dniu 24.09.2018 r.

5.

Udział w warsztatach pt. „Przedsiębiorczość i przemysły perspektywiczne w Małopolsce”, podsumowywujących na
poziomie regionalnym projekt badawczy realizowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM wspólnie
z OECD, a dotyczący stymulowania rozwoju perspektywicznych sektorów i branż w Małopolsce poprzez rozwój
przedsiębiorczości i sektora MŚP. Głównym założeniem projektu było zidentyfikowanie czynników sprzyjających
powstawaniu i rozwojowi perspektywicznych sektorów i branż w całym województwie oraz wypracowanie rekomendacji
i propozycji działań do wdrożenia w celu wzmocnienia innowacyjności w regionie. Warsztaty odbyły się w dniu
04.10.2018 r.; miały formę prezentacji oraz konsultacji rekomendacji wystosowanych przez uczestników w trakcie
wywiadu pogłębionego przeprowadzonego w 2017 r.

6.

Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety nt. szkoleń, której wyniki pozwoliły zidentyfikować potrzeby szkoleniowe
przedsiębiorców i opracować plan szkoleń w okresie IX.2018 r. – VI.2019 r. (wrzesień 2018 r.).

7.

Przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.

8.

Przygotowywanie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej w ramach uzyskanego wpisu do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych.

Inne
a)	regularne zamieszczanie informacji o realizowanych przedsięwzięciach, projektach, programach i wydarzeniach
adresowanych do sektora MŚP na stronie www.iph.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 399 uczestników z Małopolski.
W tym czasie: kontynuowano realizację 3 projektów, przygotowano i złożono wnioski o kontynuację 2 projektów,
przygotowano i złożono wnioski o realizację 3 nowych projektów.
Udzielono udokumentowanych porad i konsultacji w wymiarze 183 usług oraz ok. 930 informacji i porad telefonicznych.
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PROJEKT ENTERPRISE EUROPE NETWORK:
Enterprise Europe Network – Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki – o 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 Network 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.
Do zadań o charakterze ciągłym projektu EEN, zrealizowanych w 2018 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 stronie www.
iph.krakow.pl W roku 2018 wprowadzono do bazy 7 profili naszych klientów zaś na naszej stronie opublikowano 122
oferty zagraniczne,

•

udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do ośrodka EEN 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 – 33
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 stronie www.iph.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 2018 roku koordynatorem projektu EEN przy IPH w Krakowie była:
Agnieszka Czubak
tel. (12) 428 92 54
e-mail: aczubak@iph.krakow.pl
Konsultantami ośrodka byli:

Marek Pustuła
tel. (12) 428 92 66
e-mail: mpustula@iph.krakow.pl

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

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

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

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

Małgorzata Deka
tel. (12) 428 92 55
e-mail: targi@iph.krakow.pl

Anna Karolak
Tel. (12) 428 92 62
akarolak@iph.krakow.pl
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Wybrane najważniejsze przedsięwzięcia EEN, zrealizowane w 2018 roku:
1.	Współpraca międzynarodowa oraz w ramach sieci EEN
• W
 prowadzenie do europejskiej bazy SME Feedback 20 ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców 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 2018 r. badanie ankietowe dotyczyło tematów:
–	Wykorzystanie elektronicznych dokumentów przewozowych przez MŚP.
–	Konsultacje społeczne dotyczące definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa.
–	Konsultacje w sprawie zasad i wytycznych dotyczących wymiany danych między przedsiębiorstwami (B2B).
• W
 spółpraca z Agencją Promocji Regionu Andaluzji przy organizacji misji przyjazdowej producentów artykułów
spożywczych z Hiszpanii w dniu 07.06.2018 r. Do udziału w rozmowach zrekrutowano 2 firmy. W ramach współpracy
jedna firma wzięła udział w dofinansowanej misji handlowej do Hiszpanii w dniach 02-05.10.2018 r., podczas której odbyła
rozmowy handlowe z hiszpańskimi producentami żywności ekologicznej.
• W
 spółpraca z CHINA IPR SME HELPDESK w ramach organizacji szkolenia nt. „Ochrona własności intelektualnej
w Chinach”, które odbyło się w Krakowie w dniu 14.03.2018 r.
• W
 spółpraca ośrodka EEN przy IPH w Krakowie jako partnera innych ośrodków międzynarodowej sieci EEN przy promocji
i rekrutacji uczestników na takie wydarzenia jak:
–	Spotkania B2B zorganizowane podczas międzynarodowej misji wyjazdowej dla firm z sektora spożywczego Food &
Beverage do Wietnamu w dniach 29.01-03.02.2018 r. Zrekrutowano 1 firmę, która odbyła 20 spotkań.
–	Międzynarodowe spotkania kooperacyjne zorganizowane w ramach Mobile World Congress 2018 – największego
mobilnego wydarzenia na świecie, odbywającego się w dniach 26-28.02.2018 r. w Barcelonie. Wydarzenie było
adresowane do start-upów, firm z sektora MŚP, instytucji badawczych oraz klastrów. Zrekrutowano 4 firmy, które
odbyły 11 spotkań z potencjalnymi kontrahentami.
–	Spotkania kooperacyjne w ramach misji wyjazdowej „Aove & Nuts Experience” do Hiszpanii, zorganizowane przez
Izbę Przemysłowo-Handlową w Toledo w dniach 15-16.03.2018 r. Do udziału w misji zostali zaproszeni przedsiębiorcy
z branży spożywczej, zainteresowani nawiązaniem współpracy z hiszpańskimi producentami oliwy z oliwek oraz
orzechów. Zrekrutowano 1 firmę, która odbyła 11 spotkań.
–	Spotkania dla przedstawicieli branży winiarskiej, zorganizowane w dniu 18.03.2018 r. w Dusseldorfie podczas
Międzynarodowych Targów Win i Wyrobów Spirytusowych – ProWeine. Zrekrutowano 1 firmę, która odbyła
spotkania z 9 partnerami – została nawiązana współpraca gospodarcza.
–	Spotkania dla branży przemysłowej w ramach dwóch odrębnych giełd kooperacyjnych zorganizowanych podczas targów
Hannover Messe 2018: giełdy sieci EEN w dniach 23-27.04.2018 r. oraz giełdy kooperacyjnej „Technology&Business
Cooperation Days” w dniach 24-26.04.2018 r. Zrekrutowano 1 firmę, która odbyła 3 spotkania.
–	Spotkania kooperacyjne dla przedsiębiorców z branży owocowo-warzywnej zorganizowane podczas Targów Freskon
2018 w Salonikach w dniach 26-27.04.2018 r. Zrekrutowano 2 firmy, które odbyły 46 spotkań. W efekcie jedna z firm
nawiązała współpracę z greckim kontrahentem.
–	Międzynarodowe spotkania kooperacyjne SUBCONTRACTING ITM Meetings 2018 zorganizowane w dniach
6-7.06.2018 r. w Poznaniu podczas Targów Kooperacji Przemysłowej. Spotkania adresowane były do dostawców usług
podwykonawczych oraz do zleceniodawców poszukujących outsourcingu dla części swojej produkcji. Zrekrutowano
3 firmy, które odbyły 26 spotkań.
–	Spotkania kooperacyjne gamesmatch@gamescom 2018 zorganizowane podczas Targów Rozrywki i Interaktywnych
Gier GAMESCOM w dniach 21-23.08.2018 r. w Kolonii. Zrekrutowano 2 firmy, które odbyły 7 spotkań.
–	Międzynarodowe spotkania B2B zorganizowane podczas VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Katowicach w dniach 18-19.10.2018 r. Zrekrutowano 3 firmy, które odbyły 14 spotkań z partnerami
zagranicznymi.
–	Giełda kooperacyjna dla firm z sektora zaawansowanych technologii Lisbon Beyond Summit 2018 zorganizowana
w dniu 7 listopada 2018 r. w Lizbonie. Przedsięwzięcie towarzyszyło największemu wydarzeniu dla startupów
w Europie – Web Summit. Zrekrutowano 2 firmy, które odbyły 5 spotkań.
–	Spotkania dla firm i startupów z branży medycznej w ramach giełdy kooperacyjnej zorganizowanej podczas
Międzynarodowych Targów Branży Medycznej MEDICA 2018 w dniach 12 – 15 listopada 2018 r. w Düsseldorfie
w Niemczech. Podczas targów firmy miały również możliwość skorzystania ze stoiska narodowego, zorganizowanego
przez PARP. Zrekrutowano 1 firmę, która odbyła 20 spotkań.
	W sumie zrekrutowano 21 przedsiębiorców, którzy odbyli łącznie 172 spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi,
w wyniku czego zostały podpisane 4 umowy o współpracy.
• U
 dział w spotkaniach konsorcjum EEN South Poland, które miały miejsce w Krakowie w dniu 09.05.2018 r.; w Komborni
w dniach 26-27.09.2018 r.; w Kielcach w dniach10-11.12.2018 r.
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• U
 dział przedstawiciela ośrodka EEN przy IPH w międzynarodowej konferencji sieci EEN („The Enterprise Europe Network
Annual Conference 2018”), która miała miejsce w Wiedniu w dniach 23-25.10.2018 r.
• U
 dział załogi m.in. w szkoleniu pt. „Innovation Health Check – narzędzie do skutecznej realizacji audytu innowacyjności”
(Kielce, 21.05.2018 r.); “Wsparcie polskich przedsiębiorców w rozwoju ich ekspansji zagranicznej oraz działalności
eksportowej” (Warszawa, 13.03.2018); „Komunikacja w zespole” (26-27.09.2018 r.).
• Udział w Thematic Group Single Market meeting (Bruksela, 28.06.2018 r.).
• Udział w spotkaniu grupy sektorowej Food & Agro Industries (Saloniki, 25-27.04.2018 r.).
• U
 dział w spotkaniu w Eurochambres The Association of European Chambers of Commerce and Industry dot. współpracy
na rzecz realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE przez Izby zrzeszone w Eurochambres (Bruksela, 2829.06.2018 r.).
• W
 izyta przedstawiciela z EEN Manchester w ośrodku EEN przy IPH w Krakowie w dniu 7.09.2018 r. Spotkanie
zorganizowane w ramach współpracy między ośrodkami Enterprise Europe Network miało na celu wymianę doświadczeń
personelu.
2. Działania informacyjne oraz promocyjne i medialne
• W
 roku 2018 r. kontynuowano świadczenie bezpłatnej usługi informacyjnej, jaką jest wysyłka klientom, członkom Izby
oraz podmiotom zaprzyjaźnionym Newslettera EEN. W przeciągu całego roku 2018 zredagowane i rozesłane zostały
2 numery 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.
• K
 ontynuowano usługę Info Watch polegającą na monitorowaniu informacji na temat wybranych działań Funduszy
Strukturalnych i przesyłaniu ich e-mailem określonej grupie przedsiębiorców, którzy zadeklarowali zainteresowanie
tematem. W ciągu roku 2018 przygotowano i rozesłano 2 numery Info Watch Service do 232 odbiorców.
• P
 romowano ośrodek EEN poprzez ogłoszenia zaproszeń na szkolenia realizowane w ramach ośrodka EEN na stronie
www.business.krakow.pl oraz na portalu społecznościowym „Facebook” Konsorcjum EEN South Poland.
• W
 ydano publikację pt. „Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu a nowa ustawa o produktach kosmetycznych.
Krótki podręcznik dla przedsiębiorców” autorstwa dr Joanny Uchańskiej (grudzień 2018 r.) oraz publikację pt. „Delegowanie
pracowników – praktyczne aspekty prawne, kadrowe i podatkowe” autorstwa Justyny Zając-Wysockiej i Anny Stokłosy
(grudzień 2018 r.). Opracowania dostępne są na stronie www.iph.krakow.pl.
• P
 rzygotowano ogłoszenie promujące ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie oraz artykuł nt. „Wsparcie
MŚP i start-upów w IPH”, które ukazały się w dodatku do Dziennika Polskiego „Dziennik Izby Przemysłowo-Handlowej”
(29.11.2018 r.).
• P
 rezentowano działalność i usługi ośrodka EEN na stoisku promocyjnym podczas konferencji „Prawo do
Przedsiębiorczości”, zorganizowanej w ramach cyklu konferencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Tematyka konferencji poświęcona była zagadnieniom Konstytucji Biznesu
(Kraków, 7.09.2018 r.).
• Zakupiono materiały promujące ośrodek EEN (wrzesień – grudzień 2018 r.).
• W
 ydano wspólnie z konsorcjum BSN South Poland kalendarz książkowy promujący wszystkie ośrodki EEN należące do
konsorcjum (październik 2018 r.).
• P
 rezentowano rolę i zadania ośrodka EEN podczas szkoleń, seminariów, konferencji, i innych wydarzeń mających miejsce
w IPH.
• P
 romowano ośrodek EEN podczas corocznej uroczystości Święta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (Kraków,
23.11.2018 r.).
• W
 zięto udział w Małopolskim Festiwalu Innowacji, organizowanym i koordynowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, realizowanym w dniach 04-10.06.2018 r. W ramach wydarzenia zorganizowano szkolenie
pt. „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie” (05.06.2018 r.).
• W
 zięto udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Małopolsce organizowanym w dniach 12-18.11.2018 r.,
koordynowanym przez Urząd Marszałkowski, mającym na celu wsparcie przedsiębiorców oraz promocję przedsiębiorczości
wśród ludzi młodych. W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowano szkolenie pt. „Jak zdobywać rynki
Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Mongolia) vs Kaukaz (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan)” (15.11.2018 r.) oraz
„Delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2018 r.” (16.11.2018 r.), a także bezpłatne konsultacje (z zakresu
podstawowych informacji o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku UE; poszukiwania
zagranicznych partnerów biznesowych; pozyskiwania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej
z programów europejskich i krajowych; wsparcia podnoszenia innowacyjności) dla przedsiębiorców z sektora MŚP (1216.11.2018 r.).
W 2018 r. ośrodek EEN wykonał usługi na rzecz 2415 klientów łącznie. Ponadto ośrodek Enterprise Europe Network brał
udział zarówno w przygotowywaniu i realizacji projektów, jak i przeprowadzaniu szkoleń wspólnie z Placówką Kształcenia
Ustawicznego przy IPH w ramach pracy całego wydziału.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

BILANS na dzień 31.12.2018 r.
Sporządzony
wg wzoru stanowiącego
załącznik
do rozporządzenia
MF z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych
Symbol podstawowej
działalności
wg PKD
9411Z
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

Symbol podstawowej działalności wg PKD 9411 Z
Numer identyfikacyjny – REGON 350544134

AKTYWA
(wyszczególnienie)
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe

BILANS
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
dzień 31.12.2018

2018

322,87
0,00
322,87
0,00
0,00
0,00
168,05
0,00
362,35
0,00
805,70
0,00
0,00
490,92

BILANS
na dzień 31.12.20

4.	WYDZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

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

Stan

Stan

na 31.12.2017

na 31.12.2018

(zł)

(zł)

48 682,63
0,00
48 682,63
0,00
0,00
0,00
791 420,57
0,00
249 064,04
0,00
542 356,53
0,00
0,00
840 103,20

46 322,87
0,00
46 322,87
0,00
0,00
0,00
777 168,05
0,00
544 362,35
0,00
232 805,70
0,00
0,00
823 490,92

PASYWA
(wyszczeg
A. Fundus
I. Fundusz
II. Fundusz
III. Wynik f

1. Nadwyżka

2. Nadwyżka

B. Zobow
I. Zobowią
II. Zobowią

1. Kredyty i p

2. Inne zobow
3. Fundusze

III. Rezerw
IV. Rozlicz

1. Rozliczeni

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)

2.Inne rozlicz

Stan

Stan

na 31.12.2017

na 31.12.2018

(zł)

(zł)

574 644,61
551 552,24
0,00
23 092,37

579 828,76
558 552,24
0,00
21 276,52

23 092,37

21 276,52

0,00

0,00

265 458,59
0,00
34 059,18

243 662,16
0,00
36 296,15

1. Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

2. Inne zobowiązania

34 059,18

36 296,15

0,00

0,00

31 740,93
199 658,48

19 916,68
187 449,33

199 658,48

187 449,33

0,00
840 103,20

0,00
823 490,92

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
2.Inne rozliczenia międzyokresowe

SUMA PASYWÓW
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SUMA PA

Ewa Sułkows
(imę, nazwis

Kraków, dnia
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
Sporządzony
według01.01.2018-31.12.2018
wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia MF z dnia 15.11.2001 r. w sprawie
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2018-31.12.2018

szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie
prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 roku nr 137, poz. 1539)
Rachunek
zyskówzysków
i strat (zł)i strat (zł)
Rachunek
Wyszczególnienie

01.01.201731.12.2017

01.01.201831.12.2018

605 422,80
30 466,65
574 956,15
0,00
243 439,21

554 681,06
28 932,66
525 748,40
0,00
237 567,69

361 983,59
287 584,26
1 228,85
13 352,33
43 729,96

317 113,37
248 758,97
1 442,37
15 832,70
28 230,62

219 989,59
1 175,06
8 108,47
1 196 124,03
1 228 004,38
1 639,35
20 573,96

183 367,62
1 892,26
17 993,40
1 581 458,57
1 631 361,27
10 514,17
7 326,35

23 584,37

J. Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

21 639,52

0,00

Ewa S
(imię,

I. Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia

0,00
0,00

0,00
0,00

Kraków

23 584,37

21 639,52

0,00

0,00

0,00
492,00
23 092,37

0,00
363,00
21 276,52

A. Przychody z działalności statutowej
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem
III. Zmiana stanu produktów
B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia
lub ujemna) (A-B)
D. Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3.Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5. Amortyzacja
6. Pozostałe
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

II. Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość
dodatnia)
L. Podatek
Ł. Wynik finansowy netto

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

Kraków, dnia 20.03.2019 r.
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IX.	KALENDARIUM WYDARZEŃ IPH w 2018 r.
Kalendarium wydarzeń Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w okresie od października do grudnia 2018 r.
Szkolenia organizowane przez IPH:
1.

Szkolenie w IPH nt. „Ochrona danych osobowych w działalności przedsiębiorcy”.

2.

Szkolenie nt. „Akredytywa – bezpieczna forma rozliczenia w handlu międzynarodowym, która rozwija nowe relacje
biznesowe”.

3.

Szkolenie w IPH nt. „Ochrona własności intelektualnej w Chinach”.

4.

Szkolenie nt. „Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w MŚP w świetle prawa UE i polskiego”.

5.

Szkolenie nt. „Europejskie oznakowania ekologiczne EU Ecolabel – wprowadzenie do certyfikacji”.

6.

Szkolenie nt. „RODO – ostatni dzwonek” w oddziale IPH w Olkuszu.

7.

Szkolenie nt. „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie”.

8.

Szkolenie w izbie pt. „Polski przedsiębiorca na rynku austriackim – zagadnienia praktyczne”.

9.

Szkolenie w IPH pt. „Jak zdobywać rynki Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Mongolia) vs Kaukaz (Gruzja,
Armenia, Azerbejdżan)”.

10. Szkolenie w IPH nt. „Delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2018 r.”
11. Szkolenie organizowane przez Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH nt. Mediacja gospodarcza dla
przedstawicieli sądownictwa.”
12. Szkolenie w IPH pt. „Wprowadzanie kosmetyków do obrotu na rynku polskim i unijnym – nadchodzące zmiany
i dotychczasowa praktyka”.
13. Panel dyskusyjny organizowany przez Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie nt. „Mediacja i jej korzyści z różnych perspektyw”.
14. Szkolenie w IPH pt. „Zmiany w podatku VAT oraz CIT/PIT od 1 stycznia 2019 r. – co czeka podatników w 2019 r.?”.
Święto Izby:
W dniu 23.11 – Jubileusz 168 – lecia powstania IPH – Święto Izby, który odbył się w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
W trakcie uroczystości wręczono m.in. wyróżnienie przyznawane przez uczestników spotkania z cyklu Kultura – Media –
Biznes, Nagrody Krakowskiego Dukata, a także Dyplomy im. Teodora Baranowskiego.
Spotkania i posiedzenia w IPH:
1.

19.01.2018 r. – spotkanie w IPH pt. „Skazani na zyski”. Gościem spotkania i prelegentem był dr Piotr S. Wajda autor
m.in. książki „Podatek od złudzeń”.
Tematyka spotkania dotyczyła m.in. zagadnień:
–

dlaczego inwestując tracisz a posiadając zyskujesz?

–

dlaczego 1600-letnia zasada zarządzania majątkiem do dzisiaj nie ma sobie równych?

–

co zaoferuje ci bankowiec a czego nie powie ci bankier?

2.

24.1.2018 r. – posiedzenie Prezydium Rady IPH.

3.

26.01. – Oddział IPH w Olkuszu zorganizował dla swoich członków Spotkanie Noworoczne, które odbyło się
w Restauracji Sorrento w Bolesławiu

4.

27.04. – Delegacja w IPH z Ukrainy z Dniepropietrowska i Kirowgradu oraz Homla z Białorusi.

5.

21.05. – wizyta w IPH dyrektor BGK w Krakowie. Rozmowy dotyczyły członkostwa krakowskiego oddziału banku
w IPH.

6.

23.05. – wizyta w IPH dyrektora Okręgowego Inspektoratu PIP w Krakowie.

7.

4.06. – delegacja w IPH z miasta Hangzhou z Chin.

8.

12.06 – Wizyta w IPH radcy handlowego Ambasady Austrii pana Carla Schmidta.

9.

13.06. – wizyta w IPH delegacji założycieli start-upów ze Słowacji w ramach realizacji projektu Ceriecon.

10. 20.06. – posiedzenie Rady IPH z udziałem dr hab. Andrzeja Betleja – dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.
11. 28.06. – spotkanie w izbie z Arturem Szopą prezesem zarządu Regionalnego Centrum Administracyjnego „ Małopolska”
Sp. z o.o. – firmą członkowską IPH.
12. 29.06. – wywiad w izbie wiceprezydenta IPH Michała Czekaja dla TVP Kraków nt. podwójnego Vatu – split payment
i jego wpływu na działalność firm z sektora MŚP.
13. 4.07. – posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski. Prezydent IPH
Sebastian Chwedeczko przedstawił wnioski z panelu dyskusyjnego w ramach IV EKS dot. płaszczyzn współpracy
w regionie z punktu widzenia samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego. Zasadniczym tematem
posiedzenia Komisji była prezentacja nt. „Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego –
jaki scenariusz rozwoju zaplanowano dla regionu Sądecczyzny?”
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14. 14.08. – wizyta w IPH przedstawiciela izby w Sulaimanya w Iraku (SULCCI) Dabana Najmadeena.
15. 13.09. – warsztaty w IPH organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, PKO oraz firmę Stratego nt. „Wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach – jak pozyskać środki na ich realizację.
16. 20.09. – Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie zorganizowało panel dyskusyjny pt. „Mediacja
w biznesie – czy warto?”. Panel dyskusyjny stanowił forum wymiany doświadczeń pomiędzy interesariuszami mediacji
w sprawach gospodarczych.
17. 5.10. – w izbie odbyły się spotkania B2B, w których uczestniczyli przedsiębiorcy z Kijowa i Krakowa. Spotkania odbyły
się w ramach Dni Kijowa w Krakowie.
18. W dniu 17.10 odbyło się posiedzenie Rady IPH, podczas którego m.in. podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania
z działalności IPH wraz z bilansem za I półrocze 2018 i powołaniu nowego dyrektora IPH.
19. W dniu 18.10 w siedzibie Izby odbyło się inauguracyjne spotkanie Loży Kobiet Biznesu, która została powołana przy
IPH w Krakowie. Loża dedykowana jest przedsiębiorczym kobietom i ma służyć szeroko pojmowanym kontaktom
biznesowym w ramach Izby jak równie poza IPH. W dniu 22.11 odbyło się kolejne spotkanie.
20. W dniu 08.11 odbyło się w siedzibie Izby spotkanie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z radcą handlowym Cypru.
21. W dniu 13.11 IPH wraz z Zespołem Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej zorganizowała spotkanie
w związku z pilną potrzebą wprowadzenia na rynek pracy zawodu technik spawalnictwa. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, AGH – wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich oraz reprezentanci przemysłu: Polskiej Grupy Zbrojeniowej „Bumar-Łabędy”, Rafako, Newag
S.A., CFB Manufaktura, Rywal RHC, Lincoln Electric Bester, Doosan Bacock Energy Polska, celem omówienia potrzeb
rynku pracy w zakresie spawalnictwa. W wyniku spotkania podjęto rezolucję, w której upoważniono Izbę PrzemysłowoHandlową w Krakowie do podjęcia stosownych działań, celem jak najszybszej realizacji postulatów w niej zawartych.
W ślad za spotkaniem wystosowane zostały pisma do ponad stu instytucji w sprawie poparcia starań Izby i przesłanie
opinii w sprawie uzasadnienia potrzeby kształcenia w tym zawodzie oraz informacji o potrzebach rynku pracy. Zostało
także wysłane pismo do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do Minister Jadwigi Emilewicz o wpisanie
na listę zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej zawodu technik spawalnictwa. Opinie
zawierające poparcie działań zmierzających do utworzenia zawodu technik spawalnictwa przesyłane są na bieżąco
do MPiT.
22. W dniu 14.11 odbyło się posiedzenie Kapituły Krakowskiego Dukata, podczas którego, na podstawie ankiet, które
przesłały rekomendowane firmy, zostali wyłonieni laureaci Nagrody IPH Krakowski Dukat.
23. W dniu 27.11 – spotkanie Z Panem Marcinem Pulitem w sprawie oferty promocji IPH za pomocą nowych kanałów np.
wykreowaniem kongresu gospodarczego w Krakowie.
24. 03.12 – Wizyta w Izbie burmistrza Połańca Jacka Tarnowskiego. Celem wizyty było przedstawienie obszarów
inwestycyjnych Gminy Połaniec.
Wydarzenia, spotkania zewnętrzne:
1.

4.01.2018 r. – wiedzanie wystawy pn. #dziedzictwo przez członków izby, wystawa organizowana przez Muzeum
Narodowe w Krakowie.

2.

14.02. – prezydent IPH Sebastian Chwedeczko i wiceprezydent IPH Leszek Rożdżeński spotkali się w Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie z prezesem KIG Andrzejem Arendarskim oraz wiceprezesem KIG Markiem Kłoczko.
Spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych związanych z IV Europejskim Kongresem Samorządów organizowanym
w kwietniu br. w Krakowie.

3.

Spotkanie S. Chwedeczki i L. Rożdżeńskiego w sprawie IV EKS z panem Stefanem Stantejsky z wydziału handlowego
Ambasady Austrii w Warszawie.

4.

16.02. – spotkanie prezydenta IPH S. Chwedeczki i wiceprezydenta L. Rożdżeńskiego z konsulem generalnym
Francji w Krakowie w sprawie IV EKS.

5.

Spotkanie prezydenta IPH S. Chwedeczki i wiceprezydenta L. Rożdżeńskiego z konsulem generalnym Niemiec
w Krakowie w sprawie IV EKS.

6.

27.02. – udział dyrektora IPH Wacława Andruszko w spotkaniu poświęconym Międzynarodowym Targom w Kantonie
w Hotelu Sheraton w Krakowie.

7.

8.03. – prezydent IPH Sebastian Chwedeczko spotkał się z prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim,
aby zaprosić go do udziału w organizowanej przez izbę, w ramach IV EKS, konferencji poświęconej samorządowi
gospodarczemu.

8.

26.04. – IV Europejski Kongres Samorządów w Centrum Kongresowym ICE Kraków pod hasłem „Samorząd strategią
dla przyszłości”. IPH w Krakowie w ramach IV EKS zorganizowała konferencję pn. „Rola i znaczenie samorządu
gospodarczego w rozwoju regionu”.

9.

3-5.06. – delegacja prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki do Kijowa i udział w IV Krajowym Forum Eksportu oraz
w spotkaniu izb partnerskich.

10. 13.06. – udział prezydenta IPH w panelu pt. „Władza i biznes. Jakie warunki dla firm powinny stworzyć samorządy
i rząd” podczas IX Forum Przedsiębiorców Małopolski organizowanego przez Dziennik Polski.
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11. 15.06. – wystąpienie wiceprezydenta IPH Wojciecha Hudyki w czasie konferencji organizowanej przez Państwową
Inspekcję Pracy pn. „Od wieku na rzecz ochrony pracy”.
12. 19.07. – spotkanie w siedzibie Spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości w sprawie projektu „Krakow Metropolitan Area
for Business ( KMA 4 Business)
13. 24.09. – prezydent IPH Sebastian Chwedeczko i dyrektora IPH Wacław Andruszko wzięli udział w uroczystym
jubileuszu 65 – lecia firmy członkowskiej Izby MPEC S.A. w Krakowie.
14. 27.09. – Izba wraz z Małopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie objęła patronatem 2 – dniową konferencję
pn. „ADR – alternatywne sposoby rozwiązywania sporów gospodarczych”, która odbyła się w Collegium Novum UJ
oraz na terenie UEK.
15. W dniu 10.11 – udział Pana Sebastiana Chwedeczki Prezydenta IPH i Pana Rafał Kulczyckiego dyrektora IPH
w spotkaniu z delegacją biznesową z Zjednoczonych Emiratów Arabskich
16. W dniu 20.11 – udział dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w spotkaniu z cyklu dyskusji w ramach Krakowskiego Forum
Nauka- Biznes- Samorząd – Mieszkańcy, poświęconego dokumentowi „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć.
Kraków 2030.”.
17. W dniu 22.11 – wizyta Pana Sebastiana Chwedeczki Prezydenta Izby i Pana Rafała Kulczyckiego dyrektora Izby
u Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie renegocjacji umowy dzierżawy pomieszczeń IPH
i obszarów dalszej współpracy pomiędzy IPH a Miastem.
18. W dniu 22.11 – udział wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego w X Forum Przedsiębiorców Małopolski pn.
„Biznes i praca. Jak przełamać bariery rozwoju”, aktywny udział w panelu dyskusyjnym „Chodzi o ludzi. Jak pozyskać
i utrzymać pracownika oraz co rząd i samorząd mogą zrobić dla małopolskiego rynku pracy?
19. W dniu 05.12 – Wizyta wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego, dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego oraz
b. dyrektora Izby Wacława Andruszki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Celem wizyty było spotkanie z prezesem
i wiceprezesem KIG, aby omówić obszary dalszej współpracy.
20. W dniu 06.12 – Udział prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki i dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w otwarciu Biura
Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie.
Spotkania dotyczące planowanych działań i współpracy
1.

W dniu 22.11. – spotkanie z Panem Pawłem Panczyjem dyrektorem ABSL w sprawie przyszłych obszarów współpracy;
szkolenia, edukacja, wspólny lobbing

2.

W dniu 29.11 spotkanie w IPH z dyrektorem Oddziału ZUS w Krakowie w sprawie potencjalnych obszarów współpracy
takich jak wspólne szkolenia i informacje dla przedsiębiorców.

3.

W dniu 04.12 – Spotkanie dyrektora Rafała Kulczyckiego z prezesem firmy członkowskiej Zespół Doradców
Podatkowych, Jackiem Czerneckim w celu omówieniu propozycji zorganizowania przez Zespół Doradców szkolenia
dla przedsiębiorców zrzeszonych w IPH.

4.

W dniu 04.12 – Spotkanie dyrektora IPH z dyrektor Oddziału Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w Krakowie
Banku Santander Polska S.A. Anną Kubicką. Spotkanie dotyczyło omówienia płaszczyzn współpracy.

5.

W dniu 06.12 – Spotkanie wiceprezydenta IPH Wojciecha Hudyki i dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z zastępcą
dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lucyną Gajdą. Tematem wizyty w wydziale było
przedyskutowanie możliwości zorganizowania w IPH spotkania dotyczącego zatrudniania cudzoziemców przez
polskie firmy.

Spotkania w sprawie przyszłego członkostwa w IPH
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1.

28.11 – spotkanie z Stanisławem Albrichtem prezesem firmy Pracownia Planowania i Projektowania Systemów
Transportu Altrans

2.

28.11 – spotkanie z Panem Rafałem Kunaszykiem prezesem firmy EUROCREATOR

3.

30.11 – spotkanie z przedstawicielami Kancelarii prawnej JWMS z siedzibą w Krakowie. Tematem spotkania było
członkostwo kancelarii w IPH w Krakowie.

4.

04.12 – Spotkanie z dyrektorem Salonu firmy Porsche Inter Auto Polska w Krakowie, Panem Rafałem Ulatowskim
i Panią Jolantą Hałatek-Skibą. Spotkanie dotyczyło omówienia wstąpienia firmy Porsche do Izby.

5.

07.12 – Spotkanie w izbie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z prezesem firmy Grid Dynamics w sprawie przystąpienia
firmy do IPH.
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X. PISMA Z PODZIĘKOWANIAMI I GRATULACJAMI RÓŻNYCH INSTYTUCJI
SKIEROWANYMI DO IPH
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XII.	WYDAWNICTWA IZBOWE

PARTNERSTWO
I WSPÓŁPRACA
EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie
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XIII. LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH
WG STANU NA DZIEŃ 1 marca 2019 r.
Agencja Reklamy WENECJA Sp. z o.o.
Air Liquide Polska Sp. z o.o.
Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
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 S.A.
Alwernia S.A.
Antrans Group Sp. z o.o.
AP Group Sp. z o.o.
Apollo Film Sp. z o.o.
Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w Krakowie
„Archiwum” Sp. z o.o.
Arras Sp. z o.o.

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 INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
FHU „Kemar” Emil Kocjan
Gemini Holding Sp. z o.o.
Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.
Greek Trade Sp. z o.o.
Green Suplements Sp. z o.o.
Gremi International S.A.R.L. Oddział w Polsce
Grupa A-05 Sp. z o.o.
Grupa Doradcza Sp. z o.o. Sp. K.
Grupa Prof-Us

As Broker

Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci
Zarządzania Sp. z o.o.

ATC Sp. z o.o.

Hotel „Victoria” Ryszard Kafel

AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy spółka
komandytowa

Hotel „Rysy”

Berndson Sp. z o.o.
Biuro Doradztwa Majątkowego EUROINVEST

INSAP Sp. z o.o.
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Biuro Rozwoju Krakowa S.A.

Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych
Sp. z o.o.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Kraków

INTech Agencja Techniczno-Handlowa A.A. Kramarczyk

BGK Region Małopolski

INTERMAG Sp. z o.o.

Boltech Sp. z o.o.

IMI International Sp. z o.o.

Budownictwo i Zarządzanie Tomasz Francuz
BUMA S.A.

Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór- Adwokaci. Spółka
Partnerska

Centrum Druku Graf

Kancelaria Adwokacka Bartłomiej Babij

Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Kancelaria Adwokacka Magdalena Makieła

CLIFFSIDEBROKERS S.A.

Kancelaria Prawna Zieliński i Wspólnicy Sp. k.

Comarch S.A.

Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Muzyka

Dabster Sp. z o.o.

KB Projekt Kancelaria Obsługi Inwestycji

„DESA” Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o.

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

DG ELPRO Sp. j.

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

Dobrzański Sp. z o.o. Sp. K.

Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.

Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. j.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Biuro
w Krakowie

Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca
DUKRA S.C.
ELAN-VITAL s.c.
el-logic Grzegorz Kulawik
EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie
Elektromontaż Kraków S.A.
Fabryka Maszyn i Urządzeń Omag Sp. z o.o.
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.
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Krakchemia S.A.
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Krakowski Bank Spółdzielczy
Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii
INNOAGH Sp. z o.o.
Kurier Team 2000 Transport- Spedycja
Labe i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatow Sp. j.
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Legal Concept Sp. z o.o.

RENTHOFF Sp. z o.o.

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

RK Consulting Rafał Kozłowski

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

safe it Agata Seredyka

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.
Margaret Sp. z o.o.
MARO Centrum Logistyczno-Magazynowe Roman
Chłosta
Marxam Project Marcin Bauer
MAYLAND Real Estate Sp. z o.o.
Mentor Oddział w Krakowie
Metaloplast Andrzej Myśliwiec
Metimpex Sp. z o.o.
MGT Corp. Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Krakowie

3S Fibertech Sp. z o.o.
S.A.G Sp. z o.o.
Skalski Sp. z o.o. Sp. K.
Społeczna Akademia Nauk
Staco Polska Sp. z o.o.
STANISŁAW OSIEKA
Studio Acord
Subopol Sp. z o.o.
Super Krak S.A.
Szumera Sp. z o.o. Sp. k.
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Teletronic Sp. z o.o.
Telkom-Telos S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
w Krakowie

Tes Technika Emalia Szkło Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
S.A. w Krakowie

Traditional Polish Style Sp. z o.o.

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

Vistar Sp. z o.o.

Mix – electronics S.A.
Molteni Farmeceutici Polska Sp. z o.o.
Okręgowe Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne Sp. z o.o.

Uber Poland Sp. z o.o.
VERSUS agencja reklamy
Vistula Group S.A.
Wawel S.A.
WESEM D.M.T. Hajduk Sp. j.
WISO GROUP Sp. z o.o.

Orlen Oil Sp. z o.o.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Orlen Południe S.A.

Zacharzewski i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni
s.c.

Pakorex Sp. z o.o. Sp. K.
Philip Morris Polska S.A.
Piekarnia J. B. Buczek Sp. j.
PMG Consulting Szymon Łokaj
Polowiec i Wspólnicy Spółka Jawna
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o. o. oddział Kraków
PROFI Sp. j. Robert Regucki, Stanisław Jawor
PROINS S.A.
Przedsiębiorstwo „Marlibo 2000” Sp. z o.o.

Zakład Badawczo-Produkcyjny TEBAMIX Sp. z o.o.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie
Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o.
Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki
Sp. z o.o.
Zespół Ekspertów Manager s.c.
ZUE S.A.
Zakłady Mechaniczno- Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe FARES
Sp. z o.o.
PPHU KEJ Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe
„OTECH” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HETMAN Józef Hojda
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Firmus”
Sp. z o.o.
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Rakoczy & Wroński Spółka Prawnicza
Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska”
Sp. z o.o.
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XV.	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Marzec 2018.
Posiedzenie Rady IPH.
Zdj. 1

Kwiecień 2018.
IV Europejski Kongres
Samorządów. Panel
gospodarczy IPH.
Od lewej: Karl Schmidt –
Radca Ambasady Austrii,
Jacek Krupa – Marszałek
Woj. Małopolskiego,
Andrzej Arendarski – Prezes
KIG,
Dmytro Aftanas – Prezydent
IPH we Lwowie,
Elżbieta Koterba –
Wiceprezydent Krakowa,
Andrzej Zdebski – b.
prezydent IPH w Krakowie.
zdj. 2
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Kwiecień 2018.
IV Europejski Kongres
Samorządów. Spotkanie
w IPH z delegacją z Homla
(Białoruś). Zdj. 3

Maj 2018.
Udział prezydenta IPH
Sebastiana Chwedeczko
w jubileuszu 90-lecia
Małopolskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości. Zdj. 3a

Czerwiec 2018.
Delegacja w IPH z miasta
Hangzhou z Chin. Zdj. 4
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Czerwiec 2018.
Wystąpienie wiceprezydenta
IPH Wojciecha Hudyki
w konferencji nt. „Od
wieku na rzecz na ochrony
pracy – PIP w 100-lecie
niepodległości Państwa
Polskiego”. Zdj. 5

Czerwiec 2018.
Posiedzenie Rady IPH
z udziałem Dyrektora
Muzeum Narodowego
w Krakowie Andrzeja Betleja.
Zdj. 6

Lipiec 2018.
Wizyta w IPH
wiceprezydenta IPH w Pune
– Indie. Zdj. 7
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Sierpień 2018.
Wizyta w IPH przedstawiciela
izby w Sulaimanya
w Iraku (SULCCI) Dabana
Najmadeena. Zdj. 8

Wrzesień 2018.
Warsztaty w IPH nt.
Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach –
jak pozyskać środki na ich
realizację. Zdj. 9

Wrzesień 2018.
Panel dyskusyjny w IPH pn.
mediacja w biznesie, czy
warto? Zdj. 10
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Wrzesień 2018.
Udział przedstawicieli
IPH w uroczystościach
Jubileuszu 65 lat firmy
członkowskiej MPEC S.A.
w Krakowie.
zdj.11

Październik 2018.
Spotkania B2B z firmami
ukraińskimi w IPH, w ramach
Dni Kijowa w Krakowie.
zdj. 12

Listopad 2018.
Szkolenie w IPH nt.
Jak zdobywać rynki Azji
Centralnej. Zdj.13
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Listopad 2018.
Święto IPH. Wspólne
zdjęcie pracowników
Izby z odchodzącym na
emeryturę Dyrektorem
Wacławem Andruszko.
Zdj.14

Listopad 2018.
Święto IPH. Prezydent
Krakowa prof. Jacek
Majchrowski na Święcie Izby.
Zdj.15

Listopad 2018.
Święto IPH. Anna Polony
otrzymuje wyróżnienie z
cyklu Kultura Media Biznes.
Zdj.16
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Listopad 2018.
Święto IPH. Występ wokalny
studentów Akademii Sztuk
Teatralnych w Krakowie.

Grudzień 2018.
Szkolenie w IPH nt.
Delegowanie pracowników
do pracy za zagranicą.
zdj. 18

Grudzień 2018.
Spotkanie z cyklu Kultura
Media Biznes.
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