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Szanowni Państwo, koledzy, drodzy przyjaciele!

Kiedy przed laty, a niektórzy z nas przed wieloma laty, decydowaliśmy się na podjęcie działalności 
gospodarczej, wiedzieliśmy, że czeka nas ciężka praca, trudne wybory i nie zawsze życzliwe otoczenie. Była 
w tych naszych decyzjach nadzieja sukcesu i często sięgająca w głębię lat rodzinna tradycja, ale nikt nie 
obiecywał, że droga będzie usłana różami.

Miniony rok, mimo całkiem przyzwoitej koniunktury gospodarczej tak w kraju jak w Europie i na 
świecie, przyniósł też sporo kłopotów oraz zapowiedź kolejnych, wiele wskazuje na to, że bardzo poważnych 
problemów. Izba starała się odpowiadać na te wyzwania na miarę swych sił i możliwości. 

Dość wspomnieć o sytuacji na rynku zatrudnienia, gdzie najpoważniejsza luka dotyczy pracowników 
niżej wykwalifikowanych a w dodatku zmniejsza się napływ pracowników z Ukrainy, który w jakiejś mierze 
łagodził skutki problemu. Odpowiadaliśmy na to zjawisko na różne sposoby – organizowaliśmy szkolenia 
dotyczące zatrudniania w Polsce cudzoziemców, utrzymujemy szereg kontaktów z partnerami na Ukrainie, 
tak w celu penetracji tamtejszych rynków jak i pozyskiwania kooperantów i pracowników.

Przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa, Izba zainicjowała spotkanie w formule „Okrągłego Stołu”, 
dotyczące właśnie problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas spotkania podpisano, wspólnie 
z kilkunastoma najważniejszymi w Polsce organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i samorządami 
największych polskich miast, skierowane do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, „Memorandum” 
przygotowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie na podstawie wielu postulatów firm i instytucji. 
Zawierało ono propozycje konkretnych rozwiązań, zmian w przepisach prawa, usprawnień w procedurze 
oraz zestaw dobrych praktyk, które mają przyczynić się do poprawy istniejącego stanu rzeczy. Zwracaliśmy 
się też oficjalnie, w imieniu firm członkowskich Izby, do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, w sprawie 
usprawnienia procedur pozwalających na zatrudnienie cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców.  
To niezmiernie ważne, bo brak rąk do pracy to wzrost płac, a zatem i ceny produktu, który traci swą 
konkurencyjną przewagę. 

W ten nurt wpisuje się udział dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w Międzynarodowym Forum 
Ekonomicznym w Kijowie, oraz w spotkaniu kilkunastu partnerskich Izb między innymi z Włoch, Niemiec, 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Gruzji, Mołdowy. Krakowska Izba wzięła w nim 
udział po raz drugi jako jedyna Polska organizacja. Zadecydowano tam m.in. o ostatecznym kształcie projektu 
pod nazwą „Kijowski Klub Partnerskich Izb”. To inicjatywa służąca zacieśnianiu współpracy pomiędzy firmami, 
a także wsparciu przedsiębiorców we wchodzeniu na rynki krajów uczestniczących w spotkaniu.
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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.

Inną naszą odpowiedzą na te trudności była obecność IPH i zrzeszonych w niej firm na licznych, 
organizowanych w Krakowie Targach Pracy, czy udział Izby w Małopolskim Festiwalu Innowacji, organizowanym 
w czerwcu 2019 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Osobne miejsce należy się zorganizowanemu przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 
w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, spotkaniu przedstawicieli biznesu pod 
hasałem „Dialog Obywatelski o polityce i konkurencji równych szans”. Przedsiębiorców zapraszała IPH wraz 
z Fundacją GAP, a gościem honorowym była Margrethe Vestager komisarz Unii Europejskiej ds. Konkurencji. 

Jednym z problemów, które ograniczają efektywność działań gospodarczych i utrudniają życie 
przedsiębiorcom jest pewna, ciągle rysująca się niestabilność prawa, zbyt częste jego nowelizacje i wyraźny konflikt 
w łonie odpowiedzialnych za to podmiotów. Wsparciem dla przedsiębiorstw ze strony IPH był szereg szkoleń – 
od spotkań poświęconych „Pracowniczym Planom Kapitałowym”, podatkom, po kwestie ochrony tajemnicy firmy 
czy zarządzanie ryzykiem prawnym w świetle nowych i co chyba ważniejsze, dopiero projektowanych regulacji. 
W tych kwestiach wspiera nas także Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH.

Jak wiadomo, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami Unii Europejskiej w tym z funkcjonującym 
przy IPH, ale stowarzyszonym z partnerami w kilku województwach, centrum Enterprise Europe Network, 
Izba realizuje szerokie kontakty zagraniczne, których celem jest przede wszystkim współpraca technologiczna 
na najwyższym szczeblu i intensyfikacja krajowego eksportu. Towarzyszą temu wizyty, tak na poziomie 
samorządów gospodarczych, konsularnym jak i dyplomatycznym z wieloma krajami. Patronowaliśmy np. serii 
trójstronnych spotkań typu Business Mixer z ambasadą Łotwy i konsulem honorowym tego kraju w Krakowie, 
Izbę odwiedziło w roku ubiegłym wielu radców handlowych, attache handlowych i na przykład grupa 
studentów z Holandii poważnie zainteresowanych naszym regionem. Szereg bezpłatnych usług i konsultacji 
dla zrzeszonych w IPH firm zyskujemy dzięki udziałowi w „KAM2SuthPL2” (W ramach Programu Ramowego 
„Horyzont 2020”).

W maju roku ubiegłego zakończony został trzyletni program Central Europe Regional Innovation 
Ecostystems Network wspierający innowacyjne start-upy w siedmiu miastach partnerskich z Wiedniem jako 
siedzibą koordynatora, nieco podobny charakter ma program Ready2Net w partnerstwie z Włochami Bułgarią 
i Łotwą. Celem projektu jest utworzenie 10 sieci eksportowych między partnerami, ale trudności jakie pojawiły 
się, także w Europie, w związku z pandemią koronowirusa zalecają w tej sprawie pewną ostrożność.

Dlatego też niezmiernie ważna jest działalność integrująca członków IPH. Poza sugestiami by zacieśniać 
„wewnątrz-izbową” współpracę gospodarczą, staramy się zwiększać intensywność kontaktów między 
członkowskimi firmami, choć niekoniecznie face to face. Zapewne niektóre z firm zrzeszonych w IPH zechcą 
się zaangażować z program „Krakow Metropolitan Aefa for Business” (Lider Kraków Nowa Huta przyszłości 
S.A.) a naszym zadaniem będzie zorganizowanie kilku misji gospodarczych a tym , na targi The Hotel Show 
Dubai czy do Hannowery na targi CeBIT...

Przedsiębiorczość, to przede wszystkim odpowiedzialność, zdolność przewidywania i umiejętność 
poruszania się w, niekiedy bardzo skomplikowanej, sieci relacji międzyludzkich. Warto o tym pamiętać – 
szczególnie w obecnej sytuacji przy bardzo niepewnych rokowaniach epidemiologicznych.

Sebastian Chwedeczko

Prezydent IPH w Krakowie

Kraków, marzec 2020 r.
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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.

I.  FIRMY ZRZESZONE W IPH
Struktura firm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej  
w Krakowie w 2019 r. z podziałem na grupy wg zatrudnienia: 

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. 

12%

18%

34%

36%
1

2

3

4

ZESTAWIENIE PROCENTOWE
WG WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA1.  Firmy mikro, zatrudniające do 9 osób    36 % 

2. Firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 osób  34 %

3. Firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób 18 %

4. Firmy duże, zatrudniające 250 i więcej osób  12 %

Zgodnie z przyjętą procedurą wyborczą każda z firm posiada 

swoją reprezentację w organach Izby.
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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.

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 Krakowie jest dostępny na stronie Izby www.iph.krakow.pl  
w zakładce o Izbie.

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 Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie odbyło się w dniu  
29 marca 2017 r.

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 2019 odbyło się 5 posiedzeń Rady IPH w następujących terminach:

13 lutego 2019 r. – podczas posiedzenia Pani Barbara Matyaszek-Szarek Prezes firmy członkowskiej Izby Heuresis Sp. z o.o. 
zaprezentowała członkom Rady profil działalności firmy. Gościem posiedzenia był prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. 
Przeprowadzono dyskusję z Panem Prezydentem dotyczącą obszarów obecnej i potencjalnej współpracy pomiędzy Urzędem 
Miasta Krakowa a Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.

27 marca 2019 r. – Posiedzenie poświęcone przyjęciu rocznego sprawozdania z działalności Izby w 2018 roku, w czasie 
którego przyjęto 3 uchwały: o przyjęciu sprawozdania z działalności Izby wraz z bilansem za 2018 rok, przyjęciu planu 
rzeczowo-finansowego na rok 2019 r. oraz o przekazaniu nadwyżki bilansowej na zwiększenie przychodów 2018 r. 

Uchwała nr 1 
 Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie  

z dnia 27.03.2019 r.

Działając na podstawie § 21 pkt 13 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: „Izba”), Rada Izby, na 
wniosek Komisji Rewizyjnej, przyjmuje sprawozdanie roczne z działalności Izby wraz z bilansem za rok 2018.

Uchwała nr 2 
 Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie  

z dnia 27.03.2019 r.

Działając na podstawie § 21 pkt 14 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: „Izba”), Rada Izby postanawia 
przeznaczyć nadwyżkę bilansową za rok 2018 w wysokości 21 276,52 zł na zwiększenie przychodów roku 2019.

Uchwała nr 3  
Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie  

z dnia 27.03.2019 r.

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: „Izba”), Rada Izby przyjmuje 
plan rzeczowo – finansowy działania Izby na rok 2019.

26 czerwca 2019 r. – podczas posiedzenia podjęto uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej. 
Ponadto firmy członkowskie Pfizer Polska Sp. z o.o.  oraz Porsche Inter Auto Polska Sp. z o. o. – oddział Kraków przedstawiły 
prezentację swoich produktów.

Uchwała nr 1 
Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie  

z dnia 26.06.2019

1.  Działając na podstawie § 43 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: „Izba”), Rada Izby niniejszym 
podejmuję uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej, w następującym zakresie:

a. PKD 94.11.Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
b. PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
c. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej izarządzania;
d. PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza;
e. PKD 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
f. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
g. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
h. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
i. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
j. PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2.  Dochody z działalności gospodarczej Izby służyć mają wyłącznie realizacji zadań statutowych Izby i nie mogą być 
przeznaczone do podziału między jej członków.

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Izby.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 października 2019 r. – podczas posiedzenia Rady podsumowano działania IPH za I półrocze 2019, sprawozdanie 
z działalności IPH wraz z bilansem za I półrocze 2019 r. a także przedstawienie Radzie IPH dwóch uchwał.  Ponadto gościem 
Rady był Senator Bogdan Klich, z którym rozmawiano o barierach w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz pomysłach 
i propozycjach dla przedsiębiorców, które powinny zostać opracowane i wdrożone.

Uchwała nr 1  
Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie  

z dnia 2.10. 2019 r.

Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, działając na podstawie § 21 pkt 13 Statutu Izby, niniejszym zatwierdza, 
przedłożoną jej przez Komisję Rewizyjną, ocenę  z działalności Izby za I półrocze 2019 roku.

Uchwała nr 2  
Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie  

z dnia 2.10. 2019 r.
w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro

Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie działając na podstawie §21 pkt. 13 i 14 Statutu Izby, 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  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, art. 49 ust. 4 ustawy 
o rachunkowości.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18 grudnia 2019 r. – podczas świątecznego 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 Rada była poświęcona tematowi jubileuszu 30 lat reaktywacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie – historia 
reaktywowania Izby, wspomnienia, dyskusje, pamiątkowe zdjęcie.
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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 

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

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 
Restrukturyzacja
RADCA IPH 

Wiesław Nowak
ZUE S.A. 
RADCA IPH 

 
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 

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 8 posiedzeń Prezydium Rady IPH w następujących terminach:  
6.02., 13.03., 15.05., 19.06., 25.09., 6.11., 18.12. oraz 23.01.2020 r.

Posiedzenia Prezydium poświęcone były, zgodnie ze Statutem IPH, bieżącemu nadzorowi nad działalnością Izby. Ze spraw 
istotnych, które były omawiane na posiedzeniach należałoby wymienić:

– 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. 

Michał Czekaj 
WICEPREZYDENT IPH  
DS. PRZEMYSŁU

Marcin Mazgaj 
WICEPREZYDENT IPH  
DS. USŁUG

Wojciech Hudyka 
WICEPREZYDENT IPH  
DS. BUDOWNICTWA 

Leszek Rożdżeński
WICEPREZYDENT 
WYKONAWCZY IPH 

Hubert Kardasz
WICEPREZYDENT IPH  
DS. INNOWACJI

Jan Sady 
WICEPREZYDENT IPH  
DS. HANDLU

PREZYDIUM RADY IPH

 
Sebastian Chwedeczko 
PREZYDENT IPH 

WICEPREZYDENCI IPH

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 działal-
ności gospodarczej.

W 2019 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 27.03.2019 r. poświęcone ocenie pracy Izby w 2018 roku. 

UCHWAŁA NR 1/2019
Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 27.03.2019 r. zgodnie z § 21 pkt 13 Statutu IPH, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, przyjmuje sprawozdanie roczne z działalności Izby wraz z bilansem za rok 2018.

UCHWAŁA NR 2/2019
Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 27.03.2019 r. zgodnie z § 21 pkt 14 Statutu IPH  postanawia przezna-
czyć nadwyżkę bilansową za rok 2018 w wysokości 21 276,52 zł na zwiększenie przychodów roku 2019.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
za okres styczeń 2018 r. – grudzień 2018 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 2018 r. do grudnia 2018 r.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej poświęcone m. in. następującym sprawom:
•	 dokonaniu analizy sprawozdania finansowego IPH za 

I półrocze 2018 r. 
•	 ocenie stopnia realizacji przez Biuro IPH zaplanowa-

nych działań za I półrocze 2018 nakreślonych w Planie 
Strategicznym IPH 

•	 analizie realizacji uchwał i ustaleń podjętych w czasie po-
siedzeń Rady IPH  

•	 analizie i ocenie sprawozdania z działalności IPH wraz z 
bilansem za 2018 rok. 

Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej aktywnie uczestniczyli 
we wszystkich posiedzeniach Rady IPH w okresie sprawoz-
dawczym, oceniając działalność statutową Izby.
Członkowie Komisji Rewizyjnej odbyli w ciągu ubiegłego roku 
szereg spotkań z dyrekcją Biura Izby, których celem była bie-
żącą ocena działalności IPH.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 
2018, Komisja Rewizyjna stwierdza, że:
•	 bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazuje po 

stronie pasywów i aktywów sumę  823 490,92 zł
•	 rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazuje 

dodatni wynik finansowy w wysokości 21 276,52 zł netto

W 2018 roku koszty ukształtowały się na poziomie  
2 125 014,28 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzro-
sły o 19 %.
Suma wszystkich przychodów wyniosła 2 146 653,80 
zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła 8 19% 

Najważniejsze źródła przychodów to:
1. Dotacje budżetu państwa stanowią 33,32% ogółu przycho-

dów – w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 103%
2. Dotacje z środków Unii Europejskiej, które stanowią 30,20 

% wszystkich przychodów – w stosunku do ubiegłego roku 
wzrosły o 3%

3. Pakiet usług informacyjno-promocyjnych, który stanowił 
11,25 % wszystkich przychodów – w stosunku do ubiegłe-
go roku nastąpił wzrost o 1%

4. Przychody z tytułu legalizacji dokumentów eksportowych 
stanowią 8,7 % przychodów i wzrosły w stosunku do roku 
poprzedniego o 17%

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 oce-
niła jako wystarczające i wiarygodne. 

Komisja Rewizyjna dokonała także analizy realizacji przez 
Izbę zadań w 2018 r., będących częścią Planu Strategicznego 
IPH na lata 2017-2021, przyjętego przez Walne Zgromadzenie 
IPH w dniu 29 marca 2017 r.
Stwierdzono, że w 2018 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 perspekty-

wie finansowej 2014-2020.
4. Umocnienie roli i znaczenia izby, jako instytucji sa-

morządu gospodarczego w życiu gospodarczym 
Małopolski.

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

6. Wzmocnienie aktywności i działań Biura IPH 
w Krakowie. 

Przyniosły one izbie konkretny dochód oraz przyczyniły się do 
wzmocnienia jej prestiżu w wymiarze regionalnym i międzyna-
rodowym, 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 proin-
nowacyjnym) 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 Przemysłowo-Handlowej 
w Krakowie zgodnie ze statutem IPH § 21 art. 13 i 14 wniosku-
je do Rady IPH: 
•	 o przyjęcie bilansu wraz ze sprawozdaniem z działalności 

IPH za 2018 r. 
•	 o przekazanie nadwyżki bilansowej za rok 2018 w wysoko-

ści 21 276,52 zł na zwiększenie przychodów w roku 2019.
 
W dniu 2.10.2019 r.  poświęcone ocenie działalności Izby za 
I półrocze 2019 roku.

UCHWAŁA nr 1
KOMISJI REWIZYJNEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-

HANDLOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 2 października 2019 roku

w sprawie oceny działalności Izby za I półrocze 2019 roku

Komisja Rewizyjna Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, 
działając na podstawie § 30 pkt 1 Statutu Izby oraz 
Regulaminu Komisji Rewizyjnej, po przeprowadzeniu analizy 
Informacji o sytuacji finansowej Izby za okres od 01.01.2019 
do 30.06.2019 r. (ogółem przychody 1 116 975,44 zł koszty 
1 096 633, 97 zł, wynik finansowy 20 341,47 zł.) oraz weryfika-
cji działań zrealizowanych przez Izbę w I półroczu 2019 roku, 
dokonała następującej oceny działalności Izby za I półrocze 
2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finanso-
wej Izby i jej działalności gospodarczej: 

1. Komisja Rewizyjna akceptuje sprawozdanie finansowe 
Izby za I półrocze 2019 roku i stwierdza, że podjęte działa-
nia zrealizowane zostały zgodnie z Planem Strategicznym 
Izby oraz Planem Rzeczowo-Finansowym na rok 2019.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest do 
przedłożenia niniejszej uchwały Radzie Izby.
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Stanisław Osieka 
STANISŁAW OSIEKA 
PRZEWODNICZĄCY KR 

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

Paweł Zieliński
Kancelaria Prawna Zieliński i Wspólnicy 
SEKRETARZ KR 

KOMISJA REWIZYJNA IPH

Rafał Świerczyński
MPK S.A. w Krakowie 
CZŁONEK KR 

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

Piotr Chudy 
Dobrzański Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  
CZŁONEK SH

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

Józef Hojda
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HETMAN 
Józef Hojda 
CZŁONEK SH 

Agnieszka Buczek 
OPGK Sp. z o.o. 
SEKRETARZ SH 

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.

Od lewej: Rafał Kulczycki – Dyrektor IPH, Marek Pustuła, Anna Czajka, Małgorzata Rak, Roman Cupryś, Agnieszka Czubak, 
Iwona Jordan-Erri, Anna Karolak, Danuta Borowska, Ewa Sułkowska, Beata Pilch, Michał Babij.

Pracownicy IPH w Krakowie 
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Działalność IPH w Krakowie w 2019 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. Nagradzanie firm dyplomami im. Teodora Baranowskiego, przyznawanymi firmom, które w szczególny sposób 
wyróżniają się na polu wdrażania i stosowania innowacyjnych technologii.

4. Izba wraz z bankiem Santander zorganizowała spotkanie pn. „ Kobiety w biznesie”. W spotkaniu wzięły udział 
przedsiębiorczynie należące do Loży kobiet Biznesu przy IPH.

5. Izba wraz z firmą członkowską Budownictwo i Zarządzanie Tomasz Francuz, zorganizowała panel dyskusyjny pn. 
Zarządzanie inwestycjami publicznymi w praktyce, doświadczenia i dobre praktyki w zarządzaniu projektami w Izraelu 
i w Polsce na przykładzie wybranych inwestycji: Ratusz Miejski w Jerozolimie. W panelu wziął udział Zastępca 
Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig oraz przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych.

6. w Oddziale IPH w Olkuszu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Olkusza, które dotyczyło przedstawienia strefy 
inwestycyjnej, spotkanie poprowadzili i przedstawili prezentację nt. strefy inwestycyjnej przedstawiciele Krakowskiego 
Parku Technologicznego.

7. Udział Izby w Małopolskim Festiwalu Innowacji, organizowanym i koordynowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, realizowanym w dniach  10-16.06.2019 r. Organizacja szkolenia pt. „Wprowadzanie 
wyrobów medycznych do obrotu w UE według nowych przepisów od 26 maja 2020 r.” 

8. W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości mającego na celu wsparcie przedsiębiorców oraz promocję przedsiębiorczości 
wśród ludzi młodych, ośrodek EEN przy IPH zorganizował szkolenie pt. „Praktyczne aspekty zawierania umów/
kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym” .

9. Szkolenia tematyczne w IPH:
•	 „Business Model Canvas”
•	 „Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa i perspektywy na przyszłość”
•	 „Dokumentacje cen transferowych – praktyczne i teoretyczne aspekty”
•	 „Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w MŚP w świetle prawa UE i polskiego –2019 r.
•	 „Prezentacja Pitch Deck”
•	 „Lider i przywództwo w czasach digitalizacji”
•	 Wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu w UE według nowych przepisów od 26 maja 2020 r.”
•	 „Najnowsze zmiany w podatku VAT”
•	 „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – najważniejsze zasady i rekomendacje”
•	 „Zarządzanie odpadami, produktami i opakowaniami w MŚP: nowe obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne 

w rejestrze BDO w 2020 r.”
•	 „Energia w małych i średnich przedsiębiorstwach”
•	 „Nowe wyzwania dla przedsiębiorców. Zarządzanie ryzykiem prawnym w świetle nowych i projektowanych regulacji.

II.  Internacjonalizacja firm w Małopolsce poprzez rozwój współpracy międzynarodowej.

1. Spotkanie Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Otto Van Veen`em – konsulem Honorowym Holandii w sprawie 
omówienia obszarów współpracy. 

2. Wizyta w Izbie Radcy Handlowego Indonezji. 
3. Wizyta w Izbie Anny Wiśniewski – Attache Handlowego Konsulatu Generalnego Węgier. 
4. wizyta w Izbie Jozefa Hrobaka dyrektora  Słowackiej Izby w sprawie podpisania przez Prezydenta Izby Memorandum 

Izb Handlowych działających pod Tatrami, dotyczącego wspólnego reaktywowania idei rozwoju polsko-słowackich 
TATR.

5. Wizyta w izbie kończącego kadencję Radcy Handlowego Ambasady Austrii Karla Schmidta i jego następcy Konstantina 
Bekos. Celem wizyty było przedstawienie nowego radcy oraz podziękowanie za dotychczasową współpracę i omówienie 
możliwości jej kontynuowania. 

6. grupa studentów z Holandii w Izbie. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja działalności i usług 
oferowanych przez IPH oraz ośrodek EEN, a także najważniejszych informacji nt. regionu Małopolski.

7. Spotkanie Dyrektora IPH z Zoltanem Nyitrai attaché Handlowym Węgier, podczas spotkania omówiono możliwości 
współpracy.  

8.  Udział Dyrektora IPH w Noworocznym spotkaniu biznesu w Konsulacie Generalnym Francji w Krakowie.
9. Udział Dyrektora IPH w międzyregionalnych warsztatach w ramach projektu „STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm 

w Regionach” w Kranj – Słowenia. 
10. Udział Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Kijowie oraz w  spotkaniu 

kilkunastu partnerskich Izb między innymi  z Włoch, Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Białorusi, Litwy, 
Ukrainy, Gruzji, Mołdowy. Krakowska Izba wzięła w nim udział po raz drugi jako jedyna Polska organizacja.  W trakcie 
spotkania zadecydowano o ostatecznym kształcie i regułach funkcjonowania projektu pod nazwą Kijowski Klub 
Partnerskich Izb. To inicjatywa służąca zacieśnianiu współpracy pomiędzy firmami zrzeszonymi w partnerskich Izbach 
a także wsparciu przedsiębiorców  we wchodzeniu na rynki krajów uczestniczących w spotkaniu.

11. Izba wraz z  Fundacją GAP zaprosiła przedsiębiorców na organizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce spotkanie w ramach Dialogu Obywatelskiego z udziałem Margrethe Vestager, komisarz Unii Europejskiej 
ds. Konkurencji.  Spotkanie odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Spotkanie 
zatytułowane „Dialog Obywatelski o polityce i konkurencji równych szans”

12. Spotkanie z przedstawicielami organizacji skupiającej chińskich przedsiębiorców z Hanghzou.
13. Misja gospodarcza zorganizowana przez Izbę dla firm z sektora MŚP na Ukrainę do Lwowa.  Celem misji było 

umożliwienie przedsiębiorcom z terenu Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami 
z Ukrainy.

14. Współorganizacja wraz z Ambasadą Łotwy w Polsce oraz Konsulem Honorowym Łotwy w Krakowie, trójstronnych 
spotkań w formie Business Mixer dotyczących możliwości nawiązania współpracy na rynku Łotewskim. Spotkanie 
zostało objęte patronatem Izby.

15. Spotkanie w Izbie z przedstawicielami izb w Budapeszcie i Peczu. 
16. Wizyta w Izbie Prezydenta IPH we Lwowie Dmytro Aftanasa.
17. Podpisanie przez IPH intencyjne „Porozumienia o współpracy” z Izbami z Brna, Koszyc i Debreczyna (hrabstwo 

Hajdu-Bihar)
18. Szkolenia tematyczne:

•	 „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.”
•	 „Rozliczenia VAT w transakcjach transgranicznych 2019”
•	 „Poszukiwanie kanałów dystrybucji oraz efektywna współpraca z partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych”
•	 „Eksport produktów kosmetycznych poza terytorium Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia”
•	  „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań wprowadzanych do obrotu w Niemczech – niemiecka ustawa 

o opakowaniach VerpackG”
•	 „Negocjacje międzynarodowe – jak obronić cenę oraz podpisać zyskowny kontrakt eksportowy”
•	 „Skandynawia – zasady realizacji usług oraz współpracy handlowej – aspekty prawno-gospodarcze”
•	 „Znakowanie produktów żywnościowych na Jednolitym Rynku UE”  
•	 „Austria jako lokalizacja biznesowa – Szanse i możliwości dla firm polskich”
•	 „Praktyczne aspekty zawierania umów/kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym”
•	 „Wyroby medyczne na rynku unijnym po 26 maja 2020 r. – wybrane zagadnienia”
•	 VAT w obrocie międzynarodowym – dotychczasowa praktyka oraz zmiany 2019 i 2020 – REWOLUCJA w WDT!”.

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.
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2) „KAM2SouthPL2” finansowanego z Programu Ramowego „HORYZONT 2020”.
W ramach projektu realizowane są dwa modele bezpłatnych usług dla MŚP:
•		 wsparcie beneficjentów działania Instrument MŚP w jak najefektywniejszej realizacji projektu, w tym w wyborze 

odpowiedniego coacha projektu oraz komunikacji z nim,
•		 audyty innowacyjności oparte na metodologii IMP3rove, zakończone raportem 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.

3) Maj 2019 r. – zakończenie realizacji trzyletniego projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation 
Ecosystems Network) dofinansowanego z programu INTERREG Central Europe, którego celem było wsparcie 
innowacyjnych start-upów z Europy Centralnej w rozwoju ich działalności na Jednolitym Rynku UE. Projekt zrealizowany 
został w siedmiu miastach partnerskich, do których obok Krakowa należały  Brno, Bratysława, Stuttgart, Rijeka, Wenecja 
wraz z Weroną oraz Wiedeń jako siedziba koordynatora projektu. W każdej z tych lokalizacji do projektu przystąpiło 
dwóch partnerów: miasto bądź region oraz izba gospodarcza lub uczelnia wyższa.

Rozpoczęcie realizacji dwóch projektów:

1) Ready2Net złożonego w 2018 r.w partnerstwie z ośrodkami EEN z Włoch, Bułgarii i Łotwy w ramach zamkniętego 
konkursu adresowanego do sieci Enterprise Europe Network. Inicjatorem i koordynatorem projektu jest EEN przy 
Izbie w Mediolanie. Projekt wspiera możliwości połączenia dla europejskich MŚP i przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność, które chcą rozwijać lub ulepszać swoją działalność międzynarodową, tworząc sieci mające na celu 
zwiększenie zdolności MŚP do wykorzystywania rynków zagranicznych do celów eksportowych. Celem projektu jest 
utworzenie łącznie 10 międzynarodowych Sieci Eksportowych MŚP, z których każda obejmować będzie przedsiębiorstwa 
reprezentujące jedną z wybranych branż: tekstylną, maszyn dla przemysłu tekstylnego, zaawansowanego wytwarzania, 
spożywczą, designu w wyposażeniu wnętrz i biogospodarki.

2) Krakow Metropolitan Area for Business (akronim: KMA4Business) złożonego we wrześniu 2018 r. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. Partnerami 
projektu są: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (lider), Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Urząd Miasta 
Krakowa i Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.  Rolą Izby w projekcie jest zorganizowanie 5 misji gospodarczych 
dla przedsiębiorstw do San Francisco na targi TechCrunch, do Dubaju na targi The Hotel Show Dubai, do Gomla 
na Białoruś, do Lwowa i do Hanoweru 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. 

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 do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina apelu w imieniu środowiska 
przedsiębiorców zrzeszonych w olkuskim oddziale Izby w sprawie infrastruktury komunikacyjnej i drogowej 
związanej z powstaniem Strefy Aktywności Gospodarczej w Olkuszu.

 b)   Pismo do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, w imieniu firm członkowskich Izby w sprawie usprawnienia 
procedur pozwalających na zatrudnienie cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców.

 c)   Pismo do Premiera Mateusza Morawickiego w sprawie niedopuszczenia do wstrzymania pracy części surowcowej 
w krakowskiej hucie Arcelor Mittal Poland tj. wielkiego pieca i stalowni, które spowodowałoby zawieszenie pracy 
dla ok. 1200 osób i utratę strategicznego partnera dla ok. 3 tysięcy polskich dostawców różnego rodzaju usług, 
surowców i innych produktów dla huty.

 d)   Zwrócenie się z prośbą do Agencji ABA Invest in Austria o wyjaśnienie na prośbę firmy członkowskiej Subopol 
kwestii uregulowań prawnych związanych z eksportem do Austrii.

3. W dniach 8-9 kwietnia 2019 r.  w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się V Europejski Kongres Samorządów. 
Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie w ramach Kongresu organizowała trzy ścieżki tematyczne: „ Ewolucja czy 
Rewolucja – korzyści i pułapki zrównoważonego rozwoju”, „ Współczesne zarządzanie turystyką – razem czy osobno” 
oraz  „ Społecznie odpowiedzialni – samorząd, nauka, biznes”. 

4. udział Dyrektora IPH w spotkaniu w sprawie próby rozwiązania problemów komunikacyjnych na Ruczaju, terenie 
sąsiadującym z trzecim Kampusem UJ. Spotkanie odbyło się w  siedzibie Motoroli z udziałem Pana Andrzeja Kuliga 
Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa oraz m.in. przedstawiciele firm Motorola,  Shell, Nokia, Krakowski Park 
Technologiczny.

ad a) ad b)

ad c) ad d)



24 25

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

5. Wizyta Dyrektora IPH w Urzędzie Miasta w sprawie omówienia organizacji Konkursu „ Mój pierwszy biznes”.

6. Izba zainicjowała, przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa w siedzibie UMK spotkanie w formule „Okrągłego 
Stołu”, które dotyczyło problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas spotkania zostało podpisane 
Memorandum, przygotowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie na podstawie postulatów przesłanych 
przez inicjatorów wydarzenia. Memorandum, zawierało propozycje konkretnych rozwiązań, zmian w przepisach prawa, 
usprawnień w procedurze oraz zestaw dobrych praktyk, które mają przyczynić się do poprawy istniejącego stanu rzeczy. 
Izba dostarczyła podpisane Memorandum wraz z pismem przewodnim do Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

7. W listopadzie 2018 Izba wraz z Zespołem Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej zorganizowała 
spotkanie w związku z potrzebą wprowadzenia na rynek pracy zawodu technik spawalnictwa. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej, Instytut Spawalnictwa Gliwice, Urząd Dozoru Technicznego – Odział w Krakowie, Polskie Towarzystwo 
Spawalnicze – Oddział Kraków, Rywal RHC, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, CFB 
Manufaktura, Lincoln Electric Bester – Poland, WELDTEAM, Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. W wyniku 
spotkania podjęto rezolucję, w której upoważniono  Izbę do podjęcia działań, których następstwem było zwrócenie 
się do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z prośbą o umożliwienie kształcenia w szkołach w zawodzie 
„technik spawalnictwa”. Działania Izby zakończyły się sukcesem. W dniu 17 stycznia 2020 w Dzienniku Ustaw ukazało 
się  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które mówi o wpisaniu na listę zawodów szkolnictwa branżowego  
zawodu „Technik spawalnictwa”, tym samym szkoły ponadpodstawowe od 1 września 2020 będą mogły rozpocząć 
kształcenie w zawodzie Technik spawalnictwa.

8. Izba, a wraz z nią firmy członkowskie, przyłączyła się do 54 organizacji pracodawców, które wystosowały do premiera 
Mateusza Morawieckiego apel w sprawie utrzymania limitu składek na ZUS. Rząd w projekcie budżetu na 2020 rok 
założył jego zniesienie. Ostatecznie rząd wycofał się z projektu. 

9. Izba objęła patronatem Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele polskich 
i zagranicznych firm.  

 

 Apel organizacji pracodawców i firm ws. utrzymania tzw. limitu składek na ZUS  

W związku z zapisanym w projekcie budżetu państwa na rok 2020 zniesieniem limitu składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, apelujemy do rządu Rzeczpospolitej Polskiej o utrzymanie 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe (tzw. limit 
składek na ZUS).  

Chcemy budować siłę polskiej gospodarki, tworzyć wartościowe miejsca pracy oraz wspierać 
migrację powrotną do Polski. Są to założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która 
opiera rozwój gospodarczy na tworzeniu miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej. Prawdziwie 
nowoczesne państwo musi stawiać na nowe technologie i wspierać innowacyjność. Od nowatorskich 
pomysłów i kreatywności ekspertów zależy jego przyszłość i siła. Dlatego firmom inwestującym w 
badania i rozwój, nowoczesne technologie, rozwiązania unikatowe w skali światowej, należy tworzyć 
jak najlepsze warunki działania. Musimy podnosić nadal zbyt niski poziom inwestycji w Polsce.  

To dzięki ogromnemu zaangażowaniu Polaków, przez ostatnich 10 lat, stworzyliśmy ponad pół miliona 
wartościowych i wysoko płatnych miejsc pracy m.in. w sektorach medycznym, lotnicznym, 
motoryzacyjnym, nowoczesnych technologii i usług dla biznesu. W regionie Europy Centralnej Polska 
jest bezsprzecznie liderem, choć pozostałe kraje oferują coraz lepsze warunki dla innowacyjnych 
inwestycji oraz coraz bardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia. Bardzo łatwo jest stracić to co 
dotychczas osiągnęliśmy.  

W trosce o zapewnienie ciągłości rozwoju gospodarczego Polski apelujemy o utrzymanie tzw. limitu 
składek na ZUS. Zniesienie limitu składek przeczy celom SOR, który zakłada zwiększanie udziału 
innowacyjnych inwestycji oraz tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy.  

Zniesienie limitu składek na ZUS będzie kolejną dużą barierą, która ograniczy możliwość rozwoju 
polskiej gospodarki. Co bolesne i niezrozumiałe, będzie to bariera, którą stworzymy sobie sami.  

Pierwszym odczuwalnym skutkiem zniesienia limitu składek na ZUS będzie obniżenie wynagrodzenia 
netto pracowników z omawianych branż nawet o 11%, a wzrost kosztów zatrudnienia dla 
pracodawcy może osiągnąć 16%.  

Skąd firmy wezmą pieniądze na sfinansowanie tak ogromnych obciążeń? Nie tylko ograniczą inwestycje 
i podwyżki, ale też przeznaczą mniej środków np. na dopłaty ze strony pracodawcy do 
rozpoczynających swoje funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

Zniesienie limitu uderzy także w pracowników na umowach o pracę i spowoduje ucieczkę od 
zatrudniania specjalistów w takiej formie, a także wybór pracy za granicą. Zmiana ta dotknie 
w szczególności firmy i pracowników sektorów nowych technologii i zaawansowanych procesów 
biznesowych. W poszczególnych firmach obejmie ona między 30% a 90% pracowników, 
a w przypadku działalności badawczo-rozwojowej niemal wszystkich!  

Przedsiębiorcy, tak samo jak rząd, chcą aby młodzi, dobrze wykształceni ludzie pracowali w Polsce. To 
dzięki nim polska gospodarka się rozwija i będzie się rozwijać, nawet gdy przyjdzie spowolnienie. Co 
więcej, jeżeli inwestujemy w edukację pracowników, dajmy sobie szansę, aby ta inwestycja się 
zwróciła.  

Jednocześnie w najbliższych kilku latach aż 85 proc. prostych czynności w usługach biznesowych może 
zostać zrobotyzowana i zautomatyzowana. Brak specjalistów i rosnące koszty dla pracodawców mogą 
być głównym hamulcem dalszego rozwoju Polski. Już dziś wszystkie branże gospodarki odczuwają 

SPRAWOZDANIE
z działalności IPH w Krakowie oddział w Olkuszu za rok 2019

•	 W kwietniu 2019 roku olkuski oddział IPH przystąpił do projektu „Lokalne Centra Kompetencji Firm Rodzinnych” orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.
W ramach projektu przeprowadzone zostały liczne konsultacje z firmami rodzinnymi w Olkuszu oraz przy współpracy 
z Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz, zorganizowane zostało seminarium dla przedsiębiorców zainteresowanych 
projektem. Wraz z przedstawicielami Związku Miast Polskich przeprowadzono badanie – ankiety wśród uczniów szkół 
średnich. W ramach przeprowadzonego badania wykonana została diagnoza preferencji zawodowych, kierunków po-
tencjalnego rozwoju, sposobu postrzegania przez młodych ludzi lokalnej społeczności jako miejsca dalszego rozwoju.
Na podstawie informacji zebranych z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonana analizę 
demograficzną według struktury zatrudnienia, udziału we wpływach podatkowych oraz wyznaczono trendy na lokalnym 
rynku pracy z oznaczeniem poziomu zarobków dla poszczególnych grup zawodowych (produkcja, usługi, sektor pu-
bliczny). Przeprowadzono kilka spotkań z przedstawicielami olkuskiego magistratu, w trakcie których omówiono wyniki 
badań  i zaplanowano w ramach wniosków podjęcie konkretnych działań.

•	 Z inicjatywy olkuskiego oddziału IPH w Krakowie, we współpracy z Burmistrzem Olkusza zainicjowano program „Olkusz 
– miasto przyjazne biznesowi”, w ramach którego organizowane będą seminaria wspomagające rozwój przedsiębior-
ców oraz działania mające na celu poprawę postrzegania Olkusza jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

•	 Dyrektor olkuskiego oddziału kontynuuje pracę w Radzie Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Olkusz. 
•	 Dyrektor oddziału nadal działa w Stowarzyszeniu LGD „Nad Białą Przemszą”, gdzie jest przedstawicielem sektora 

gospodarczego. 
•	 W olkuskim oddziale IPH przeprowadzono ok. 20 spotkań indywidualnych z Przedsiębiorcami, w ramach których udzie-

lona została informacja o działalności Izby a dla Firm już zrzeszonych pomoc w wymaganym zakresie.
•	 Przeprowadzono kilkanaście spotkań z przedstawicielami lokalnego samorządu w tym z Burmistrzem Miasta i Gminy 

Olkusz oraz ze Starostą Olkuskim, podczas których omawiano tematy związane z potrzebami przedsiębiorców. 
Kontynuowane również są starania w zakresie poprawy komunikacji drogowej w otoczeniu SAG. W ramach wizyt 
w Olkuszu przedstawicieli władz państwowych w tym V-ce Premiera Jarosława Gowina – podjęto ten temat jako klu-
czowy dla rozwoju Olkusza.

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. Posiedzenie Kapituły nagrody „ Krakowski Dukat”, podczas którego członkowie Kapituły wyłonili 
laureatów Krakowskiego Dukata spośród zgłoszonych kandydatów. 

3. Aktywna działalność Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH w Krakowie. Liczba przeprowadzonych 
mediacji 72.

4. Udział dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w posiedzeniu Kapituły Konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecz-
nej, organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. 

5. Udział dyrektora IPH w posiedzeniu Kapituły Bractwa Mecenatu Kultury.
6. Udział prezydenta IPH w Forum Przedsiębiorców Małopolski organizowanego przez Dziennik Polski.
7. Izba objęła patronat nad krakowską konferencją Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu, która odbyła się 24 paździer-

nika w Hotelu Kossak w Krakowie. Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu to wydarzenie skierowane do przedstawicieli 
biznesu, w tym właścicieli i wyższej kadry zarządzającej firm, specjalistów ds. odpowiedzialnego biznesu, komunikacji 
korporacyjnej.

8. IPH w Krakowie, w imieniu zrzeszonych w niej przedsiębiorców, wzięła udział w II edycji akcji „Hoover Table”, której 
celem było umożliwienie młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zagrożonych ubó-
stwem wzięcia udziału w obozie przygodowo-językowym. 15 listopada 2019 r. podczas uroczystej Gali Hoover Table 
2019 Izba otrzymała statuetkę dla darczyńców. 

9. W grudnia odbyło się Golden Charity Christmas Party zorganizowane przez The International Women’s Association 
of Kraków, na którym Loża Kobiet Biznesu IPH w Krakowie  reprezentowana przez Magdalenę Makiełę podarowała 
album z rysunkami Andrzeja Mleczki i jego autografem, który został wylicytowany, a cały dochód z aukcji został prze-
znaczony na rzecz dzieci z Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.

10. Izba aktywnie włączyła się w proces współtworzenia Kongresu Open Eyes Economy Summit – IV edycji między-
narodowego szczytu ekonomii opartej na wartościach społecznych.  W 2 panelach dyskusyjnych „Sieci tworzenia 
wartości dla przemysłu UE” oraz „Brexit jako wyzwanie dla MŚP” wzięli udział prezydent IPH Sebastian Chwedeczko 
i Wiceprezydent IPH Leszek Rożdżeński. 

11. Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zorganizowało szkolenia z mediacji gospodarczej dla mediatorów  
(9-10.03.2019 r.), przedstawicieli sądownictwa (30-31.05.2019 r.), przedstawicieli prokuratury (23-24.09.2019 r.) oraz 
panele dyskusyjne pt. „Mediacja gospodarcza w praktyce” (28.03.2019 r.; 20.11.2019 r.) i „Skuteczna mediacja w biz-
nesie” (9.12.2019 r.).W zrealizowanych wydarzeniach uczestniczyło 159 osób. 

ad 8.ad 6.
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VI.  Wzmocnienie aktywności i działań Biura IPH w Krakowie. 

1. Zwiedzanie Wystawy „ Niepodległa” przez członków izby, organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie.
2. Izba uruchomiła swój profil na portalu społecznościowym Facebook. Na profilu można śledzić wszystkie informacje 

dotyczące oferty  szkoleń, spotkań, konsultacji i misji gospodarczych w ramach realizowanych przez Izbę projektów. 
3. Udział prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczko w debacie inaugurującej cykl dyskusji eksperckich Forum 

Przedsiębiorców Małopolski Dziennika Polskiego pt. „ Strefa doda ci skrzydeł. Jak korzystać z nowych ulg, by rozwijać 
biznes. Debata o specjalnych strefach ekonomicznych. Nowe przepisy i ich stosowanie”. 

4. Udział Prezydenta IPH w Krakowie Sebastiana Chwedeczko oraz Wiceprezydenta IPH  Huberta Kardasza w debacie 
Rzeczpospolitej pn.  „ 3 wyzwania i szanse dla polskiej prywatnej przedsiębiorczości na początek nowej dekady”, która 
odbyła się budynku KTW przy Alei Roździeńskiego 1a w Katowicach.

5. Udział Prezydenta IPH Sebastian Chwedeczko i Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w Jubileuszu 30 lecia firmy człon-
kowskiej PROINS S.A. 

6. Udział Wiceprezydenta Izby Wojciecha Hudyki w jubileuszu 30 lecia firmy członkowskiej Staco Polska. 
7. Loża Kobiet Biznesu przy IPH w Krakowie zorganizowała warsztaty pn. „ Biznes dla przedsiębiorczych kobiet – wspar-

cie w zakładaniu własnego biznesu”, mające na celu aktywizację zawodową kobiet w wieku powyżej 50 lat z obszaru 
tzw. „Starej” Nowej Huty, przy zakładaniu biznesu, jako jednej z metod aktywizacji zawodowej. W trakcie dwudniowych 
warsztatów, odbyło się 9 prelekcji, które poprowadziły członkinie Loży. 

8. Izba zrealizowała film promocyjny, który podkreślił sukcesy i znaczenie krakowskich i małopolskich przedsiębiorców, 
wdrażanych przez nich innowacyjnych technologii, potencjału gospodarczego małopolski (w szczególności Gminy 
Kraków) oraz działań na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (CSR). Film był wyświetlany podczas organizowanych dla 
przedsiębiorców  szkoleń, warsztatów i konferencji w szczególności podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
oraz podczas Święta Izby, film jest zamieszczony na izbowym Facebooku.  

9. Organizacja Jubileuszu 169 rocznicy powstania Izby – Święto Izby w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. 
10. Udział przedstawicieli IPH w inauguracjach roku akademickiego krakowskich szkół wyższych: AGH, Politechnika 

Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Sztuk Teatralnych. 
11. Wizyta Prezydenta IPH i Dyrektora IPH w firmie członkowskiej Wodociągi Miasta Krakowa. 
12. Spotkanie z cyklu Kultura – Media – Biznes. Na spotkaniu rozmawiano o dotychczasowych spotkaniach i dokonano ich 

podsumowania.
13. Spotkania w sprawie przyszłego członkostwa w izbie.  Spotkanie z przedstawicielem firmy Pfizer Polska Sp. z o.o., spo-

tkanie z prezesem firmy Grid Dynamics Borysem Lentini. Wizyta Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego i wiceprezydenta 
IPH Leszka Rożdżeńskiego w Motoroli, spotkanie w izbie z przedstawicielami firmy Kaizen Media, spotkanie z Dyrektor 
Shell Polska Agnieszką Pocztowską.  Wizyta Wiceprezydenta IPH Huberta Kardasza i Dyrektora IPH w Grupie Azoty 
w Tarnowie, podczas której toczyły się m.in. rozmowy dotyczące możliwości wznowienia członkostwa Grupy Azoty w 
IPH w Krakowie. Spotkanie z Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie Henrykiem Kultysem.

Legalizacja dokumentów 

Działalność legalizacyjna wykonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy   izbach go-
spodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Usługa 
legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa 
wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych do poświadczeń autentyczności kopii, 
kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

Od marca 2015 r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie wystawiane są uniwersalne świadectwa pocho-
dzenia towarów. Świadectwa są wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej.

W roku 2019 potwierdzono 2257 różnych dokumentów. Z legalizacji skorzystało 85 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.

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 2019 Ilość rozpatrzonych spraw: 2
 
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

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. r. pr. Michał Babij
2. adw. Tomasz Cyrol 
3. adw. Małgorzata Kożuch
4. Agnieszka Król
5. r.pr. Łukasz Maciukiewicz
6. adw. dr Magdalena Makieła
7. r.pr. dr Małgorzata Romanowska
8. r.pr. Małgorzata Roszkowska
9. r.pr. Maria Widłak
10. adw. Karol Zawiślak

Łączna liczba mediacji gospodarczych, które zostały przeprowadzone w 2019 roku: 72

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 reali-
zowanych przedsięwzięciach, w celu koordynacji działań wszystkich SBR oraz wykorzystania inicjatyw i doświadczeń 
umożliwiających jak najbardziej efektywną działalność IPH. 

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 produk-
cyjna 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 podejmowa-
nie 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, ekono-
micznego, 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. 

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 działal-
ność 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 tema-
tyczne 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 Człon-
ków 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 niezrzeszo-
nych 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 poszu-
kiwania 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 zatwier-
dziła regulamin działania Loży. 
Loża Kobiet Biznesu powstała, aby wspierać przedsiębiorczość wśród kobiet, jej celem jest szeroko pojęta wymiana doświad-
czeń 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. 

Na spotkania Loża  zaprasza wszystkie przedsiębiorczynie, właścicielki, współwłaścicielki, pracownice firm członkowskich 
IPH, jak również wszystkie kobiety, którym bliska jest idea wspierania przedsiębiorczości wśród kobiet.

Spotkania odbywają się cyklicznie w każdy drugi czwartek miesiąca, najczęściej w izbie. 

Loża Kobiet m.in. w październiku 2019 r. zorganizowała Warsztaty dla Kobiet 50+„ Biznes dla przedsiębiorczych kobiet – 
wsparcie w zakładaniu własnego biznesu”. Celem warsztatów było udzielenie wsparcia kobietom w wieku powyżej 50 lat przy 
zakładaniu biznesu, jako jednej z metod aktywizacji zawodowej.  W trakcie dwudniowych warsztatów, odbyło się 9 prelekcji, 
które poprowadziły członkinie Loży. Tematyka warsztatów dotyczyła: pomysłu na biznes i sposobów pozyskiwania klientów, 
prawnych aspektów prowadzenia biznesu, przygotowania modelu finansowego biznesu, bezpieczeństwa prowadzenia biz-
nesu, organizacji pracy, budowania wizerunku, promocji i marketingu z wykorzystaniem nowoczesnych mediów, zasad start-
-upów oraz pozyskiwania środków na działalność. Wśród pomysłów na biznes dominowały te opierające się na pasjach i 
umiejętnościach własnych, tj:  przygotowywanie kosmetyków na bazie naturalnych składników, zielarstwo i ziołolecznictwo, 
prowadzenie hotelu dla psów wraz z tresurą, malarstwo i wiele innych. Przez całe dwa dni Uczestniczkom towarzyszył dobry 
humor, chęć do działania i pozytywne nastawienie. Na koniec Uczestniczki otrzymały upominki od Loży Kobiet Biznesu i Izby 
Przemysłowo-Handlowej oraz certyfikaty uczestnictwa w Warsztatach „Załóż Swój Biznes”.

W grudniu Loża reprezentowana przez Mec. Magdalenę Makiełę jedną z założycielek Loży, przyłączyła się do akcji charyta-
tywnej Golden Charity Christmas Party zorganizowanej przez The International Women’s Association of Kraków i podarowała 
album z rysunkami Andrzeja Mleczki i jego autografem, który został wylicytowany, a cały dochód z aukcji został przeznaczony 
na rzecz dzieci z Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.

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. 

Telefon do kontaktu: Anna Czajka – IPH w Krakowie 12 428 92 50, biuro@iph.krakow.pl

Informacje o Loży są dostępne na stronie izby https://www.iph.krakow.pl/o-izbie/loza-kobiet-biznesu.html

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 pojmo-

wanym 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 koor-
dynacji 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 człon-
kowskich 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.

III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW LOŻY
§ 4

Członkowie LOŻY dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§ 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)  nieprzestrzegania przez członka zasad dla których LOŻA została powołana,
 b)  podejmowania 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. 
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§ 8.
1. Członkom zwyczajnym LOŻY przysługuje:
 a) bierne i czynne prawo wyborcze,
 b)  prawo 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)  czynnego uczestniczenia w działalności LOŻY i w realizacji jej celów.
2.  Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu LOŻY.

III.  Cele i zakres działalności LOŻY KOBIET BIZNESU IPH
§ 11

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 nad-
rzędne 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, szkolenia, doradztwo gospodarcze,
 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 dzia-

łaniach 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 wspiera-

nia wizerunku LOŻY oraz IPH.

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 osobowy reprezentacji samorządów terytorialnych w Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych 
i Gospodarczych Małopolski:

1. Przedstawiciel Województwa Małopolskiego: Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego – 
Przewodniczący Komisji.

2. Przedstawiciel Województwa Małopolskiego: Pani Marta Malec – Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
3. Przedstawiciel Województwa Małopolskiego: Pani Małgorzata Popławska, Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A.
4. Przedstawiciel Miasta Krakowa: Pan Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.
5. Przedstawiciel Miasta Oświęcim: Pan Janusz Chwierut, Prezydent Miasta Oświęcimia.
6. Przedstawiciel Miasta Tarnów: Pan Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa.
7. Przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski: Pani Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa.
8. Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego: Pan Marek Kwiatkowski, Starosta Nowosądecki.
9.  Przedstawiciel samorządu terytorialnego: Pan Dawid Chrobak, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.
10. Przedstawiciel samorządu terytorialnego: Pan Grzegorz Gotfryd, Wójt Gminy Szerzyny.
11. Przedstawiciel samorządu terytorialnego: Pani Anita Żegleń, Wójt Gminy Poronin.
12. Przedstawiciel samorządu terytorialnego: Pan Jan Dyda, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Skład osobowy reprezentacji samorządów gospodarczych w Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych 
i Gospodarczych Małopolski:

1.  Przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie: Pan Sebastian Chwedeczko, Prezydent Izby Przemysłowo-
Handlowej w Krakowie – Przewodniczący Komisji.

2.  Przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie: Pan Rafał Kulczycki, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Krakowie.

3.  Przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie: Pan Zbigniew Proć, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Tarnowie.

4.  Przedstawiciel Jurajskiej Izby Gospodarczej: Pani Gabriela Kucharska, Pełnomocnik Zarządu Jurajskiej Izby 
Gospodarczej.

5. Przedstawiciel Nowotarskiej Izby Gospodarczej: Pan Marek Teper, Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej.
6. Przedstawiciel Sądeckiej Izby Gospodarczej: Pan Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej.
7. Przedstawiciel Tatrzańskiej Izby Gospodarczej: Andrzej Kawecki – Członek Honorowy Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8.  Przedstawiciel Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości: Pan Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiej Izby 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
9. Przedstawiciel Krakowskiej Izba Turystyki: Pan Piotr Laskowski, Prezes Krakowskiej Izba Turystyki.
10.  Przedstawiciel Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie: Pan Andrzej Kuta, Prezes Izby 

Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.
11.  Przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: Pan Jan First, Zastępca Prezesa Izby Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
12.  Przedstawiciel Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych: Pan Janusz Strzeboński, Prezes Małopolskiego 

Porozumienia Organizacji Gospodarczych.
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PODSUMOWANIE PRAC KWSTIGM ZA ROK 2019.

Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) jest ciałem opiniodawczo-
doradczym 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 odbyło się 65 posiedzeń, w tym 
2 spotkania w 2019 r. 

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele samorządów gospodarczych i samorządów terytorialnych Województwa 
Małopolskiego. Obie strony Komisji są równorzędnymi partnerami. Komisja składa się z 24 przedstawicieli, w tym 12 ze strony 
samorządów terytorialnych i 12 ze strony samorządów gospodarczych. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. 

Tematy obrad KWSTiGM podejmowane w 2019 r. dotyczyły obszarów rozwoju regionalnego i gospodarki– w ramach których 
zaprezentowano:

1.  Projekt Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2020”, którego cel główny określony jest jako 
„Małopolska region zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym”. 

2.  Program EkoMałopolska, który został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 4 lipca 2019 
roku. Jego nadrzędnym celem jest podejmowanie zdecydowanych działań dotyczących poprawy jakości środowiska 
w Małopolsce. W ramach programu wdrażane są kompleksowe zadania dla wszystkich komponentów środowiska, którymi 
są: jakość powietrza, zapobieganie zmianom klimatycznym, gospodarka odpadami oraz ochrona przyrody i krajobrazu.

3.  Projekt „Przez sukcesję z Przewodnikiem”, który realizowany jest przez firmę PM Doradztwo Gospodarcze. Dzięki 
projektowi właściciele małopolskich firm mają szansę lepiej przygotować się do trudnego procesu sukcesji i zabezpieczyć 
trwałość funkcjonowania swoich firm. 

W czasie obrad dokonano prezentacji wyników badania pt. „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce 2017”, które zostało 
zrealizowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Celem głównym przeprowadzonego badania była 
identyfikacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego.

GREMIA POWOŁANE PRZEZ MARSZAŁKA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO:

Rada Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. J.P. II w Krakowie.
Andrzej Zdebski – przewodniczący 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. 

Rada ds. EkoMałopolski 
Sebastian Chwedeczko – członek Rady 

Rada Programowa kongresu Open Eyes Economy Summit
Rafał Kulczycki – członek Rady

Kapituła Konkursu Pracodawca – organizator Pracy Bezpiecznej 
Rafał Kulczycki – członek Kapituły 

Regionalna Rada Branżowa 
Michał Czekaj – członek Rady 
Wojciech Hudyka – 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.
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.

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 

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie

VIII.  PRACA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW W 2019 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 6 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 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Przygotowanie i uzgadnianie 
promocji firm podczas Święta Izby.

−	 Organizacja i koordynowanie spotkań Loży Kobiet Biznesu IPH.

ORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI I SPOTKAŃ IZBOWYCH:

15 LISTOPADA 2019 – 169 ROCZNICA POWSTANIA IZBY – MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA 
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. a także wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „ Mój pierwszy biznes” .

Serdecznie dziękujemy firmom członkowskim, dzięki których wsparciu uroczystość Święta IPH mogła się odbyć:

Sponsor Główny: Philip Morris Polska 

Pozostali sponsorzy: MPEC S.A., MPWIK, Mayland, Santander, BNP Paribas, Kopalnia Soli Wieliczka, Miasto Kraków, BRK 
S.A., Firma JANEX Sp. z o.o., Mix Electronics, Margaret sp. z o.o., Projekt zdrowie człowiek profilaktyka oraz UMWM 
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Nagrody i wyróżnienia wręczane podczas uroczystości:

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.

W dniu 19 grudnia 2018 r. uczestnicy XVIII spotkaniu „Kultura – Media – Biznes” przyznali Wyróżnienia za 2018 r.

Joannie Kulig „za otrzymanie, jako pierwsza polska aktorka, Europejskiej Nagrody Filmowej – europejskiego Oskara”.
oraz 
Ewie Kaim za „Do dna”, najlepszy spektakl dyplomowy 2017” 

Autorem płaskorzeźb jest krakowski artysta rzeźbiarz Kazimierz Adamski.

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

Z rekomendacji Marszałka Województwa Małopolskiego 

MARIUSZ KRYSTIAN – Wójt Gminy Spytkowice 

Do najważniejszych dokonań Pan Mariusza Krystiana nale-
żą: wykonanie kompleksowego projektu kanalizacji Gminy, 
inwestycje infrastruktury drogowej, przebudowa chodników, 
a także podejmowanie działań, w efekcie których wykona-
no zabezpieczenia powodziowych na wale rzeki Wisły. Jako 
Wójt wyróżnia się kreatywnością. Podejmuje szereg działań 
na rzecz ochrony środowiska m.in. Gmina Spytkowice udzie-
la pomocy dla mieszkańców finansując w 100% odbiór i utyli-
zację zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.

Pan Mariusz Krystian, Wójt Gminy Spytkowice od roku 
2010, został rekomendowany za efektywne wdrażanie 
działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, aktywne 
pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz duże zaanga-
żowanie w realizowane przedsięwzięcia.  

KATEGORIA KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Z rekomendacji IPH w Krakowie 

WOJCIECH PRZYBYLSKI – Prezes Zarządu Krakowski 
Park Technologiczny  

Wojciech Przybylski Kieruje Krakowskim Parkiem 
Technologicznym – jedną z najlepszych w Polsce instytucji 
otoczenia biznesu. Od lat jako Dyrektor ds. Rozwoju a po-
tem Prezes miał niepodważalny wkład w budowę sukcesu 
KPT jako skutecznego ekosystemu liczącego około 350 
przedsiębiorstw. 

Jako jeden z pierwszych w Małopolsce dostrzegł niezwykły 
potencjał środowisk start-upowych oraz wspierał małopol-
skich przedsiębiorców w trudnej drodze do zastosowania 
innowacyjnych rozwiązań. Z sukcesami realizuje projekty 
wspierające Małopolskich przedsiębiorców i rozwój go-
spodarczy regionu. Warto tu wymienić przede wszystkim:    
„Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji 
w MSP”, KPT ScaleUp jeden z 10 ogólnopolskich akcelera-
torów realizowanych w ramach programu Start In Poland, 
Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju 
systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski, Inkubator 
Technologiczny KPT.

Joanna Kulig Ewa Kaim
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KATEGORIA MENEDŻER FIRMY 

Z rekomendacji IPH w Krakowie 

JADWIGA WIŚNIOWSKA – Prezes Zarządu Mix Group/ 
Mix Electronics 

Jadwiga Wiśniowska posiada wieloletnie, szerokie doświad-
czenie w zakresie zarządzania spółkami, w tym także struk-
turą międzynarodową. Uczestniczyła m.in. w projektach pry-
watyzacji i szeroko pojętej restrukturyzacji przedsiębiorstw 
o różnym profilu działalności. 

Od 2013 do chwili obecnej z sukcesami zarządza Mix Group 
m.in. w zakresie projektów deweloperskich spółek: Mix 
Biura sp. z o.o. sk, Inwestycje Mix Biura sp. z o.o. sk. Do 
szczególnych osiągnięć należą projekty restrukturyzacyjne 
(w szczególności restrukturyzacja Mix electronics S.A., jed-
nego z największych dystrybutorów sprzętu AGD/RTV/IT) 
oraz nieruchomościowe a także wdrożenie i realizacja pro-
jektu inwestycyjnego Grupy Gremi w Brazylii.

Członek Rady Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie. Były 
członek sądu honorowego IPH w Krakowie. Współinicjatorka 
i członkini Loży Kobiet Biznesu IPH. Wiceprzewodnicząca 
Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie. 

Z rekomendacji IPH w Krakowie 

ZBIGNIEW ZARĘBSKI – Prezes Zarządu Kopalnia Soli 
„Wieliczka” S.A. 

Wieloletni dyrektor i prezes Kopalni Soli „Wieliczka”. W latach 
1985-1990 pracował w niej jako sztygar zmianowy. W latach 
1990-1992 burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, następnie 
(od września 1992 do roku 1997) dyrektor wielickiej saliny 
– przeprowadził pomyślną restrukturyzację przedsiębiorstwa. 
Był posłem na Sejm III kadencji, a także przewodniczącym 
Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Wielickiego. Na czele ko-
palni stał do roku 2009. W tym czasie firma z powodzeniem 
przeszła komercjalizację, przekształcającą ją w spółkę akcyj-
ną. Od wiosny 2016 ponownie prezes Zarządu Kopalni Soli 
„Wieliczka” S.A. Dwa lata temu Prezes Zarębski rozpoczął 
proces restrukturyzacji grupy kapitałowej. Proces ten wiąże 
się z wejściem w życiem nowych przepisów dotyczących 
wzajemnych relacji pomiędzy spółkami Skarbu Państwa i ich 
spółkami zależnymi, do których należy kopalnię dostosować.

Pod zarządem Zbigniewa Zarębskiego Kopalnia Soli 
„Wieliczka” otrzymała m.in.: tytuł Solidnego Pracodawcy (wie-
lokrotnie), certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom 
(przyznawany przez NSZZ „Solidarność”, 2008 i 2018), tytuł 
„Lidera Społecznej Odpowiedzialności” w kategorii „Dobra 
Firma 2017”, „Skarbnika” (nagroda Wyższego Urzędu 
Górniczego i Fundacji Bezpieczne Górnictwo, 2018), 
„Lodołamacza” w kategorii „Przyjazna Przestrzeń” (2018), 
tytuł „EkoLider” za zabezpieczenie niezabytkowego wschod-
niego rejonu kopalni (2019), wyróżnienie w konkursie 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Zabytek Zadbany” za za-
bezpieczenie komory Jezioro Wessel (2019). Kopalnia trzy-
krotnie z rzędu znalazła się w raporcie CSR „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Otrzymała również hono-
rowe wyróżnienie od Prezydenta Andrzeja Dudy – Flagę RP 
(2019).

Z rekomendacji IPH w Krakowie 

PIOTR ZIĘTARA – Prezes Zarządu Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w Krakowie  

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Od 
1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 
2013 – 2015 był Prokurentem, a także Pełnomocnikiem ds. 
Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu 
Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy eko-
spalarni. W lipcu 2017 r. został Wiceprzewodniczącym Rady 
Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Przez lata pracy w Wodociągach Miasta Krakowa skutecz-
nie budował pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, współ-
uczestniczył w realizacji projektów inwestycyjnych, wdrażaniu 
nowych systemów zarządczych i narzędzi informatycznych. 
Nabył doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi i zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem w czasie sytuacji nadzwyczajnych.

Piotr Ziętara od lat współpracuje ze światem nauki. Jest 
Przewodniczącym Komitetu Sterującego Małopolskiego 
Klastra Wodnego. Był przedstawicielem Izby Gospodarczej 
Wodociągi Polskie w EUREAU ds. ścieków, przy Komisji 
Europejskiej. W dniu 29 kwietnia 2019 roku Uchwałą Senatu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Piotr Ziętara zo-
stał przewodniczącym I Rady Uczelni. 

W imieniu Pana Prezesa Ziętary nagrodę odbiera Wiceprezes 
Zarządu MPWiK Janusz Wesołowski) 

Działalność charytatywna:

Jako prezes Mix Group wdrożyła proekologiczny projekt „Pasieka Kraków” poprzez zakładanie pasiek na dachach biurowców 
należących do Mix Group.

Działalność charytatywna: 

Wodociągi Miasta Krakowa jako firma społecznie odpowiedzialna wykazuje zaangażowanie społeczne we wszystkich obsza-
rach swojej działalności. Spółka angażowała się w różnego rodzaju przedsięwzięcia celem zwiększenia swojego wkładu w ży-
cie społeczności lokalnej. Były to działania polegające na wspieraniu instytucji miejskich, współpracy z lokalnymi organiza-
cjami, realizacji programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, kształtowaniu postaw ekologicznych, a także ufundowaniem 
nowej fontanny dla krakowian. Wsparcie dla podmiotów zewnętrznych Wodociągi Miasta Krakowa w ramach umów, których 
przedmiotem jest promocja i reklama prowadzonych przez Spółkę kampanii informacyjnych W Krakowie dobra woda prosto 
z kranu oraz To się w ścieku nie mieści!, wsparły finansowo działalność statutową lokalnych instytucji i organizowane przez nie 
wydarzenia z obszaru kultury i sportu. Spółka szczególnie zaangażowana była w wydarzenia promujące rozwój intelektualny 
i fizyczny dzieci i młodzieży.

Działalność charytatywna:

Staraniem Zbigniewa Zarębskiego kopalnia nie tylko daje zatrudnienie, ale też aktywnie włącza się w życie wieliczan poprzez 
działalność: kulturalną (koncerty, wystawy); edukacyjną (współpraca z uczelniami wyższymi, akcje upowszechniające wiedzę 
o górniczym dziedzictwie Małopolski wśród najmłodszych); prozdrowotną (akcje profilaktyczne, bezpłatne badania, programy 
edukujące najmłodszych); proekologiczną (nowoczesna warzelnia, zabezpieczenie i rekultywacja terenów pogórniczych, np. 
Barycz, na której powstała zielona enklawa, rewitalizacja Parku św. Kingi, który stał się ulubionym miejscem spacerów dla 
wieliczan).        
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Z rekomendacji IPH w Krakowie 

KRZYSZTOF DESZYŃSKI – Prezes Zarządu Korelacja 
Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 

Krzysztof Deszyński zbudował od podstaw firmę informatycz-
ną KORELACJA Systemy Informatyczne Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością o raz spółki cywilnej KORELACJA 
Zakład Informatyki o znaczeniu ogólnopolskim. Firmy ob-
sługują setki urzędów administracji publicznej – wytwarzają 
najnowocześniejsze specjalistyczne oprogramowanie za-
pewniające funkcjonowanie urzędu i obsługę mieszkańców 
z wykorzystaniem Internetu. Rozwiązania firmy KORELACJA 
zapewniają także dostęp do indywidualnych kont miesz-
kańców za pośrednictwem smartfonów z zachowaniem 
najwyższych standardów bezpieczeństwa. Firmy wspoma-
gają pracowników urzędów prowadząc merytoryczny serwis 
z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej. Łącznie zatrud-
niają około 50 osób. Firma inwestuje w sprzęt komputerowy 
najwyższej klasy oraz najnowocześniejsze narzędzia infor-
matyczne. Pracownicy biorą udział w licznych szkoleniach 
z zakresu zarządzania projektami oraz kontroli jakości.

Działalność charytatywna:

Firma sponsoruje lokalne imprezy w wybranych gminach. 
Firma sponsoruje także konkursy promujące umiejętności 
w zakresie nauk ścisłych i informatyki organizowane dla 
uczniów szkół  średnich (współpraca z UJ i AGH).

KATEGORIA WŁAŚCICIEL FIRMY: 

Firma mikro: 

Z rekomendacji IPH w Krakowie 

MAŁGORZATA BARTKOWSKA – Właściciel, Prezes 
Zarządu firmy Margaret Sp. z o.o. 

Pani Małgorzata Bartkowska założyła Spółkę w 1991 roku, 
Spółka z założenia była spółką rodzinną,  Pani Prezes 
Bartkowska jest do dzisiaj jej jedynym udziałowcem. 

Spółka od niemal trzydziestu lat zajmuje się dystrybucją 
komponentów do produkcji spożywczej, chemicznej i ko-
smetycznej. Jest jedną z pierwszych w Polsce firm, która od 
początku działalności specjalizuje się w dostarczaniu natural-
nych surowców producentom żywności oraz napojów. Firma 
prowadzi również dystrybucję kompozycji zapachowych oraz 
olejków eterycznych.

Potwierdzeniem dbałości o najwyższe standardy prowadzo-
nej działalności gospodarczej są posiadane certyfikaty IFS 
Logistics oraz IFS Broker a także Certyfikat EKO. Margaret 
jest członkiem Fundacji Firmy Rodzinne. 

Działalność charytatywna 

Margaret Sp. z o.o. wspiera działania Krakowskiego Klubu 
Soroptimist International największej na świecie organizacji 
kobiecej poprzez współfinansowanie stypendiów dla mło-
dzieży artystycznie uzdolnionej oraz wspierając działania na 
rzecz Fundacji Wspólnota Nadziei, angażuje się także w po-
moc dla Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. 

Z rekomendacji Sądeckiej Izby Gospodarczej 

Firma średnia 

WACŁAW FARON, PIOTR STEC – Współwłaściciele firmy  
STEFAR PHU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa

Firma jest rodzinną firmą transportową działającą od 1994 
roku. Założenie jej jest kontynuacją działalności transporto-
wej Seniora Pana Jana Steca, który świadczył usługi trans-
portowe już od 1964 roku. Firma swoim klientom gwarantuje 
sprawność obsługi, bezpieczeństwo ładunków, terminowość, 
rzetelność, czyli mówiąc wprost – profesjonalizm w transporcie 
międzynarodowym i krajowym. Specjalizuje się w przewozach 
kontenerowych. Firma PHU Sp. z ograniczoną odpowiedzial-
nością, Spółka Komandytowa prowadzi kontrakty transpor-
towe na przewóz kontenerów dla dużych grup logistycznych 
z regionu Ameryki Północnej i krajów Dalekiego Wschodu. Na 
terenie Europy współpracuje od wielu lat z firmami spedycyj-
nymi i przedstawicielami linii morskich (w porcie HAMBURG 
i BREMERHAVEN, GDYNIA, ROTTERDAM, AMSTERDAM, 
ANTWERPEN – posiada przedstawicieli odpowiedzialnych za 
zabezpieczenia celne T1 i opłaty THC, A18).

W imieniu Pana Prezesa Krzysztofa Deszyńskiego na-
grodę odbiera Wiceprezes Zarządu Korelacja Systemy 
Informatyczne Joanna Raglewska. 

Z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. 

JAN KUCA, JERZY MOTYKA – Przedsiębiorstwo 
Techniczno-Handlowe „Certech” Jan Kuca, Jerzy Motyka 
Spółka Jawna

Firma CERTECH powstała w listopadzie 1995 roku i już 
w styczniu następnego roku rozpoczęła produkcję produktów 
higienicznych dla zwierząt pod marką Super Benek. W 1992 
roku jeden z dwóch obecnych prezesów – Jerzy Motyka, opra-
cował technologię produkcji żwirków higienicznych dla zwie-
rząt, która początkowo wdrażana miała być w innym zakła-
dzie. Gdy firma upadła, wraz z nią technologia straciła szanse 
na realizację. W 1993 r. zaistniała częściowo możliwość uru-
chomienia produkcji żwirków w nowo powstałej spółce. Tak 
powstał brand SUPER BENEK, który na tle rynku wyróżniał 
się swoistą osobowością oraz brzmiał wyjątkowo nowocze-
śnie. Zestawienie rdzenia słowa bentonit – BEN, z końcówką 
–EK doprowadziło do wyklarowania postaci, sympatycznego 
kociaka Benka, który zrobił zawrotną karierę w zoologii, jako 
symbol najwyższej jakości produktów dla kotów.

Certech produkuje obecnie ok. 600 pozycji asortymentowych 
dla zoologii, przemysłu, górnictwa oraz budownictwa. Oferta 
ta jest ciągle poszerzana, co związane jest z rozwojem firmy, 
który jednocześnie zakłada także systematyczne nasyca-
nie rynku produktami, jakich klienci potrzebują i poszukują. 
Obecnie szczególny nacisk firma kładzie na rozwój produk-
tów stosowanych w nowoczesnych technologiach budownic-
twa przemysłowego, takich jak wiercenia sterowane, ściany 
szczelinowe, a także w przemyśle paszowym – dodatki mine-
ralno-witaminowe do pasz, sorbenty mykotoksyn

Firma STEFAR aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnej poprzez sponsoringi takich instytucji i wydarzeń jak: 
Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy „Halny” w Kamienicy, Powiatowego Dziecięcego Festiwalu Kolędowego 
„Kolędować każdy może”, Dni Gorczańskich w Gminie Kamienica, Święta Kwitnącej Jabłoni, Projektu socjalnego pt. „cykl 
szkoleń: Porozmawiajmy o przemocy realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, Szkołę Podstawową nr 1 
w Kamienicy, Szkołę Podstawową w Zabrzeży, Zespół Szkół w Marcinkowicach
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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.

Firma ALVENTA S.A. 
Za technologie wytwarzania nowych produktów fosforowych jakości spożywczej o m.in. lepszej rozpuszczalności, obniżonej 
zawartości sodu, zwiększonej pojemności buforowej pod wspólną nazwą Fos-Al ( 2017).  

DG ELPRO Z. Durlak, K. Durlak, J. Golonka spółka jawna
Za rozbudowę cyfrowego systemu monitoringu miejskiego w technologii IP polegającego na instalacji i uruchomieniu dedyko-
wanych serwerowni i centrów oglądu wizyjnego, integrujących monitoring wizyjny otwartej przestrzeni publicznej.

KONKURS „MÓJ PIERWSZY BINES” 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków i ABSL zorganizowała konkurs „Mój Pierw-
szy Biznes, do którego zaprosiła uczniów szkół ponadpodstawowych z Miasta Krakowa.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności gospodarczej oraz kształto-
wanie postaw biznesowych. Konkurs polegał na opracowaniu BIZNES PLANU prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze. 
W Konkursie mogły brać również udział biznes plany przygotowane zespołowo!
Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe ufundowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową 
w Krakowie, Gminę Miejską Kraków, ABSL oraz innych sponsorów pozyskanych przez organizatora.

I miejsce – nagroda Prezydenta Miasta Krakowa – 5 000 zł 
Zespół: Bartosz Sajecki, Michał Biernacki, Bartłomiej Hada – Zespół Szkół Łączności w Krakowie za Biznesplan TAST

II miejsce – nagroda Prezydenta Miasta Krakowa – 3500 zł 
Bartłomiej Wesołowski – XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, za biznesplan „BARTITRANS”

III miejsce – nagroda Prezydenta Miasta Krakowa – 2000 zł 
Zespół: Oliwia Pietrzyk, Alicja Trelińska, Antoni Jasnosz – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja 
Nowodworskiego w Krakowie – za biznesplan HERBACIARNIA „YETEA”

Wyróżnienie dla opiekunki merytorycznej trafiło do Barbary Wakszyńskiej, nauczycielki zwycięskiego zespołu, opiekującej 
się szkolnym kołem przedsiębiorczości.

Nagroda ABSL za najbardziej innowacyjny biznesplan – 3000 zł
Mateusz Sajdak – Zespół Szkół Łączności w Krakowie za biznesplan „BitCloud”

Nagroda IPH w Krakowie w kategorii „Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie” – 3000 zł
Zespół: Filip Konopka, Szymon Konopka – XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie za biznesplan „Płyny na litry”.

Osoba do kontaktu:
Anna Czajka – Kierownik Wydziału 
Tel. (12) 428 92 50, e-mail: biuro@iph.krakow.pl 

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. 10.01.2019 r. – „Business Model Canvas” – 19 uczestników  
2. dn. 7.02.2019 r. – „Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa i perspektywy na przyszłość” – 18 uczestników  
3. dn. 21.02.2019 r. – „Dokumentacje cen transferowych – praktyczne i teoretyczne aspekty” – 17 uczestników 
4.  dn. 28.02, 6.03.2019 r. – „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.” – 35 uczestników
5. dn. 7 i 13.03.2019 r. – „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.” – 34 uczestników (II edycja) 
6. dn. 14.03.2019 r. – „Rozliczenia VAT w transakcjach transgranicznych 2019” – 20 uczestników 
7. dn. 27.03.2019 r. – „Poszukiwanie kanałów dystrybucji oraz efektywna współpraca z partnerami handlowymi na rynkach 

zagranicznych” – 33 uczestników 
8. dn. 3.04.2019 r. – „Eksport produktów kosmetycznych poza terytorium Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia” – 19 

uczestników 
9. dn. 4.04.2019 r. – „Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w MŚP w świetle prawa UE i polskiego – 2019 r.” – 22 

uczestników   
10. dn. 16.04.2019 r. – „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań wprowadzanych do obrotu w Niemczech – 

niemiecka ustawa o opakowaniach VerpackG” – 33 uczestników
11. dn. 25.04.2019 r. – „Prezentacja Pitch Deck” – 13 uczestników
12. dn. 3.06.2019 r. – „Lider i przywództwo w czasach digitalizacji” – 18 uczestników 
13. dn. 4.06.2019 r. – „Negocjacje międzynarodowe – jak obronić cenę oraz podpisać zyskowny kontrakt eksportowy” – 

8 uczestników 
14. dn. 13.06.2019 r. – „Wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu w UE według nowych przepisów od 26 maja 2020 r.” 

– 36 uczestników 
15. dn. 25.09.2019 r. – „Skandynawia – zasady realizacji usług oraz współpracy handlowej – aspekty prawno-gospodarcze” 

– 24 uczestników 
16. dn. 8.10.2019 r. – „Najnowsze zmiany w podatku VAT” – 11 uczestników  
17. dn. 10.10.2019 r. – „Znakowanie produktów żywnościowych na Jednolitym Rynku UE”  – 22 uczestników  
18. dn. 23.10.2019 r. – „Austria jako lokalizacja biznesowa – Szanse i możliwości dla firm polskich” – 22 uczestników  
19. dn. 30.10.2019 r. – „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – najważniejsze zasady i rekomendacje” – 28 uczestników 
20. dn. 20.11.2019 r. – „Praktyczne aspekty zawierania umów/kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym„ – 34 

uczestników  
21. dn. 28.11.2019 r. – „Zarządzanie odpadami, produktami i opakowaniami w MŚP: nowe obowiązki sprawozdawcze 

i ewidencyjne w rejestrze BDO w 2020 r.” – 52 uczestników 
22. dn. 28.11.2019 r. – „Wyroby medyczne na rynku unijnym po 26 maja 2020 r. – wybrane zagadnienia” – 24 uczestników 
23. dn. 3.12.2019 r. – „VAT w obrocie międzynarodowym – dotychczasowa praktyka oraz zmiany 2019 i 2020 – REWOLUCJA 

w WDT!” – 16 uczestników 
24. dn. 4.12.2019 r. – „Energia w małych i średnich przedsiębiorstwach” – 19 uczestników  
25. dn. 6.12.2019 r. – „Nowe wyzwania dla przedsiębiorców. Zarządzanie ryzykiem prawnym w świetle nowych i projektowanych 

regulacji” – 31 uczestników 

Razem w 2019 r. zorganizowano i przeprowadzono: 25 szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych, w których 
uczestniczyło 608 osób.
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II.  Realizacja projektów i przygotowanie aplikacji do konkursów w ramach programów Unii Europejskiej i programów 
krajowych

1. Styczeń 2019 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 2019 r. – kontynuacja realizacji projektu „KAM2SouthPL2” finansowanego z Programu Ramowego 
„HORYZONT 2020”.

 W ramach projektu realizowane są dwa modele bezpłatnych usług dla MŚP:
•	 wsparcie beneficjentów działania Instrument MŚP w jak najefektywniejszej realizacji projektu, w tym w wyborze 

odpowiedniego coacha projektu oraz komunikacji z nim;
•	 audyty innowacyjności oparte na metodologii IMP3rove 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. Maj 2019 r. – zakończenie realizacji trzyletniego projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation 
Ecosystems Network) dofinansowanego z programu INTERREG Central Europe, którego celem było wsparcie 
innowacyjnych start-upów z Europy Centralnej w rozwoju ich działalności na Jednolitym Rynku UE.

 Projekt zrealizowany został w siedmiu miastach partnerskich, do których obok Krakowa należały Brno, Bratysława, 
Stuttgart, Rijeka, Wenecja wraz z Weroną oraz Wiedeń jako siedziba koordynatora projektu. W każdej z tych lokalizacji 
do projektu przystąpiło dwóch partnerów: miasto bądź region oraz izba gospodarcza lub uczelnia wyższa. W 2017 r. 
we wszystkich z tych miast otwarte zostały centra wsparcia dla start-upów, w projekcie zwane Playparkami, gdzie 
debiutujące firmy, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje danego regionu otrzymywały wsparcie 
dostosowane do ich potrzeb, w dużej mierze bazujące na metodologii i materiałach dydaktycznych wypracowanych 
przez partnerów projektu w pierwszym roku jego realizacji.

 Krakowski Playpark zlokalizowany został pod adresem Centrum B7 w Nowej Hucie i działa w ścisłej współpracy 
z mającym tam swoją siedzibę Stowarzyszeniem B1, które następnie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Centrum B7. 

 Pomocą objęte zostały kolejno 3 grupy 10 start-upów, które mogły korzystać z zaplecza projektowego przez 6 miesięcy. 
W zakładanym programie zajęć dla nich, poza specjalistycznymi szkoleniami i doradztwem zapewnionym im przez 
fachowców, znajdowały się m.in. wyjazdy na szkolenia i warsztaty w regionach partnerskich projektu oraz udział w 3 
międzynarodowych finałach (kolejno dla każdej grupy), gdzie w konkursach opartych m.in. na sesjach pitchingowych 
wyłaniane były najlepsze biznesowe i społeczne pomysły innowacyjnych firm. Ponadto uczestniczące w projekcie start-
upy korzystać mogły ze stworzonych dla nich aplikacji, służących do wzajemnej komunikacji, obserwowania aktywności 
innych Playparków, zaznajomienia z ich regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, a także testowania i wzajemnej 
wyceny swoich pomysłów na biznes w oparciu o symulowaną giełdę. 

W ramach odbywających się w Stuttgarcie (22-23.02.2017 r.) finałów pierwszej grupy uczestników projektu, w których 
udział wzięli najlepsi reprezentanci z każdego regionu, wygrał krakowski start-up HyperSky, a do półfinałów doszedł 
drugi krakowski reprezentant – Light Tale Studio. 
W toku realizacji Projektu wsparcie uzyskało 36 krakowskich startupów. Oprócz Polaków, swoje pomysły na biznes 
w krakowskim Playparku rozwijali Węgrzy, Ukraińcy i Białorusini. W szkoleniach i warsztatach udział wzięły 74 osoby, 
w tym 51 mężczyzn i 22 kobiety. 18 startupów kwalifikowało się do kategorii innowacji społecznych, tyle samo rozwijało 
innowacje modelu biznesowego lub technologiczne. 14 z nich opracowało swoje filmy promocyjne i prezentacje 
produktów. Nie każdy startup, który brał udział w projekcie zakończył swój udział ze swoim pierwotnym pomysłem na 
biznes. Niektórzy, w toku realizowanych warsztatów oraz przy współpracy z innymi uczestnikami, zmieniali kierunek 
rozwoju swojej firmy, co stanowiło ogromną wartość dodaną projektu.
Projekt zakończył się konferencją podsumowującą, która odbyła się w kwietniu 2019 r. w Wiedniu. 

4. Maj 2019 r. – złożenie wniosków o kontynuację 2 następujących projektów:
 Enterprise Europe Network na lata 2020-2021 w ramach programu COSME oraz projektu „KAM2SouthPL2” na lata 

2020-2021 w ramach programu HORYZONT 2020. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

5. Czerwiec 2019 r. – rozpoczęcie realizacji projektu Ready2Net złożonego w 2018 r. w partnerstwie z ośrodkami EEN 
z Włoch, Bułgarii i Łotwy w ramach zamkniętego konkursu adresowanego do sieci Enterprise Europe Network.

 Inicjatorem i koordynatorem projektu jest EEN przy Izbie w Mediolanie.
 Projekt wspiera możliwości połączenia dla europejskich MŚP i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, które 

chcą rozwijać lub ulepszać swoją działalność międzynarodową, tworząc sieci mające na celu zwiększenie zdolności 
MŚP do wykorzystywania rynków zagranicznych do celów eksportowych.

 Celem projektu jest utworzenie łącznie 10 międzynarodowych Sieci Eksportowych MŚP, z których każda obejmować 
będzie przedsiębiorstwa reprezentujące jedną z wybranych branż: tekstylną, maszyn dla przemysłu tekstylnego, 
zaawansowanego wytwarzania, spożywczą, designu w wyposażeniu wnętrz i biogospodarki. Sieci te otrzymają 

w projekcie wsparcie w postaci bezpłatnych usług (m.in. 2-dniowe bezpłatne szkolenie w Mediolanie nacelowane 
na wzmocnienie zdolności eksportowych firm, zdalny coaching ukierunkowany na opracowanie Planów Działania 
Sieci, w tym ich budżetów) i dotacji pokrywających 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację Planów 
Działania Sieci, do wysokości 25 000 euro na jedną Sieć.

 W okresie czerwiec – grudzień 2019 r. działania skupione były początkowo na promowaniu projektu, następnie na 
rekrutacji (m.in. ocenie złożonych indywidualnych aplikacji zgłoszeniowych) oraz wsparciu przedsiębiorców w tworzeniu 
ze sobą sieci eksportowych. Utworzono 9 sieci, otwarto dodatkowy nabór celem wyłonienia ostatniej sieci. Planowane 
zakończenie projektu to 28.02.2021 r. 

6. Luty 2019 r. – rozpoczęcie realizacji projektu Krakow Metropolitan Area for Business (akronim: KMA4Business) 
złożonego we wrześniu 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja 
gospodarcza Małopolski.

 Partnerami projektu są: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (lider), Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Urząd 
Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. 

 Rolą Izby w projekcie jest zorganizowanie 5 misji gospodarczych dla przedsiębiorstw do San Francisco na targi 
TechCrunch, do Dubaju na targi The Hotel Show Dubai, do Gomla na Białoruś, do Lwowa i do Hanoweru 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. 

 Pierwsza misja gospodarcza na Ukrainę do Lwowa została zrealizowana w terminie 16-19.09.2019 r. Uczestniczyło w niej 
6 przedsiębiorców. Celem misji było umożliwienie przedsiębiorcom z Małopolski nawiązania kontaktów handlowych 
z potencjalnymi kontrahentami z Ukrainy. Po powrocie z misji pracownicy projektu wspierali firmy w finalizowaniu 
nawiązanych kontaktów biznesowych.

 W okresie październik-grudzień 2019 r. trwały prace przygotowawcze do kolejnych misji, w tym przygotowanie 
procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie firmy do obsługi logistycznej misji do Mińska i Hanoweru. 

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 

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 (29.01.2019 r.).

2. Przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w audicie nadzoru przeprowadzonym w IPH przez ZETOM-CERT Sp. 
z o.o. W wyniku przeprowadzonego auditu utrzymano ważność certyfikatu Systemu Zarządzania Jakości nr 137/6/
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 (15.03.2019 r.).

3. Prezentacja działalności i usług oferowanych przez IPH oraz ośrodek EEN podczas seminarium gospodarczo – 
biznesowego pt. „Biznes i inwestycje w relacjach polsko – meksykańskich”, zorganizowanego w dniu 26.02.2019 r. 
w ramach ceremonii otwarcia Konsulatu Honorowego Stanów Zjednoczonych Meksyku.

4. Udział w organizacji 2 miejskich ścieżek: „Współczesne zarządzanie turystyką – razem czy osobno” oraz „Społecznie 
odpowiedzialni – samorząd, nauka, biznes”, zrealizowanych w dniach 8-9.04.2019 r. w ramach V Europejskiego 
Kongresu Samorządów w Krakowie. Uczestnictwo w wydarzeniach.

5. Prezentacja działalności i usług oferowanych przez IPH, w tym realizowanego projektu CERIecon, a także 
najważniejszych informacji nt. regionu Małopolski podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie w dniu 16.05.2019 r. W związku z realizowanym przez UE projektem TASKFORCOME 
(Transnarodowe działania na rzecz rozwoju umiejętności i kompetencji w zakresie angażowania społeczności i inicjatyw 
na rzecz przedsiębiorczości migrantów społecznych w Europie Środkowej) w panelu uczestniczyli przedstawiciele 
relewantnych projektów z programu Interreg CE. Celem panelu była wymiana doświadczeń nt. realizacji projektów. 

6. Udział w organizacji szkoleń z mediacji gospodarczej dla mediatorów (9-10.03.2019 r.), przedstawicieli sądownictwa 
(30-31.05.2019 r.), przedstawicieli prokuratury (23-24.09.2019 r.) oraz paneli dyskusyjnych pt. „Mediacja gospodarcza 
w praktyce” (28.03.2019 r.; 20.11.2019 r.) i „Skuteczna mediacja w biznesie” (9.12.2019 r.), realizowanych w ramach 
projektu „Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” z programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”. 
W zrealizowanych wydarzeniach uczestniczyło w sumie 159 osób. 

7. Udział w przygotowaniach i organizacji obrad „Okrągłego Stołu” w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Spotkanie 
odbyło się w dniu 6.09.2019 r. w Urzędzie Miasta Krakowa i zakończyło się podpisaniem, przez organizacje samorządu 
gospodarczego oraz zrzeszające przedsiębiorców, Memorandum (zawierającego propozycje konkretnych rozwiązań, 
zmian w przepisach prawa, usprawnień w procedurze oraz zestaw dobrych praktyk, które mają przyczynić się do 
poprawy obecnego stanu rzeczy), które zostało przedstawione stronie rządowej. 
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8. Współorganizacja wraz z Ambasadą Łotwy w Polsce oraz Konsulem Honorowym Łotwy w Krakowie, trójstronnych 
spotkań w formie Business Mixer dotyczących możliwości nawiązania współpracy na rynku Łotewskim. Spotkanie 
zostało objęte patronatem Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (Kraków, 18.09.2019 r.).

9. Prezentacja działalności i usług oferowanych przez IPH oraz ośrodek EEN, a także najważniejszych informacji nt. 
regionu Małopolski podczas spotkania zorganizowanego dla dwóch 30-os. grup studentów z Holandii, goszczących 
w IPH w Krakowie w dniu 7.11.2019 r.

10. Realizacja konkursu „Mój Pierwszy Biznes” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Krakowa. 
Organizatorem była IPH w Krakowie, natomiast Koordynatorem Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie. 

 Celem konkursu było m.in.: popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz promowanie przedsiębiorczości 
wśród uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Krakowa; pobudzenie aktywności w kierunku zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej; kształtowanie postaw biznesowych i rozwój idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu wśród uczniów; zachęcanie do angażowania się we współpracę z organizacjami pozarządowymi i w dialog 
społeczny.

 Przedmiotem konkursu było przygotowanie przez uczestników biznesplanu planowanego przedsięwzięcia 
gospodarczego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymali nagrody finansowe w wysokości od 2.000 do 5.000 zł, które 
zostały ufundowane przez Gminę Miejską Kraków, Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie oraz ABSL. Dodatkowo 
nagrodę w wysokości 1500 zł przyznano opiekunowi merytorycznemu zwycięskiego zespołu. Ceremonia wręczenia 
nagród miała miejsce podczas uroczystości Święta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 15.11.2019 r. 

11. Obsługa biznesowa i prawna Grupy Gover Comercializadora z Meksyku, zainteresowanej wprowadzeniem swoich 
produktów – ekologicznych bananów na rynek polski (badanie polskiego rynku bananów, poszukiwanie potencjalnych 
importerów bananów w Polsce, organizacja wizyt w wyselekcjonowanych firmach polskich, pomoc w negocjacjach 
handlowych, konsultacje prawne z zakresu wyboru optymalnej formy uruchamiania działalności w Polsce) (listopad-
grudzień 2019 r.).

12. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety nt. szkoleń, której wyniki pozwoliły zidentyfikować potrzeby szkoleniowe 
przedsiębiorców i opracować plan szkoleń w okresie IX.2019 r. – VI. 2020 r. (lipiec-sierpień 2019 r.).

13. Przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.
14. Przygotowywanie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej w ramach uzyskanego wpisu do ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych.

V. 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 847 uczestników z Małopolski. 

W tym czasie: kontynuowano bądź rozpoczęto realizację 4 projektów, zakończono realizację 1 projektu, przygotowano 
i złożono wnioski o kontynuację 2 projektów. 

Udzielono udokumentowanych porad i konsultacji w wymiarze 146 usług oraz ok. 1000 informacji i porad telefonicznych. 

PROJEKT ENTERPRISE EUROPE NETWORK: 

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 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 2019 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 2019 wprowadzono do bazy 6 profili naszych klientów zaś na naszej stronie opublikowano 100 ofert 
zagranicznych. 

•	 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 – 55 
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 2019 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

Roman Cupryś
tel. 12 428 92 59
rcuprys@iph.krakow.pl 

Małgorzata Rak
tel. 12 428 92 57
mrak@iph.krakow.pl

Iwona Jordan
tel. 12 428 92 63
ijordan@iph.krakow.pl

Małgorzata Deka
tel. 12 428 92 55
mdeka@iph.krakow.pl 

Anna Karolak
Tel. 12 428 92 62
akarolak@iph.krakow.pl 

Wybrane najważniejsze przedsięwzięcia EEN, zrealizowane w 2019 roku:

1. Współpraca międzynarodowa oraz w ramach sieci EEN
•	 Wprowadzenie do europejskiej bazy SME Feedback 3 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 2019 r. przeprowadzono badanie 
ankietowe nt. oceny przepisów UE dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
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•	 Współpraca ośrodka EEN przy IPH w Krakowie jako partnera innych ośrodków międzynarodowej sieci EEN przy 
promocji i rekrutacji uczestników na takie wydarzenia jak: 
- Giełda kooperacyjna „CONTACT – Business Meetings” zorganizowana w dniu 6.02.2019 r. w Leipzig podczas 

duetu targowego Intec i Zuliefermesse, stanowiąca pierwszą istotną w Europie platformę spotkań targowych dla 
branży obróbki metali, maszynowej oraz poddostawczej. Zrekrutowano 1 firmę, która odbyła 1 spotkanie.

- Giełda kooperacyjna podczas międzynarodowych targów technologii mobilnych Mobile World Congres 
(MWC) 2019 – największego mobilnego wydarzenia na świecie, zorganizowanego w dniach 26-28.02.2019 
r. w Barcelonie. Wydarzenie adresowane było do firm z sektora ICT oferujących i poszukujących rozwiązań 
mobilnych, a także firm z innych sektorów zainteresowanych pozyskaniem mobilnych produktów i usług. 
Dodatkowo poza spotkaniami B2B podczas targów przedsiębiorcy mogli skorzystać z polskiego stoiska 
informacyjno-promocyjnego zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zrekrutowano 
1 firmę, która odbyła 5 spotkań z potencjalnymi kontrahentami.

- Spotkania B2B podczas misji handlowej dla importerów oraz dystrybutorów żywności i wina do Toledo 
w Hiszpanii, zorganizowanej w dniach 22-24.05.2019 r. przez hiszpańską izbę handlową CAMARA DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TOLEDO. Zrekrutowano 2 firmy, które odbyły 24 spotkania.

- Konferencja i spotkania brokerskie dla firm z sektora budownictwa „The Future of Building 2019”, 
zorganizowane przez Austriacką Izbę Handlową (WKO) w dniach 4-5.06.2019 r. w Wiedniu. Zrekrutowano 
2 firmy, które odbyły 18 spotkań.

- Międzynarodowe spotkania kooperacyjne SUBCONTRACTING Meetings 2019 zorganizowane w dniach 
5-6.06.2019 r. w Poznaniu podczas Targów Kooperacji Przemysłowej. Spotkania adresowane były do firm, 
które posiadają wolne moce produkcyjne i oferują usługi z zakresu: obróbki metali, obróbki tworzyw sztucznych 
i gumy, obróbki drewna, elektroniki, a także do firm świadczących usługi dla przemysłu. Zrekrutowano 21 firm, 
które odbyły 128 spotkań.

- Spotkania kooperacyjne gamesmatch@gamescom 2019 zorganizowane podczas Targów Gier Interaktywnych 
i Rozrywki GAMESCOM w Kolonii w dniach 20-22.08.2019 r. Zrekrutowano 1 firmę, która odbyła 6 spotkań.

- Spotkania B2B zorganizowane podczas międzynarodowej misji wyjazdowej dla operatorów turystycznych 
Algarve Nature Fest 2019 do Portugalii Południowej w dniach 18-22.09.2019 r . Zrekrutowano 1 firmę, która 
odbyła 10 spotkań. 

- Międzynarodowe spotkania B2B zorganizowane podczas IX Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Katowicach w dniach 17-18.10.2019 r. Tegoroczny Europejski Kongres MŚP przebiegał pod 
hasłem „SMART, SAFE, SOLUTIONS”. Zrekrutowano 1 firmę, która spotkała się z 1 zagranicznym partnerem.

- Giełda kooperacyjna Lisbon Beyond Summit 2019 zorganizowana w dniu 6 listopada 2019 r. przy okazji 
największego w Europie wydarzenia dla startupów – Web Summit w Lizbonie. Giełda skierowana była do 
firm działających w obszarze IT, ICT, fin-tech, deep-tech, cyberbezpieczeństwo i innych podmiotów z sektora 
zaawansowanych technologii. Zrekrutowano 1 firmę, która odbyła 1 spotkanie.

  W sumie zrekrutowano 31 przedsiębiorców, którzy odbyli łącznie 194 spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi.
•	 Udział w spotkaniach konsorcjum EEN South Poland, które miały miejsce w Katowicach w dniach 7-8.02.2019 r.; 

w Krakowie w dniu 11.04.2019 r.; w Myczkowcach w dniach 19-20.09.2019 r.; w Helsinkach w dniu 21.10.2019 r.
•	 Udział w krajowym spotkaniu konsorcjum EEN (Łódź, 15-16.05.2019 r.).
•	 Udział przedstawicieli ośrodka EEN przy IPH w międzynarodowej konferencji sieci EEN („The Enterprise Europe 

Network Annual Conference 2019”), która miała miejsce w Helsinkach w dniach 21-23.10.2019 r.
•	 Udział załogi m.in. w szkoleniu pt. „Design Thinking” (Katowice, 7-8.02.2019 r.); w konferencji „Partnerstwo dla 

innowacji – Poznaj ofertę Politechniki Krakowskiej” (Kraków, 15.01.2019 r.).
•	 Udział w spotkaniach grupy sektorowej Food & Agro Industries (Amsterdam, 12-14.06.2019 r.; Bruksela, 14-

16.10.2019 r.) oraz grupy Creative Industries (Sofia, 26-27.09.2019 r.).
•	 Współpraca z Konsulatem Generalnym Austrii oraz ABA – Austrian Business Agency w ramach organizacji 

w Krakowie w dniu 23.10.2019 r. spotkania pt. „Austria jako lokalizacja biznesowa – Szanse i możliwości dla firm 
polskich”.

•	 Wizyta przedstawicieli ośrodka EEN przy Rumuńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Południowo-Zachodniej 
Oltenii w ośrodku EEN przy IPH w Krakowie w dniu 22.11.2019 r. Spotkanie zorganizowane w ramach współpracy 
między ośrodkami Enterprise Europe Network miało na celu wymianę doświadczeń personelu. W trakcie spotkania 
ośrodki przedstawiły działania prowadzone w ramach EEN oraz prezentacje instytucji przy których są afiliowane. 

2. Działania informacyjne oraz promocyjne i medialne
•	 Kontynuacja w 2019 r. świadczenia bezpłatnej usługi informacyjnej, jaką jest wysyłka klientom, członkom Izby oraz 

podmiotom zaprzyjaźnionym Newslettera EEN. W przeciągu całego roku 2019 zredagowane i rozesłane zostały 
3 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.

•	 Kontynuacja usługi Info Watch polegającej na monitorowaniu informacji na temat wybranych działań Funduszy 
Strukturalnych i przesyłaniu ich e-mailem określonej grupie przedsiębiorców, którzy zadeklarowali zainteresowanie 
tematem. W ciągu roku 2019 przygotowano i rozesłano 1 numer Info Watch Service do 69 odbiorców.

•	 Promowanie ośrodka EEN poprzez ogłoszenia zaproszeń na szkolenia realizowane w ramach Enterprise Europe 
Network m.in. na stronie www.business.krakow.pl, na portalu społecznościowym „Facebook” Konsorcjum EEN 
South Poland oraz w newsletterze EEN przy PARP.

•	 Wydanie publikacji pt. „Odpowiedzialność przedsiębiorcy za produkt w kontekście oznakowania CE” autorstwa 
mec. Magdaleny Bator (listopad 2019 r.) oraz publikacji pt. „Znakowanie żywności w świetle wymagań prawnych” 
autorstwa pani Agnieszki Kaweckiej (grudzień 2019 r.). Opracowania dostępne są na stronie www.iph.krakow.pl 

•	 Przygotowanie ogłoszenia promującego ośrodek Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie, które ukazało 
się w „Dzienniku Polskim” 18.11.2019 r. Informacja o ośrodku pojawiła się również w artykule pt. „Owocny rok 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie...” oraz w serwisie biznesowym Gazety Krakowskiej „Małopolska Strefa 
Biznesu” (listopad 2019 r.).

•	 Rozpoczęcie promocji wydarzeń organizowanych przez ośrodek EEN w mediach społecznościowych IPH (FB, 
Linkedln).

•	 Uaktualnienie informacji i wymiana ścianki reklamowej sieci Enterprise Europe Network (lipiec 2019 r.).
•	 Zrealizowanie filmu promującego ośrodek EEN przy IPH w Krakowie (listopad 2019 r.). Inauguracja filmu miała 

miejsce podczas święta IPH (15.11.2019 r.). Film wyświetlany jest podczas szkoleń i innych wydarzeń realizowanych 
w izbie. 

•	 Zakupienie materiałów promujących ośrodek EEN (grudzień 2019 r.). 
•	 Wydanie wspólnie z konsorcjum BSN South Poland kalendarza książkowego promującego wszystkie ośrodki EEN 

należące do konsorcjum (październik 2019 r.).
•	 Prezentowanie działalności i usług ośrodka EEN na stoisku promocyjnym podczas konferencji „Tydzień 

Odpowiedzialnego Biznesu 2019” objętej przez IPH patronatem. Konferencja skierowana do przedstawicieli 
biznesu, administracji publicznej i środowiska akademickiego poświęcona była nowemu podejściu do umacniania 
wartości firm oraz temu, które konkretnie wyzwania zrównoważonego rozwoju mogą coraz silniej wpływać na 
strategie małych i dużych firm (Kraków, 24.10.2019 r.).

•	 Zorganizowanie dla firm z sektora MŚP indywidualnych konsultacji eksperckich: 
– z firmą konsultingową Eurospektrum z zakresu m.in. zdobywania poszczególnych rynków zagranicznych, 

pozyskiwania dystrybutora eksportowego, zabezpieczania przed nieuczciwymi partnerami zagranicznymi, 
pozycjonowania firmy na rynku zagranicznym, budowy strategii eksportowych (17.04.2019 r.),

– z kancelarią Żak Legal Support Office z zakresu: transgranicznego świadczenia usług, delegowania 
pracowników do krajów UE i EOG, procedur legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz z zakresu 
działalności eksportowej – przygotowanie do wejścia na rynki zagraniczne uwzględniające specyfikę krajów 
Skandynawskich oraz Niemiec (29.10.2019 r.).

 Spotkania miały miejsce w siedzibie IPH. 
•	 Prezentowanie roli i zadań ośrodka EEN podczas szkoleń, seminariów, konferencji i innych wydarzeń mających 

miejsce w IPH takich jak np. wizyta 60-os. grupy studentów z Holandii, goszczących w Krakowie w dniu 7.11.2019 r. 
•	 Promowanie działalności i usług ośrodka EEN podczas zewnętrznych wydarzeń tj. np. seminarium gospodarczo 

– biznesowe pt. „Biznes i inwestycje w relacjach polsko – meksykańskich”, zorganizowane w dniu 26.02.2019 r. 
w ramach ceremonii otwarcia Konsulatu Honorowego Stanów Zjednoczonych Meksyku.

•	 Promowanie ośrodka EEN podczas corocznej uroczystości Święta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 
(Kraków, 15.11.2019 r.).

•	 Promowanie ośrodka poprzez czynny udział w:
–  Małopolskim Festiwalu Innowacji, organizowanym i koordynowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, realizowanym w dniach 10-16.06.2019 r. Organizacja szkolenia pt. „Wprowadzanie wyrobów 
medycznych do obrotu w UE według nowych przepisów od 26 maja 2020 r.” (13.06.2020 r.). 

–  Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Małopolsce organizowanym w dniach 18-24.11.2019 r., 
koordynowanym przez Urząd Marszałkowski. W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości mającego na celu 
wsparcie przedsiębiorców oraz promocję przedsiębiorczości wśród ludzi młodych, ośrodek EEN zorganizował 
szkolenie pt. „Praktyczne aspekty zawierania umów/kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym” 
(20.11.2019 r.).

–  IV edycji międzynarodowego szczytu ekonomii opartej na wartościach społecznych – Open Eyes Economy 
Summit, odbywającego się w dniach 19-20.11.2019 r. w Krakowie. 
OEES to przede wszystkim spotkania z inspirującymi ludźmi ze świata biznesu, nauki, polityki, kultury i sztuki, 
sesje inspiracyjne, potyczki intelektualne i bezpośrednie konfrontacje skrajnie różnych poglądów. Kongres 
został podzielony na cztery bloki tematyczne: firma-idea, marka-kultura, miasto-idea i ład międzynarodowy.

W ramach wydarzenia ośrodek EEN przy IPH w Krakowie zorganizował okrągły stół „Sieci tworzenia wartości dla przemysłu 
UE” w dniu 19 listopada oraz sesję specjalną „Brexit jako wyzwanie dla MŚP” w dniu 20 listopada. 

W 2019 r. ośrodek EEN wykonał usługi na rzecz 1736 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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4.  WYDZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

BILANS na dzień 31.12.2019 r.
Sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia MF z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2001 roku nr 137, poz. 1539)

Symbol podstawowej działalności wg PKD 9411 Z 

Numer identyfikacyjny – REGON 350544134

Symbol podstawowej działalności wg PKD  9411Z   

Numer identyfikacyjny-REGON  350544134

Stan Stan Stan Stan
AKTYWA na 31.12.2018 na 31.12.2019 PASYWA na 31.12.2018 na 31.12.2019
(wyszczególnienie) (zł) (zł) (wyszczególnienie) (zł) (zł)
A. Aktywa trwałe 46 322,87 43 754,43 A. Fundusze własne 579 828,76 647 725,46
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Fundusz statutowy 558 552,24 564 552,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe 46 322,87 43 754,43 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 21 276,52 83 173,22
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 21 276,52 83 173,22
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 777 168,05 740 659,88 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 243 662,16 136 688,85
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 544 362,35 371 220,82 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 36 296,15 33 060,14
III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
1. Środki pieniężne 232 805,70 369 439,06 2. Inne zobowiązania 36 296,15 33 060,14
2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 19 916,68 23 631,01
SUMA AKTYWÓW 823 490,92 784 414,31 IV. Rozliczenia międzyokresowe 187 449,33 79 997,70

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 187 449,33 79 997,70
2.Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
SUMA PASYWÓW 823 490,92 784 414,31

BILANS 
na dzień 31.12.2019 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2019-31.12.2019 

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

Rachunek zysków i strat (zł)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
za okres 01.01.2019-31.12.2019

Rachunek zysków i strat (zł)

Wyszczególnienie
01.01.2018-
31.12.2018

01.01.2019-
31.12.2019

A. Przychody z działalności statutowej 554 681,06 678 270,52
I. Składki brutto określone statutem 28 932,66 29 097,34
II. Inne przychody określone statutem 525 748,40 649 173,18
III. Zmiana stanu produktów
B. Koszty realizacji zadań statutowych 237 567,69 276 764,03
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B) 317 113,37 401 506,49
D. Koszty administracyjne 248 758,97 236 552,99
1. Zużycie materiałów i energii 1 442,37 3 692,71
2. Usługi obce 15 832,70 5 467,54
3.Podatki i opłaty 28 230,62 41 613,27

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 183 367,62 177 199,79
5. Amortyzacja 1 892,26 1 482,47
6. Pozostałe 17 993,40 7 097,21
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) 1 581 458,57 1 831 060,85
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 1 631 361,27 1 836 838,55
G. Przychody finansowe 10 514,17 9 011,63
H. Koszty finansowe 7 326,35 84 791,21
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 21 639,52 83 396,22
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia 0,00 0,00                                                    
II. Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 21 639,52 83 396,22

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość 
dodatnia) 0,00 0,00
L. Podatek 363,00 223,00
Ł. Wynik finansowy netto 21 276,52 83 173,22

Symbol podstawowej działalności wg PKD  9411Z   

Numer identyfikacyjny-REGON  350544134

Stan Stan Stan Stan
AKTYWA na 31.12.2018 na 31.12.2019 PASYWA na 31.12.2018 na 31.12.2019
(wyszczególnienie) (zł) (zł) (wyszczególnienie) (zł) (zł)
A. Aktywa trwałe 46 322,87 43 754,43 A. Fundusze własne 579 828,76 647 725,46
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Fundusz statutowy 558 552,24 564 552,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe 46 322,87 43 754,43 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 21 276,52 83 173,22
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 21 276,52 83 173,22
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 777 168,05 740 659,88 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 243 662,16 136 688,85
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 544 362,35 371 220,82 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 36 296,15 33 060,14
III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
1. Środki pieniężne 232 805,70 369 439,06 2. Inne zobowiązania 36 296,15 33 060,14
2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 19 916,68 23 631,01
SUMA AKTYWÓW 823 490,92 784 414,31 IV. Rozliczenia międzyokresowe 187 449,33 79 997,70

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 187 449,33 79 997,70
2.Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
SUMA PASYWÓW 823 490,92 784 414,31

BILANS 
na dzień 31.12.2019
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IX.  KALENDARIUM WYDARZEŃ IPH w 2019 r.
Kalendarium wydarzeń Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie w roku 2019 r. 

Szkolenia organizowane przez IPH: 

1. 10.01.2019 r. – „Business Model Canvas” 
2. 7.02.2019 r. – „Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa i perspektywy na przyszłość” 
3. 21.02.2019 r. – „Dokumentacje cen transferowych – praktyczne i teoretyczne aspekty” 
4. 28.02, 6.03.2019 r. – „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.” 
5. 7 i 13.03.2019 r. – „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r.” 
6. 14.03.2019 r. – „Rozliczenia VAT w transakcjach transgranicznych 2019” 
7. 27.03.2019 r. – „Poszukiwanie kanałów dystrybucji oraz efektywna współpraca z partnerami handlowymi na rynkach 

zagranicznych” 
8. 3.04.2019 r. – „Eksport produktów kosmetycznych poza terytorium Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia”
9. 4.04.2019 r. – „Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w MŚP w świetle prawa UE i polskiego – 2019 r.” 
10. 16.04.2019 r. – „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań wprowadzanych do obrotu w Niemczech – niemiecka 

ustawa o opakowaniach VerpackG” 
11. 25.04.2019 r. – „Prezentacja Pitch Deck” 
12. 3.06.2019 r. – „Lider i przywództwo w czasach digitalizacji” 
13. 4.06.2019 r. – „Negocjacje międzynarodowe – jak obronić cenę oraz podpisać zyskowny kontrakt eksportowy” 
14. 13.06.2019 r. – „Wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu w UE według nowych przepisów od 26 maja 2020 r.” 
15. 25.09.2019 r. – „Skandynawia – zasady realizacji usług oraz współpracy handlowej – aspekty prawno-gospodarcze”. 
16. 8.10.2019 r. – „Najnowsze zmiany w podatku VAT”. 
17. 10.10.2019 r. – „Znakowanie produktów żywnościowych na Jednolitym Rynku UE”.
18. 23.10.2019 r. – „Austria jako lokalizacja biznesowa – Szanse i możliwości dla firm polskich”. 
19. 30.10.2019 r. – „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – najważniejsze zasady i rekomendacje”.
20. 20.11.2019 r. – „Praktyczne aspekty zawierania umów/kontraktów w międzynarodowym obrocie gospodarczym„ 
21. 28.11.2019 r. – „Zarządzanie odpadami, produktami i opakowaniami w MŚP: nowe obowiązki sprawozdawcze i ewiden-

cyjne w rejestrze BDO w 2020 r.” 
22. 28.11.2019 r. – „Wyroby medyczne na rynku unijnym po 26 maja 2020 r. – wybrane zagadnienia”.
23. 3.12.2019 r. – „VAT w obrocie międzynarodowym – dotychczasowa praktyka oraz zmiany 2019 i 2020 – REWOLUCJA 

w WDT!” 
24. 4.12.2019 r. – „Energia w małych i średnich przedsiębiorstwach”.
25. 6.12.2019 r. – „Nowe wyzwania dla przedsiębiorców. Zarządzanie ryzykiem prawnym w świetle nowych i projektowanych 

regulacji”.

Szkolenia z mediacji gospodarczej:

9-10.03. – dla mediatorów
30-31.05. – dla przedstawicieli sądownictwa 
23-24.09. – dla przedstawicieli prokuratury oraz paneli dyskusyjnych:
28.03. i 20.11. „Mediacja gospodarcza w praktyce” 
9.12. – „Skuteczna mediacja w biznesie”.
Szkolenia realizowane w ramach projektu „Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji”. 

Święto Izby: 

15 listopada 2019 roku – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, uroczystość 169 rocznicy powstania 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. W trakcie uroczystości wręczono m.in. wyróżnienie przyznawane przez uczest-
ników spotkania z cyklu Kultura – Media – Biznes, Nagrody Krakowskiego Dukata, Dyplomy im. Teodora Baranowskiego 
a także ogłoszono i nagrodzono Laureatów konkursu „ Mój Pierwszy Biznes”, który Izba zorganizowała we współpracy z Gmi-
ną Miejską Kraków i ABSL i zaprosiła do niego uczniów szkół ponadpodstawowych z Miasta Krakowa. Celem konkursu była 
popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności gospodarczej oraz kształtowanie postaw bizneso-
wych. Konkurs polegał na opracowaniu BIZNES PLANU prezentującego przedsięwzięcie gospodarcze. 
Laureaci: 
I miejsce – nagroda Prezydenta Miasta Krakowa – 5 000 zł
Zespół: Bartosz Sajecki, Michał Biernacki, Bartłomiej Hada – Zespół Szkół Łączności w Krakowie za Biznesplan TAST
II miejsce – nagroda Prezydenta Miasta Krakowa – 3500 zł
Bartłomiej Wesołowski – XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, za biznesplan „BARTITRANS”

III miejsce – nagroda Prezydenta Miasta Krakowa – 2000 zł
Zespół: Oliwia Pietrzyk, Alicja Trelińska, Antoni Jasnosz – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Kra-
kowie – za biznesplan HERBACIARNIA „YETEA”
Wyróżnienie dla opiekunki merytorycznej trafiło do Barbary Wakszyńskiej, nauczycielki zwycięskiego zespołu, opiekującej się 
szkolnym kołem przedsiębiorczości.
Nagroda ABSL za najbardziej innowacyjny biznesplan – 3000 zł
Mateusz Sajdak – Zespół Szkół Łączności w Krakowie za biznesplan „BitCloud”
Nagroda IPH w Krakowie w kategorii „Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie” – 3000 zł
Zespół: Filip Konopka, Szymon Konopka – XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie za biznesplan „ Płyny na litry”. 

Spotkania i posiedzenia w IPH: 

1) 9.01. Spotkanie Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Otto Van Veen`em – konsulem Honorowym Holandii w sprawie 
omówienia obszarów współpracy. 

2) 21.01. Spotkanie z Magdaleną Groblicką firma Effective Events w sprawie omówienia współpracy przy planowanym 
w kwietniu Europejskim Kongresie Samorządów.

3) 5.02. Wizyta w Izbie Radcy Handlowego Ambasady Indonezji. 
4) 8.02. Spotkanie w izbie z Marcinem Rybskim Dyrektorem Biura Obsługi Inwestora, Współpracy i Promocji Kraków Nowa 

Huta Przyszłości S.A. w sprawie omówienia współpracy przy projekcie KMA4Business.
5) 13.02. Posiedzenie Rady Izby. Gościem posiedzenia był prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.
6) 26.02. Uroczystość przedstawienia i zaprezentowania Pana Sebastiana Chwedeczko jako nowego Konsula Honorowego 

Meksyku w Krakowie, w ramach uroczystości odbyło się Seminarium gospodarczo – biznesowe pn. „ Biznes i inwestycje 
w relacjach polsko – meksykańskich”.

7) 26.03. Wizyta w Izbie Anny Wiśniewski – Attache Handlowego Konsulatu Generalnego Węgier. 
8) 27.03. Posiedzenie Rady poświęcone przyjęciu rocznego sprawozdania z działalności Izby w 2018 roku.
9) 4.04. Izba wraz z firmą członkowską Budownictwo i Zarządzanie Tomasz Francuz, zorganizowała panel dyskusyjny pn. 

Zarządzanie inwestycjami publicznymi w praktyce, doświadczenia i dobre praktyki w zarządzaniu projektami w Izraelu 
i w Polsce na przykładzie wybranych inwestycji: Ratusz miejski w Jerozolimie. W panelu wziął udział Zastępca Prezydenta 
Krakowa Andrzej Kulig oraz przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych. 

10) 31.05. Wizyta w Izbie Jozefa Hrobaka dyrektora Słowackiej Izby w sprawie podpisania przez Prezydenta Izby Memorandum 
Izb Handlowych działających pod Tatrami, dotyczącego wspólnego reaktywowania idei rozwoju polsko-słowackich TATR. 

11) 26.06. Posiedzenie Rady IPH, podczas którego podjęto uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia przez Izbę działalności 
gospodarczej. Ponadto firmy członkowskie Pfizer Polska Sp. z o.o. oraz Porsche Inter Auto Polska Sp. z o. o. – oddział 
Kraków przedstawiły prezentację swoich produktów. 

12) 28.06. Spotkanie z przedstawicielami organizacji zrzeszających przedsiębiorców w sprawie organizacji okrągłego stołu 
poruszającego tematykę zatrudniania cudzoziemców. 

13) 29.07. Spotkanie Prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczko z prezesem Warszawskiej Izby Gospodarczej Markiem 
Traczykiem w sprawie współpracy. 

14) 22.08. Wizyta w izbie kończącego kadencję Radcy Handlowego Ambasady Austrii Karla Schmidta i jego następcy 
Konstantina Bekos. Celem wizyty było przedstawienie nowego radcy oraz podziękowanie za dotychczasową współpracę 
i omówienie możliwości jej kontynuowania. 

15) 28.08. Wizyta w izbie dr Norberta Laurisza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperta w temacie zatrudniania 
cudzoziemców, w celu omówienia przedstawienia prezentacji na ten temat, podczas planowanego we wrześniu okrągłego 
stołu dotyczącego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. 

16) 2.10. Posiedzenie Rady IPH, podczas którego podsumowano działania IPH za I półrocze 2019 roku.
17) 28.10 Posiedzenie Kapituły nagrody „ Krakowski Dukat”, podczas którego członkowie Kapituły wyłonili laureatów 

Krakowskiego Dukata spośród zgłoszonych kandydatów. 
18) 7.11. Grupa studentów z Holandii w Izbie. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja działalności i usług 

oferowanych przez IPH oraz ośrodek EEN, a także najważniejszych informacji nt. regionu Małopolski.
19) 12.11. Spotkanie Dyrektora IPH z Zoltanem Nyitrai attaché Handlowym Węgier, podczas spotkania omówiono obszary 

współpracy. 
20) 14.11. Izba wraz z bankiem Santander zorganizowała spotkanie pn. „ Kobiety w biznesie”. W spotkaniu wzięły udział 

przedsiębiorczynie należące do Loży kobiet Biznesu przy IPH. 
21) 10.12. Spotkanie w Izbie z przedstawicielami izb w Budapeszcie i Peczu. 
22) 12.12. Świąteczne spotkanie Loży Kobiet Biznesu w Hotelu Floryan. 
23) 13.12. Wizyta w Izbie Prezydenta IPH we Lwowie Dmytro Aftanasa. 
24) 18.12. Uroczyste posiedzenie Rady poświęcone jubileuszowi 30 lat reaktywacji Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie 

– historia reaktywowania Izby, wspomnienia, dyskusje, pamiątkowe zdjęcia.
25) 19.12. Spotkanie z cyklu Kultura – Media – Biznes. Na spotkaniu rozmawiano o dotychczasowych spotkaniach i dokonano 

ich podsumowania.
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Cykliczne Spotkania Loży Kobiet Biznesu przy IPH odbywające się w co drugi czwartek każdego miesiąca. 

Wydarzenia, spotkania zewnętrzne: 

1) 10.01. Udział Dyrektora IPH w Noworocznym spotkaniu biznesu w Konsulacie Generalnym Francji w Krakowie 
organizowane przez Polsko-Francuska Izbę Przemysłowo-Handlową.

2) 14.01. Spotkanie firm z Oddziału IPH w Olkuszu w siedzibie firmy członkowskiej Izby Intermag Sp. z o.o. 
3) 17.01. Udział Prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczko w Dyplomatycznym Otwarciu Roku, na które zaprosił przedstawicieli 

izb zrzeszonych w KIG Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. 
4) 24.01. Spotkanie Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim w celu 

zaproszenia Pana Prezydenta na posiedzenie Rady Izby. 
5) 25.01. zwiedzanie Wystawy „ Niepodległa” przez członków izby, organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie.
6) 29.01. Udział prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczko w debacie inaugurującej cykl dyskusji eksperckich Forum 

Przedsiębiorców Małopolski Dziennika Polskiego pt. „ Strefa doda ci skrzydeł. Jak korzystać z nowych ulg, by rozwijać 
biznes. Debata o specjalnych strefach ekonomicznych. Nowe przepisy i ich stosowanie”. 

7) 31.01. Udział Prezydenta IPH w Krakowie Sebastiana Chwedeczko oraz Wiceprezydenta IPH Huberta Kardasza w debacie 
Rzeczpospolitej pn. „ 3 wyzwania i szanse dla polskiej prywatnej przedsiębiorczości na początek nowej dekady”, która 
odbyła się budynku KTW przy Alei Roździeńskiego 1a w Katowicach.

8) 07.02. Udział Dyrektora IPH w Noworocznym spotkaniu organizowanym przez Polsko-Niemiecka Izbę Przemysłowo-
Handlową

9) 11.02. Udział Dyrektora IPH w spotkaniu konsultacyjnym w KPT , dot. programu ochrony powietrza dla woj. Małopolskiego.
10) 12.02. Spotkanie partnerów projektu KMA4Business w siedzibie Kraków Nowa Huta Przyszłości.
11) 18.02. Spotkanie Leszka Rożdżeńskiego Wiceprezydenta IPH i Dyrektora IPH z Prezesem Jackiem Drabikiem Motorola 

(członek zarządu AmCham) dotyczące współpracy pomiędzy IPH i AmCham
12) 20.02. Udział Dyrektora IPH w Gospodarczym Otwarciu Roku w KIG
13) 22.02. w Oddziale IPH w Olkuszu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Olkusza, które dotyczyło przedstawienia strefy 

inwestycyjnej, spotkanie poprowadzili i przedstawili prezentację nt. strefy inwestycyjnej przedstawiciele Krakowskiego 
Parku Technologicznego. 

14) 1.03. Izba wraz z Fundacją GAP zaprosiła przedsiębiorców na organizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce spotkanie w ramach Dialogu Obywatelskiego z udziałem Margrethe Vestager, komisarz Unii Europejskiej ds. 
Konkurencji. Spotkanie odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Spotkanie zatytułowane 
„Dialog Obywatelski o polityce i konkurencji równych szans”

15) 20-21.03. Udział Dyrektora IPH w międzyregionalnych warsztatach w ramach projektu „STOB regions – Sukcesja i  ransfer 
Firm w Regionach” w Kranj – Słowenia.

16) 13.03. Udział Dyrektora IPH w IV Irlandzko-Polskie Forum Innowacji KPT.
17) Udział Dyrektora IPH w Otwarciu Centrum Chirurgii Robotycznej
18) W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się V Europejski Kongres Samorządów. Izba 

Przemysłowo- Handlowa w Krakowie w ramach Kongresu organizowała ścieżki tematyczne. 
19) 17.04. Udział Dyrektora IPH w posiedzeniu Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.
20) 24.04. Udział Dyrektora IPH w spotkaniu w sprawie próby rozwiązania problemów komunikacyjnych na Ruczaju, 

terenie sąsiadującym z trzecim Kampusem UJ. Spotkanie odbyło się w siedzibie Motoroli z udziałem Pana Andrzeja 
Kuliga Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa oraz m.in. przedstawiciele firm Motorola, Shell, Nokia, Krakowski Park 
Technologiczny.

21) 08.05. Spotkanie Dyrektora IPH z Markiem Traczykiem WIG i Kate Xu Bei- Szanghaj Trade Organization w siedzibie 
Izby RH+.

22) 10.05. Udział Prezydenta IPH Sebastian Chwedeczko i Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w Jubileuszu 30 lecia firmy 
członkowskiej PROINS S.A. 

23) 23.05. Udział Wiceprezydenta Izby Wojciecha Hudyki w jubileuszu 30 lecia firmy członkowskiej Staco Polska. 
24)  1.06. Spotkanie z przedstawicielami organizacji skupiającej chińskich przedsiębiorców z Hanghzou.
25) 3-4.06. Udział Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Kijowie oraz w spotkaniu 

kilkunastu partnerskich Izb między innymi z Włoch, Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Białorusi, Litwy, Ukrainy, 
Gruzji, Mołdowy. Krakowska Izba wzięła w nim udział po raz drugi jako jedyna Polska organizacja. W trakcie spotkania 
zadecydowano o ostatecznym kształcie i regułach funkcjonowania projektu pod nazwą Kijowski Klub Partnerskich Izb. 
To inicjatywa służąca zacieśnianiu współpracy pomiędzy firmami zrzeszonymi w partnerskich Izbach a także wsparciu 
przedsiębiorców we wchodzeniu na rynki krajów uczestniczących w spotkaniu.

26) 30.05. Udział pracowników IPH w Konferencja Przemysł 4.0 – hotel Qubus
27) 06.06. Udział Dyrektora IPH w śniadaniu biznesowym organizowanym przez Santader Bank w hotelu Sheraton
28) 19.08. Spotkanie z dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego Panem Adamem 

Spyrą w sprawie organizacji okrągłego stołu poruszającego tematykę zatrudniania cudzoziemców. 

29) 20.08. Udział dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w posiedzeniu Kapituły Konkursu Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej, organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. 

30) 29.08. Udział Dyrektora IPH w kongresie 60 Milionów – globalnego zjazdu Polonii. 
31) 2.09. Wizyta Dyrektora IPH w Urzędzie Miasta w sprawie omówienia organizacji Konkursu „ Mój pierwszy biznes”. 
32) 03.06 Udział Dyrektora IPH w Chapterze ABSL – prezentacja na temat możliwości współpracy pomiędzy IPH i ABSL
33) 6.09. Izba zainicjowała, przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa w siedzibie UMK spotkanie w formule „Okrągłego Stołu”, 

które dotyczyło problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas spotkania zostało podpisane Memorandum, 
przygotowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie na podstawie postulatów przesłanych przez inicjatorów 
wydarzenia. Memorandum, zawierało propozycje konkretnych rozwiązań, zmian w przepisach prawa, usprawnień 
w procedurze oraz zestaw dobrych praktyk, które mają przyczynić się do poprawy obecnego stanu rzeczy. Izba dostarczyła 
podpisane Memorandum wraz z pismem przewodnim do Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

34) 10.09. Udział Dyrektora IPH w spotkaniu w UMK w sprawie przyłączenia się Izby do akcji Hoover Table. 
35) 10.09 Udział Dyrektora IPH w spotkaniu otwierającym kadencje nowego Konsula USA w Krakowie – rezydencja Konsula.
36) 16-19.09. Misja gospodarcza zorganizowana przez Izbę dla firm z sektora MŚP na Ukrainę do Lwowa. Celem misji było 

umożliwienie przedsiębiorcom z terenu Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami 
z Ukrainy.

37) 18.09. Współorganizacja wraz z Ambasadą Łotwy w Polsce oraz Konsulem Honorowym Łotwy w Krakowie, 
trójstronnych spotkań w formie Business Mixer dotyczących możliwości nawiązania współpracy na rynku Łotewskim. 
Spotkanie zostało objęte patronatem Izby.

38) 9-10.10. Loża Kobiet Biznesu przy IPH w Krakowie zorganizowała warsztaty pn. „ Biznes dla przedsiębiorczych kobiet – 
wsparcie w zakładaniu własnego biznesu”, mające na celu aktywizację zawodową kobiet w wieku powyżej 50 lat z obszaru 
tzw. „Starej” Nowej Huty, przy zakładaniu biznesu, jako jednej z metod aktywizacji zawodowej. W trakcie dwudniowych 
warsztatów, odbyło się 9 prelekcji, które poprowadziły członkinie Loży. 

39) 24.10 Udział Dyrektora IPH w gali konkursu PIP Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej
40) 14.11 Udział Dyrektora IPH w konferencji 30 firm na 30 lecie GW – Targi w Krakowie
41) 21.11 Udział dyrektora IPH w Kapitule przyznającej tytuł Mecenas Kultury Miasta Krakowa
42) 19.-20.11. OEES – IV edycja międzynarodowego szczytu ekonomii opartej na wartościach społecznych. W 2 panelach 

dyskusyjnych „Sieci tworzenia wartości dla przemysłu UE” oraz „Brexit jako wyzwanie dla MŚP” wzięli udział prezydent 
IPH Sebastian Chwedeczko i Wiceprezydent IPH Leszek Rożdżeński.

43) 25.11. Wizyta Prezydenta IPH i Dyrektora IPH w firmie członkowskiej Wodociągi Miasta Krakowa. 
44) 12.12. Świąteczne spotkanie Loży Kobiet Biznesu przy IPH w Krakowie. Podczas spotkania podsumowano działania 

zrealizowane w mijającym roku oraz postawiono nowe wyzwania które czekają Lożę w nadchodzącym 2020 r.

Spotkania w sprawie przyszłego członkostwa w IPH
1) 24.01. – Spotkanie z przedstawicielem firmy Pfizer Polska Sp. z o.o. w sprawie omówienia wstąpienia firmy do Izby. 
2) 12.02. – spotkanie z prezesem firmy Grid Dynamics Borysem Lentini w sprawie wstąpienia firmy do Izby. 
3) 18.02. – wizyta Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego i wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego w Motoroli w celu 

odbycia rozmowy w sprawie członkostwa firmy w izbie. 
4) 21.02.- spotkanie w izbie z przedstawicielami firmy Kaizen Media w sprawie członkostwa w Izbie. 
5) 27.02. – spotkanie z Dyrektor Shell Polska Agnieszką Pocztowską w sprawie przystąpienia Shell do Izby. 
6) 29.03. – Wizyta Wiceprezydenta IPH w Krakowie Huberta Kardasza i Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w Grupie Azoty 

w Tarnowie, podczas której toczyły się m.in. rozmowy dotyczące możliwości wznowienia członkostwa Grupy Azoty w IPH 
w Krakowie.

7) 13.08. – spotkanie z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie Henrykiem Kultysem w sprawie 
przystąpienia MPO do Izby. 

8) 20.08. – spotkanie z prezesem firmy FSWO Sp. z o.o. Przemysławem Machynią w sprawie przystąpienia FSWO do Izby. 
9) 25.10 – spotkanie z Dyrektorem BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Krakowie Łukaszem Felusiem w sprawie 

kontynuacji członkostwa Oddziału Banku w Izbie. 
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X.  PISMA Z PODZIĘKOWANIAMI, GRATULACJAMI I WYRÓŻNIENIAMI 
RÓŻNYCH INSTYTUCJI SKIEROWANYMI DO IPH
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XI. IZBA I FIRMY CZŁONKOWSKIE W MEDIACH 
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XII.  WYDAWNICTWA IZBOWE

PARTNERSTWO  
I WSPÓŁPRACA
EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW 

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie
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Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 
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. 
MDKH Sp. z o.o. 
Metaloplast Andrzej Myśliwiec 
Metimpex sp. z o.o.
MGT Corp. Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.  
w Krakowie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.  
w Krakowie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
S.A. w Krakowie 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. J.P. II Kraków – 
Balice sp. z o.o.  
Mix – electronics S.A. 
Molteni Farmeceutici Polska sp. z o.o.  
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- 
Kartograficzne sp. z o.o. 
Orlen Oil sp. z o.o. 
Orlen Południe S.A. 
Pakorex Sp. z o.o. sp. K.  
Pfizer Polska sp. z o.o. 
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.,  
Salon Porsche Kraków
PROFI sp. j. Robert Regucki, Stanisław Jawor 
PROINS S.A. 
Przedsiębiorstwo „ Marlibo 2000” 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  

Realimpex Sp. z o.o. 
Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska”  
sp. z o.o. 
RENTHOFF sp. z o.o. 
3S Spółka Akcyjna
safe it Agata Seredyka 
SAG sp. z o.o. 
SANTANDER BANK POLSKA 
Skalski sp. z o.o. sp. K. 
Społeczna Akademia Nauk 
Staco Polska sp. z o.o. 
STANISŁAW OSIEKA 
Stolarstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stanisław 
Jandura 
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. 
Tes Technika Emalia Szkło sp. z o.o.
Uber Poland sp. z o.o. 
Traditional Polish Style sp. z o.o. 
VERSUS agencja reklamy 
Vistar sp. z o.o. 
VRG S.A. 
Wawel S.A. 
WESEM D.M.T. Hajduk sp. j. 
WISO GROUP sp. z o.o. 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 
Zacharzewski i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni 
s.c. 
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.

XIII. LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH
WG STANU NA DZIEŃ 1 MARCA 2020 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. 
Alventa S.A. 
Antrans Group sp. z o.o. 
AP Group sp. z o.o.
Apollo Film sp. z o.o.
Arras sp. z o.o. 
As Broker 
ATC sp. z o.o. 
AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy spółka 
komandytowa 
Biuro Doradztwa Majątkowego EUROINVEST 
BRK S.A.  
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski 
Boltech sp. z o.o.  
Budownictwo i Zarządzanie Tomasz Francuz
BUMA S.A. 
Centrum Druku Graf 
CLIFFSIDEBROKERS S.A. 
Codlake sp. z o.o. 
Comarch S.A. 
Dabster sp. z o.o. 
„DESA” Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o. 
DG ELPRO sp. j. 
Dobrzański Sp. z o.o. sp. K. 
Dragon Poland Sp. z o.o. sp. j. 
Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca 
DUKRA sp. j. 
ELAN-VITAL s.c. 
el-logic Grzegorz Kulawik 
Elektromontaż Kraków S.A. 
Fabryka Maszyn i Urządzeń Omag sp. z o.o. 
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.  
Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych 
Fagumit sp. z o.o. 
Firma Janex sp. z o.o. 
FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. 
FHU „Kemar” Emil Kocjan 

FSWO sp. z o.o. 
Gemini Holding sp. z o.o.
Gofarm sp. z o.o. sp.k. 
Greek Trade sp. z o.o. 
Green Supplements sp. z o.o. 
Gremi  International S.A.R.L. Oddział w Polsce
Grupa A-05 sp. z o.o.  
Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci 
Zarządzania sp. z o.o. 
Hotel „Victoria” Ryszard Kafel 
INSAP sp. z o.o. 
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 
Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych  
sp. z o.o. 
INTech Agencja Techniczno-Handlowa A.A. Kramarczyk 
INTERMAG sp. z o.o. 
IMI International sp. z o.o. 
JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek  Radcowie 
Prawni
Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór- Adwokaci. Spółka 
Partnerska  
Kaizen Media sp. z o.o. 
Kancelaria Adwokacka Bartłomiej Babij 
Kancelaria Adwokacka Magdalena Makieła 
Kancelaria Prawna Zieliński i Wspólnicy sp. k. 
Kancelaria Radców Prawnych Ostasz i Stadnik sp. p.
Korelacja Systemy Informatyczne sp. z o.o. 
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 
Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. 
KCRI Sp. z o.o. 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.  
Biuro w Krakowie 
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 
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona  
sp. z o.o. 
Lastrada Catering sp. z o.o. 
Rysiak, Michalik, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych  
i Adwokata sp. j.  
Legal Concept sp. z o.o. 
Magdalena Konik & Robert Konik MRK Radcowie 
Prawni s.c. 
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XV.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

10 stycznia 2019. 
Warsztaty „ Business Model 
Canvas”. 

13 lutego 2019.  
Posiedzenie Rady IPH. 
Gościem posiedzenia był 
Prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski. 

26 lutego 2019. 
Powołanie Sebastiana 
Chwedeczko (stoi przy 
mikrofonie) na Konsula 
Honorowego Meksyku. 

28 lutego 2019. 
Szkolenie „Zatrudnianie 
cudzoziemców w Polsce”.

8 kwietnia 2019.
Wiceprezydent IPH Leszek 
Rożdżeński (drugi od lewej) 
podczas V Europejskiego 
Kongresu Samorządów w 
ICE Kraków.
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1 czerwca 2019. 
Delegacja biznesowa 
z Hangzhou. Podpisanie listu 
intencyjnego o współpracy 
między oddziałem 
w Hanghzou Chińskiej 
Rady ds. Promocji Handlu 
Międzynarodowego (CCPIT) 
a IPH w Krakowie. 

3-4 czerwca 2019.
Dyrektor IPH Rafał Kulczycki 
na Międzynarodowym Forum 
Ekonomicznym w Kijowie. 

Forum Ekonomiczne 
w Kijowie. Spotkanie 
założycielskie Klubu 
Kijowskiego.

3 czerwca 20219.
Forum Ekonomiczne 
w Kijowie. Przedstawiciele 
Kijowskiego Klubu 
Partnerskich Izb. 

6 września 2019. 
Okrągły stół w sprawie 
zatrudniania cudzoziemców.  
Od lewej: Adam Abramowicz 
Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorców,  
Rafał Kulczycki Dyrektor IPH 
w Krakowie,  
Sebastian Chwedeczko 
Prezydent IPH w Krakowie, 
Oleg Mandiuk – Konsul 
Ukrainy w Krakowie  
(do września 2019),  
Zoltan Nyitrai – Attache 
handlowy Węgier.

6 września 2019. 
Uczestnicy Okrągłego Stołu 
w sprawie zatrudniania 
cudzoziemców. 
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16-19 września 2019. 
Misja do Lwowa. Rozmowy 
B2B. 

8 października 2019.
Szkolenie „Najnowsze 
zmiany w podatku VAT”

9 października. 
Warsztaty organizowane 
przez Lożę Kobiet Biznesu 
IPH nt. „Biznes dla 
przedsiębiorczych kobiet”.

15 listopada 2019. 
Uroczystość Jubileuszu 169 
rocznicy powstania Izby – 
Święto Izby. 

15 listopada 2019. 
Święto Izby. Wręczenie 
nagród Laureatom konkursu 
„Mój pierwszy biznes”. 

15 listopada 2019. 
Święto Izby. Wręczenie 
nagrody „Krakowski Dukat”. 
Od lewej: Wiceprezydent 
IPH Michał Czekaj, 
Wiceprezydent IPH Marcin 
Mazgaj oraz laureat Nagrody 
Wacław Faron –  Firma 
STEFAR PHU Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa. 
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19 listopada 2019. 
Prezydent IPH Sebastian 
Chwedeczko (pierwszy 
od lewej)  podczas IV 
edycji międzynarodowego 
szczytu ekonomii opartej na 
wartościach społecznych 
– Open Eyes Economy 
Summit.

12 grudnia 2019.
Świąteczne spotkanie Loży 
Kobiet Biznesu IPH w Hotelu 
Floryan w Krakowie.  

Świąteczne spotkanie Loży 
Kobiet Biznesu IPH.  
Od lewej Anna Czajka – IPH, 
Magdalena Makieła – 
Kancelaria Adwokacka  
dr Magdalena Makieła,  
Anna Buczek – Piekarnia 
Buczek,  
Katarzyna Meysztowicz – 
Kancelaria Notarialna.

19 grudnia 2019. 
Spotkanie z cyklu Kultura  
Media Biznes.
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