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szanowni państwo, drodzy Koledzy i przyjaciele.

Dziś, kiedy piszę te słowa, do kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, doszły chaos spowodowany 
wprowadzeniem przepisów tzw. „Polskiego Ładu” i co najgorsze wojna w Ukrainie. Wszyscy jeszcze w ubiegłym 
roku mieliśmy nadzieję, że uda się uniknąć najgorszego, choć wielu przedsiębiorców wyczuwając narastające 
napięcia zza naszych wschodnich granic, przygotowywało się na trudne wybory i rozwiązania. A przecież 
generalnie, ubiegły rok pomimo pandemii i rosnącej in昀氀acji dawał nadzieję na poprawę wyników gospodarczych 
w Polsce. Polskie PKB w IV kwartale ub. r. osiągnęło wzrost o 7,3 proc. w skali rok do roku, a wedle analityków 
banku Pekao, rezultaty mogłyby być znacząco lepsze (nawet o ponad 3 proc.) gdyby nie trwająca pandemia.

Izba nauczona doświadczeniem pracy w warunkach pandemicznych, funkcjonowała sprawnie, choć 
większość naszych działań musiała być prowadzona wirtualnie, jak np. bardzo istotne, pierwsze w historii 
przeprowadzone w formule online wybory do Rady IPH, czy hybrydowe na stanowisko Prezydenta Izby na lata 
2021-2025. 

Naszym głównym zadaniem w roku ubiegłym było oczywiście wspieranie przedsiębiorców w walce ze 
skutkami ekonomicznymi i rynkowymi pandemii. Apelowaliśmy i korespondowaliśmy z rządem, prowadziliśmy 
wspólne działania z Adamem Abramowiczem Rzecznikiem MŚP, Radą ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie 
RP, Polską Fundacją Przedsiębiorczości, wspieraliśmy 昀椀rmy w formie szkoleń, doradztwa, aktywnego 
poszukiwaniu nowych rynków organizując misje do Niemiec na Hannover Messe i Targi Medica w Dusseldor昀椀e. 
Aktywnie współpracowaliśmy także z innymi Izbami w ramach Krajowej Izby Gospodarczej oraz z organizacjami 
zrzeszającymi przedsiębiorców w Małopolsce np. w ramach Think Tanku Samorządowego organizując spotkanie 
z prof. Janem Czekajem z Uniwersytetu Ekonomicznego, dotyczącego „Polskiego Ładu” i jego konsekwencji.

Opiniowaliśmy liczne projekty ustaw oraz inicjatyw np. w trakcie spotkania z Senatorem RP Bogdanem 
Klichem, przekazując swoje uwagi i oczekiwania co do projektów pomocy dla przedsiębiorców, nad którymi 
pracował wówczas Senat, czy pracując w ramach Forum Akcyzowego przy Ministerstwie Finansów.

Starliśmy się aby głos przedsiębiorców był wysłuchany, bo problemów jest wiele. Dobre wyniki gospodarcze 
nie mogą nas uspokajać, a wysoki wzrost PKB na koniec 2021 r. to efekt m.in. wydatków konsumpcyjnych 
odkładanych w sytuacji pandemii i ostatecznie uruchomionych wobec poważnego zagrożenia in昀氀acyjnego, które 
zostały wreszcie potwierdzone przez decyzje Rady Polityki Pieniężnej. 



Utrwaliła się niestety niekorzystna sytuacja na rynku zatrudnienia a jedno z kluczowych pytań dotyczyło, 
a teraz tym bardziej dotyczy, pracowników z Ukrainy i generalnie kontaktów z partnerami na Ukrainie, w Rosji i na 
Białorusi. Już w lecie rozmawialiśmy na ten temat goszcząc w Izbie Konsula Generalnego Ukrainy Wiaczesława 
Wojnarowskiego. Utrzymujemy też bardzo aktywne kontakty w ramach tzw. Klubu Kijowskiego Izb Partnerskich, 
zwłaszcza z Izbami ze Lwowa i Kijowa. 

Oczywiście Izba, tradycyjnie, utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe owocujące, w niektórych 
przypadkach efektami gospodarczymi. Złożyli u nas wizyty m.in. ambasador Japonii Akio Miyajima, ambasador 
Tajlandii Chettaphan Maksamphan, prowadziliśmy rozmowy z panem Tau昀椀q Lamsuhur charge d’affaires 
ambasady Indonezji na temat współpracy handlowej z tym krajem. Gościli u nas też – Anne Defourny, Radczyni 
Ekonomiczna i Handlowa Regionu Walonii przy Ambasadzie Belgii, delegacja przedsiębiorców Bułgarii z radcą 
handlowym ambasady Yordanem Draganchevem i konsulem honorowym Bułgarii, Wiesławem Nowakiem, 
prezesem ZUE SA.

Jako prezydent IP-H, a także Konsul Honorowy Meksyku, podejmowałem w Izbie Konsula Honorowego 
Luksemburga w Krakowie Szymona Malecky, odwiedzili Izbę wiceprezydent chorwackiego Osijeku Jasenka 
Crnković, przedstawiciele miasta Mataro w Hiszpanii, a 26 listopada Izba podpisała list intencyjny o współpracy 
z Polską Izbą Biznesową we Włoszech. Wiceprezydenta IPH Michała Czekaja, oraz innych członków Izby, 
nie zabrakło na spotkaniu biznesowym z udziałem Petera Feldmanna Nadburmistrza Frankfurtu nad Menem. 
XXX-lecie partnerstwa Krakowa z Frankfurtem było okazją, aby przypomnieć 昀椀rmom krakowskim o możliwości 
ekspansji biznesowej w tym regionie. 

Aktywnie w minionym roku działała Loża Kobiet Biznesu przy IPH, spotykając się co miesiąc, gościła (on 
line) m.in. panie: Agnieszkę Pocztowską – General Manager Shell Business Operations, Aleksandrę Wiśniewską 
– Business Developer „Air France KLM”, Renatę Grzybczak, prowadzącą fundację „Światło dla Syrii”. 

Izba nie zapomniała również o działaniach CSR – owych włączając się aktywnie w akcję społeczną 
ONKOODPOWIEDZIALNI,  prowadząc w siedzibie Izby zbiórki żywności długoterminowej dla osób najbardziej 
potrzebujących w ramach akcji „Krakowska Zbiórka Żywności” organizowanej przez Bank Żywności w Krakowie we 
współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz współorganizując akcję charytatywną „Hoover Table”. 

Inną, ważną inicjatywą, jest tworzenie przez Izbę „Małopolskiej Sieci Sukcesorów”. Członkowie „Sieci” – 
potencjalni sukcesorzy lub osoby, które już przejęły stery rodzinnej 昀椀rmy, uzyskają darmowe wsparcie eksperckie 
m.in. w obszarze prawnym, podatkowo-昀椀nansowym, czy organizacyjnym. Pamiętajmy, że przedsiębiorcy, którzy 
reaktywowali działalność IPH w Krakowie, jako jednej z pierwszych organizacji tego typu w odnowionej Polsce, 
w większości osiągnęli już wiek emerytalny!

Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych, po raz kolejny z sukcesem organizując III edycję konkursu „Mój 
Pierwszy Biznes”

Nie od dziś specjalne miejsce w pracach Izby zajmuje aktywność na polu jednoczenia środowisk biznesu 
Małopolski. Trzeba tu wspomnieć działania środowisk biznesowych i samorządowych w Olkuszu i Powiecie 
Olkuskim (tu czynny był m.in. wiceprezydent IPH Hubert Kardasz), rozmowy z burmistrzem Skawiny Norbertem 
Rzepisko, oraz przedstawicielami Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, spotkanie z prezesem Izby Gospodarczej 
Dorzecza Raby Robertem Kaweckim i wreszcie relacje IPH w Krakowie z jej tarnowskim odpowiednikiem 
(wspomnijmy dyrektora tarnowskiej Izby Ryszarda Nejmana i sekretarza Izby Franciszka Bernata.). Trzeba też 
pamiętać o udziale przedstawicieli Izby w spotkaniu informacyjno-sieciującym z małopolskimi przedsiębiorstwami 
społecznymi organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

 Jak w latach poprzednich Izba nie zaniedbywała działań także na polach mediacji a także działalności 
w Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, gdzie zajmowano się m.in. 
oceną wdrażania Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej czy omówieniem aktualnej fazy prac nad „Sądeczanką” 
i przejściem granicznym ze Słowacją.

Stałe miejsce w pracach IPH mają zabiegi na rzecz stworzenia powszechnego samorządu gospodarczego 
w Polsce. Skierowaliśmy w tej sprawie list do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP ministra Adama 
Kwiatkowskiego, oraz do prof. Piotra Wachowiaka Przewodniczącego Rady ds. Przedsiębiorczości w Kancelarii 
Prezydenta. W maju miała miejsce wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego w „Dragon Poland”, 昀椀rmie 
członkowskiej Izby. Także premier wskazywał wówczas na konieczność zbudowania silnego i powszechnego 
samorządu gospodarczego, o co Izba co apeluje od dziesięcioleci.

Sebastian Chwedeczko

Prezydent IPH w Krakowie

Kraków, marzec 2022 r.
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ii.  strateGia działania

poniższa strategia, uchwałą nr 2/2021 walnego zgromadzenia iph, została zatwierdzona w dn. 24 marca 2021 r. 
jednocześnie uchwałą tą wz iph upoważniło radę iph do jej ewentualnej mody昀椀kacji. w wyniku konsultacji prezydenta 
iph z członkami rady izby powstał zmody昀椀kowany projekt strategii iph na lata 2021 – 2025. 

misja i strateGia
izby przemysłowo-handlowej w KraKowe

na lata 2021 – 2025

misja
Reprezentowanie interesów gospodarczych 昀椀rm członkowskich wobec administracji publicznej i organów Unii Europejskiej oraz 
ich wsparcie w podnoszeniu konkurencyjności, innowacyjności i budowaniu relacji biznesowych poprzez współpracę ze światem 
nauki, izbami partnerskimi w kraju i za granicą, organami administracji publicznej i mediami a także kreowanie silnego i niezależ-
nego samorządu gospodarczego.

wstĘp
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie od ponad stu siedemdziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego 
samorządu gospodarczego oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy 昀椀rmom członkowskim w rozwoju ich działalności gospodar-
czej. Doświadczenie izby pokazuje jednak, że strategie działania muszą podlegać stałym mody昀椀kacjom i aktualizacji w zależno-
ści od zmieniających się warunków dla prowadzenia biznesu i oczekiwań 昀椀rm członkowskich IPH. 
Obecnie w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID -19 oraz pogłębiających się tendencji nadmiernej regulacji i kontroli 
działań 昀椀rm, istotnym jest zbudowanie jak najszerszego frontu współpracy zmierzającego do stworzenia skutecznej i długofalo-
wej strategii walki ze skutkami kryzysu gospodarczego. Doświadczenia pandemii pokazują, że nie da się wyłącznie z poziomu 
centralnego zarządzać kryzysem o takiej złożoności i skali jak pandemia COVID-19. Nie da się również skutecznie walczyć z jego 
społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami, bez zgodnej współpracy rządu, samorządów, biznesu i środowisk naukowych. 
Trud stworzenia takiej strategii wymagać będzie przemyślanej, wypracowanej i konsekwentnej współpracy biznesu, wszystkich 
szczebli administracji i zaplecza eksperckiego. Przygotowanie, a co ważniejsze, wdrożenie takiego dokumentu będzie wiązało 
się bowiem nie tylko z aktualizacją istniejących przepisów, ale również ze stworzeniem nowych i skutecznych mechanizmów 
stymulujących gospodarkę. Ważnym zadaniem Izby będzie w tej sytuacji wsparcie dla przedsiębiorców w informowaniu i pozy-
skiwaniu niezbędnych w czasach kryzysu i koniecznych dla rozwoju 昀椀rm, form wsparcia oferowanego przez Unię Europejską. 
Niezależnie od sytuacji pandemicznej stałym zadaniem Izby będzie trwanie w obronie poszanowania prywatnej własności i swo-
body prowadzenia działalności gospodarczej oraz propagowanie idei powszechnego samorządu gospodarczego poprzez wspie-
ranie w budowaniu realnych relacji biznesowych pomiędzy członkami Izby a przedsiębiorcami w niej nie zrzeszonymi. 

Priorytetowymi kierunkami działania Izby w latach 2021 – 2025, będącymi jednocześnie długoterminowymi celami strategicznymi 
jej działalności, będą:
–  udział w tworzeniu długofalowej strategii walki ze skutkami kryzysu gospodarczego a co za tym idzie nowych regulacji praw-

nych w oparciu o ekspercką wiedzę 昀椀rm członkowskich i ekspertów zewnętrznych,
–  zacieśnienie współpracy z innymi izbami, organizacjami branżowymi i zrzeszającymi pracodawców w celu prezentowania 

wspólnego stanowiska i realizowania wspólnych działań dla dobra przedsiębiorców, 
–  zacieśnienie współpracy z uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego w celu skuteczniejszego uczestniczenia 

w projektach, pozyskiwania funduszy i realizowania wspólnych zamierzeń w nowej perspektywie 昀椀nansowej unii na lata 
2021 – 2027,

i.  Firmy zrzeszone w iph
Struktura 昀椀rm członkowskich Izby Przemysłowo-Handlowej  
w Krakowie w 2021 r. z podziałem na grupy wg zatrudnienia: 

–  współpraca ze szkołami krakowskimi i małopolskimi w celu propagowania wśród młodzieży edukacji gospodarczej i promo-
wania właściwych etycznych postaw biznesowych, 

–  wspieranie 昀椀rm członkowskich w działaniach zmierzających do poprawy ich konkurencyjności i pomoc we wdrażaniu inno-
wacyjnych technologii, niezbędnej cyfryzacji i dostosowaniu do post pandemicznych warunków prowadzenia działalności,

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

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

–  wspieranie 昀椀rm członkowskich w działaniach proeksportowych na jednolitym Rynku Unii Europejskiej oraz rynkach trzecich,
–  wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy 昀椀rmami zrzeszonymi w IPH a organizacjami samorządu gospodarczego innych 

krajów,
–  stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez rozwiązania sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy, jak również 

poszukiwaniu przez pracodawców wykwali昀椀kowanych pracowników,
–  reprezentowanie i obrona interesów środowiska gospodarczego,
–  ciągła aktualizacja i dostosowywanie oferty Izby do oczekiwań jej członków, rozwijanie kontaktów biznesowych pomiędzy 

członkami oraz integracja 昀椀rm w ramach imprez i działań organizowanych przez IPH.
Dla osiągnięcia celów strategicznych IPH w Krakowie w latach 2021 – 2025 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 międzynarodowymi, ogólnopolskimi i z naszego regionu zaangażowanymi w przedsięwzięcia 
służące rozwojowi gospodarczemu i walce ze skutkami kryzysu. Dla zwiększenia konkurencyjności rynkowej 昀椀rm, IPH po-
dejmie działania na ich rzecz w kierunku budowy gospodarki opartej na wiedzy.

W tym obszarze dla realizacji celów strategicznych należy:
–  realizować współpracę w ramach powołanego w 2020 roku Think – Tanku Samorządowego z izbami, organizacjami 

pracodawców, samorządami lokalnymi, światem nauki i ekspertami, 
–  zacieśnić współpracę z KIG, Konfederacją Lewiatan, BCC, ABSL, ASPIRE, KKK, JIG, MIRZiP oraz innymi organizacja-

mi w kontekście prezentowania wspólnego stanowiska i propozycji do strategii długofalowej walki ze skutkami kryzysu 
gospodarczego,

–  kontynuować realizację z uczelniami Małopolski wspólnych projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości i ściślej-
szej współpracy przedsiębiorców i nauki, zwłaszcza poprzez cykliczną prezentację na szkoleniach i webinariach poten-
cjału uczelni oraz stworzenie na stronie Izby zakładki prezentującej ofertę uczelni dla biznesu mającej formułę banku 
pomysłów i giełdy ofert,

–  zacieśniać współpracę  w realizacji umów zawartych z uczelniami  oraz poszukiwać nowych form współdziałania zwłasz-
cza w obszarach pozyskiwania funduszy na rozwój technologiczny przedsiębiorstw i edukację, 

–  w ramach projektu Enterprise Europe Network współpracować z Centrum Transferu Technologii AGH i PK w zakresie 
promocji oraz wdrażaniu osiągnięć naukowych w przedsiębiorstwach. 

–  Zacieśnić współpracę z organami państwowymi i instytucjami takimi między innymi jak: Ministerstwo Rozwoju, Urząd 
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa i urzędy gmin, w których działają 昀椀rmy członkowskie, KAS, 
ZUS, BGK, ARP, PFR w celu szczegółowego i natychmiastowego informowania członków Izby o wszelkich działaniach, 
zmianach prawnych i planach mających wpływ na ich działalność, 

–  organizować szkolenia, webinaria, seminaria, konferencje poświęcone przedsiębiorczości, nowym rozwiązaniom praw-
nym w UE i w Polsce i podnoszeniu innowacyjności w 昀椀rmach, w tym zwiększenie udziału platform e-learningowych.

–  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 zakre-
sie tworzenia infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu liczby 昀椀rm innowacyjnych.

2.  internacjonalizacja Firm w małopolsce poprzez rozwÓj wspÓłpracy miĘdzynarodowej.
Współpraca międzynarodowa Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie odbywać się będzie przede wszystkim poprzez 
działania związane z promocją 昀椀rm członkowskich na rynkach międzynarodowych zgodnie z ich celami strategicznymi, 
wsparciem przy internacjonalizacji ich produktów we współpracy ze stosownymi agendami rządowymi i zaprzyjaźnionymi 
izbami za granicą. 
Działania związane ze internacjonalizacją 昀椀rm i współpracą międzynarodową, Izba podejmować będzie także we współpracy 
z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim zgodnie ze strategią regionu i Krakowa tak, aby wspólne przedsię-
wzięcia przynosiły wymierny efekt synergii i zwielokrotniały możliwości i szanse dla przedsiębiorców. 

Dla realizacji celów w tym obszarze należy:
–  organizować misje gospodarcze wyjazdowe i przyjazdowe wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem 

Marszałkowskim, Polską Agencją Inwestycji i Handlu i MARR oraz we współpracy z partnerskimi izbami,

14%

17%

31%

38%
1

2

3

4

zestawienie procentowe
wG wielKości zatrUdnienia1.  Firmy mikro, zatrudniające do 9 osób    38 % 

2. Firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 osób  31 %

3. Firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 osób 17 %

4. Firmy duże, zatrudniające 250 i więcej osób  14 %

Zgodnie z przyjętą procedurą wyborczą każda z 昀椀rm posiada 

swoją reprezentację w organach Izby.
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–  rozbudowywać systematycznie angielską wersją strony Izby oraz stworzyć na niej wspólnie z uczelniami wyższymi 
i Urzędem Miasta Krakowa oferty dla 昀椀rm zainteresowanych nawiązaniem kontaktu z 昀椀rmami członkowskimi, 

–  s昀椀nalizować prace nad portalem „RediscoverKrakow.com” dla 昀椀rm medycznych i szeroko rozumianej branży turystycz-
nej nastawiony na rozwój turystyki medycznej i poszukiwanie klientów dla 昀椀rm członkowskich,

–  zacieśnić współpracę w ramach Klubu Kijowskiego zrzeszającego izby z 20 krajów w tym w szczególności poprzez 
misje, wymianę informacji i poszukiwanie partnerów dla sekcji branżowych w tym Loży Kobiet Biznesu IPH

–  zacieśnić współpracę w działaniach promocyjnych naszego regionu z następującymi instytucjami: Centrum Wspierania 
Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki przy UMK, Business in Małopolska, MARR, Krakowski Park Technologiczny 
i innymi

–  w ramach ośrodka Enterprise Europe Network udzielać konsultacji, informacji i pomocy przedsiębiorcom zamierzającym 
rozpocząć działalność w krajach UE i poza Unią,

–  kontynuować współpracę z konsulatami generalnymi w Krakowie, ambasadami państw w Warszawie oraz placówkami 
dyplomatycznymi RP na terenie całego świata, 

–  uczestniczyć aktywnie jako partner w organizowanych przez inne podmioty konferencjach, kongresach, webinariach 
i spotkaniach, które umożliwiają promocję i internacjonalizację 昀椀rmom członkowskim, w tym w spotkaniach organizowa-
nych przez PAiH, Business in Malopolska i OEES. 

3.  eFeKtywne wyKorzystanie FUndUszy Ue.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie będzie aplikować i składać wnioski na realizację projektów 昀椀nansowych z UE 
zarówno z Funduszu Odbudowy jak i nowej perspektywy 2021 – 2027, tak aby utrzymać wysoki poziom usług świadczonych 
dla przedsiębiorców w zakresie udzielania konsultacji, doradztwa, organizacji szkoleń i konferencji. Będzie również, wzorem 
lat ubiegłych, udzielać informacji, wspierać 昀椀rmy członkowskie w zakresie pozyskiwania funduszy UE na działania innowa-
cyjne oraz realizację projektów inwestycyjnych.

Dla realizacji celów w tym obszarze należy:
–  podjąć niezbędne działania pozwalające 昀椀rmom członkowskim uzyskać wszelkie informacje i wsparcie przy staraniach 

o środki z Funduszu Odbudowy na walkę z konsekwencjami kryzysu i programów nowej perspektywy 2021 – 2027,
–  w ramach ośrodka EEN udzielać wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom ubiegającym się o środki 昀椀nansowane z UE,
–  kontynuować działalność izby w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na działalność statutową tj. szkolenia, doradz-

two, konferencje celem rozszerzenia oferty bezpłatnych usług świadczonych przedsiębiorcom,
–  ściśle współpracować z Urzędem Marszałkowskim w zakresie opiniowania projektów 昀椀nansowanych z UE a dotyczą-

cych poprawy infrastruktury w regionie i wspierających przedsiębiorczość, 
–  w ramach ośrodka EEN kontynuować współpracę z Komisją Europejską. 

4.  Umocnienie roli i znaczenia izby jaKo instytUcji samorzĄdU GospodarczeGo w ŻyciU 
Gospodarczym małopolsKi. 

IPH w Krakowie jest wiodącą organizacją samorządu gospodarczego Małopolski działającą na rzecz rozwoju gospodarki 
regionalnej, reprezentującą i wspierającą przedsiębiorców nie tylko w regionie, lecz także w kraju i zagranicą. 

Aby wzmocnić jeszcze bardziej i wypełniać tą funkcję Izby należy:
a)  rozszerzyć, nadając jej stały charakter, współpracę z władzami administracji rządowej i samorządowej,
b)  dążyć do wzmocnienia roli i pozycji samorządu gospodarczego w Polsce m.in. poprzez nowelizację ustawy o izbach 

gospodarczych z 1989 r.,
c)  powołać zespół ekspertów przy Izbie 
d)  przedstawiać w miarę potrzeb wspólne z innymi organizacjami i izbami stanowiska, opinie, ekspertyzy, interwencje 

w sprawach i obronie przedsiębiorców,
e)  wzmóc poprzez media społecznościowe i środki marketingu elektronicznego działania promocyjne wśród przedsiębior-

ców pokazujących rolę i znaczenie samorządu gospodarczego w ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla realizacji powyższych celów należy: 
f)  kontynuować aktywności Izby na forum Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski,
g)  współpracować z instytucjami administracji państwowej i samorządowej w zakresie promowania 昀椀rm krakowskich 

i małopolskich, w szczególności 昀椀rm członkowskich IPH, jako potencjalnych wykonawców inwestycji realizowanych 
w Małopolsce,

h)  zabierać głos w formie wypowiedzi eksperckiej w mediach tradycyjnych i społecznościowych, poprzez komentarze, 
opinie i inicjowanie dyskusji w zakresie problemów gospodarczych,

i)  wzmocnić integrację i współpracę samorządów gospodarczych i występować wspólnie z innymi organizacjami i izbami 
w sprawach ważnych dla przedsiębiorców,

j)  współpracować z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi w zakresie promocji 昀椀rm członkowskich z wykorzystaniem kana-
łów takich jak Youtube, telewizje medialne, Facebook. 

k)  prowadzić stałą promocję 昀椀rm członkowskich IPH wśród członków Izby,
l)  występować aktywnie w interesie 昀椀rm członkowskich poprzez możliwość brania udziału w procesie decyzyjnym i opinio-

twórczym przez radców IPH zasiadających w różnych gremiach powoływanych przez urzędy administracji państwowej 
i samorządowej oraz inne instytucje publiczne,

m)  organizować merytoryczne posiedzenia sekcji branżowych, spotkania 昀椀rm członkowskich, seminaria mające istotny 
wpływ na zacieśnienie integracji i lepszego udrożnienia przepływu informacji pomiędzy 昀椀rmami członkowskimi,

n)  wspierać i pomagać 昀椀rmom członkowskim w poszukiwaniu pracowników poprzez czynny udział w targach pracy, współ-
pracę z biurami karier w ramach podpisanych umów z uczelniami wyższymi oraz współpracę z polskimi placówkami 
dyplomatycznymi za granicą i zagranicznymi w Polsce.

o)  wspierać 昀椀rmy członkowskie w procesie sukcesji międzypokoleniowej
p)  zrealizować działania pod wspólną nazwą „Krakowska Akademia Biznesu” polegające na realizacji we współpracy z kra-

kowskimi szkołami działań propagujących idee przedsiębiorczości, wiedzę o ekonomii i umiejętności biznesowe, mie-
dzy innymi poprzez kontynuowanie i rozwijanie konkursu „Mój Pierwszy Biznes” oraz organizację szkoleń, webinariów 
i mentoringu dla młodzieży.

5.  Kreowanie pozytywneGo wizerUnKU przedsiĘbiorcÓw oraz zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesU.
Powinnością izby jest kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce i na świecie a w szczególności w regio-
nie, w którym działają oraz propagowanie zasady uczciwości kupieckiej i handlowej a także dobrych praktyk w działalności 
gospodarczej.

Dla realizacji powyższego celu należy:
–  promować zasady społecznej odpowiedzialności biznesu,
–  promować osiągnięcia 昀椀rm członkowskich na stronie internetowej Izby i w jej mediach społecznościowych oraz poprzez 

wyróżnienie ich w księdze Nagród i Wyróżnień IPH w trakcie uroczystości Święta Izby,
–  zaktywizować działania CSR Izby poprzez organizację wspólnych akcji 昀椀rm członkowskich i Biura IPH
–  promować zarządzających 昀椀rmami w konkursie nagród „Krakowski Dukat”,
–  kontynuować przyznawanie nagrody Izby w konkursie „Mój Pierwszy Biznes” w kategorii najlepszy biznes plan w obsza-

rze CSR, 
–  kontynuować udział Izby jako współorganizatora i darczyńcy wraz z konsulatem USA, Urzędem Miasta Krakowa 

i Amerykańską Izbą Handlową w Polsce w akcji charytatywnej „Hoover Table”,
–  propagować i rozwijać centrum Mediacji i sądownictwo polubowne jako najbardziej skuteczną formę rozstrzygania spo-

rów gospodarczych. 

6.  wzmocnienie aKtywności i działaŃ biUra iph w KraKowie.
Biuro Izby odpowiada za prowadzenie bieżącej działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i pozyskiwanie fundu-
szy na jej działalność. Zakres usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców, doświadczona i wykształcona kadra Izby oraz 
liczne kontakty z podobnymi instytucjami w kraju i za granicą dają gwarancję wszechstronnej i prowadzonej na wysokim 
poziomie obsługi przedsiębiorców 
Mając jednakże na uwadze ciągle rosnące wymagania biurokratyczne stawiane przedsiębiorcom, częste zmiany prawa oraz 
panujący obecnie kryzys niezbędne jest stałe doskonalenie jakości świadczonych usług a co za tym idzie podnoszenie kwa-
li昀椀kacji pracowników Biura Izby tak aby na bieżąco możliwe było udzielenie satysfakcjonującego wsparcia przedsiębiorcom. 
Skuteczne wsparcie udzielane 昀椀rmom członkowskim będzie także możliwe dzięki prowadzeniu przez Izbę od 2019 roku 
działalności gospodarczej pozwalającej zdobywać nowe fundusze na działania statutowe a co za tym idzie na podnoszenie 
jakości usług, internacjonalizację, promocję i lepszą infrastrukturę służącą do kontaktów i wsparcia 昀椀rm członkowskich. 

Dla realizacji powyższego celu należy:
–  stale doskonalić jakość świadczonych usług oraz rozszerzać zakres oferty odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców,
–  nawiązać współpracę z Urzędem Miasta Krakowa i samorządami prawniczymi w celu stworzenia Punktów Doradztwa 

dla przedsiębiorców w Krakowie
–  organizować profesjonalne szkolenia dla pracowników mających bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami w celu świad-

czenia usług na najwyższym poziomie,
–  prowadzić stały monitoring oraz badania satysfakcji klientów korzystających z usług naszej izby,
–  doskonalić w sposób ciągły system komunikowania się z 昀椀rmami członkowskimi, instytucjami otoczenia biznesu i urzę-

dami administracji samorządowej poprzez uatrakcyjnienie strony izby www.iph.krakow.pl oraz ośrodka EEN a także 
przesyłanie newsletterów i elektronicznego biuletynu „Wiadomości Gospodarcze”,

–  prowadzić aktywne działania na mediach społecznościowych Izby: YouTube, Facebook, LinkedIn, w postaci relacji, 
informacji, komentarzy i podcastów mające na celu promowanie działań poszczególnych 昀椀rm członkowskich i Izby 

–  prowadzić w sposób ciągły akcje pozyskiwania nowych 昀椀rm członkowskich, 
–  wzmocnić współpracę z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi,
–  wzmocnić współpracę z biurami lokalnych i ogólnopolskich izb i organizacji zrzeszających przedsiębiorców w celu sku-

tecznej realizacji wspólnych działań zwłaszcza w dobie kryzysu,
–  pozyskiwać fundusze z różnych źródeł dla rozszerzenia oferty usług i działań izby.
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iii.  strUKtUra orGanizacyjna

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie jest organizacją samorządu gospodarczego. Jej najważniejszym organem jest 
Walne Zgromadzenie, które jest zwoływane w trybie zwyczajnym, co 4 lata do 31 marca. 

Pozostałymi organami są: Rada IPH, Komisja Rewizyjna, Sąd Honorowy, Prezydium Rady oraz Rada Sądu Polubownego.

Dyrektor IPH podlega Prezydium Rady IPH, jemu z kolei podlegają: Wydział Komunikacji i Przedsiębiorczości, Wydział 
Finansowo- Administracyjny, Wydział 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

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 24 marca 2021 r. Wobec 
obowiązującego stanu epidemii, w myśl § 2 uchwały nr 2 Rady Izby z dnia 30 września 2020 roku, Rada Izby postanowiła, że 
walne zgromadzenie odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji zoom.

walne zgromadzenie iph poprzedziły wybory do nowych władz iph na kadencję 2021-2025 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. 

PORZĄDZEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE 
W DNIU 24 MARCA 2021 ROKU

część organizacyjna
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Asesorów.
4. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

część sprawozdawczo-programowa
1.  Przedstawienie Sprawozdania z działalność Izby wraz z bilansem za okres 2017-2020 oraz Oceny działalności izby 

w okresie 2017-2020 dokonanej przez Komisję rewizyjną.
2. Przedstawienie projektu strategii działania Izby na lata 2021-2025.

część uchwałodawcza
1. Głosowanie nad uchwałą nr 1 w przedmiocie: 
 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Izby za okres 2017-2020.
 – zatwierdzenia oceny działalności Izby przedłożonej przez Komisję rewizyjną.
 – udzielenia absolutorium Radzie Izby za okres 2017-2020
2. Głosowanie nad uchwałą nr 2 w przedmiocie przyjęcia Strategii Izby na lata 2021-2025.
3. Omówienie projektu uchwały nr 3 w przedmiocie nowelizacji Statutu Izby wraz z dyskusją oraz głosowanie nad uchwałą.
4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

część wyborcza
1.  Przedstawienie listy kandydatów rekomendowanych przez poszczególne grupy członków Izby do Rady Izby, Komisji 

rewizyjnej oraz Sądu honorowego.
2. Wybory do Rady Izby – głosowanie tajne.
3. Wybory do Komisji rewizyjnej – głosowanie tajne.
4. Wybory do Sądu Honorowego – głosowanie tajne.
5. Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.

zakończenie obrad
1. Wolne wnioski.
2. Zamknięcie obrad.
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Uchwała nr 1
walnego zgromadzenia

izby przemysłowo-handlowej w Krakowie
z dnia 24 marca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 roku, działając na 
podstawie § 14 pkt 2 lit. c Statutu Izby, zatwierdza sprawozdanie Rady Izby z działalności w latach 2017-2020, zatwierdza 
ocenę działalności Izby w latach 2017-2020, dokonaną przez Komisję Rewizyjną, udziela absolutorium Radzie Izby za cztery 
poprzednie lata kalendarzowe tj. lata 2017-2020.

Uchwała nr 2
walnego zgromadzenia

izby przemysłowo-handlowej w Krakowie
z dnia 24 marca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 roku, działając na 
podstawie § 14 pkt 2 lit. b Statutu Izby, zatwierdza Strategię działania Izby na lata 2021-2025 i upoważnia Radę Izby do jej 
ewentualnej mody昀椀kacji.

Uchwała nr 3
walnego zgromadzenia

izby przemysłowo-handlowej w Krakowie
z dnia 24 marca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 roku, działając na 
podstawie § 14 pkt 2 lit. d Statutu Izby, niniejszym uchwala następujące zmiany w Statucie Izby:
1. § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Organizowanie wystaw, targów, pokazów, kongresów, konferencji itp.,”
2.  Dodać pkt 4 w § 15 o następującym brzmieniu: „Walne Zgromadzenie może odbywać się w formie stacjonarnej lub 

w formie zdalnej. O formie odbywania się Walnego Zgromadzenia decyduje Rada Izby.”
3.  § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „O czasie, formie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy z członków powinien 

być powiadomiony pisemnie listem poleconym na adres siedziby członka, podany Izbie w jego zgłoszeniu przystąpienia 
do Izby, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nadania 
zawiadomienia pocztą, termin zawiadomienia liczony jest od daty nadania zawiadomienia u operatora pocztowego. 
W przypadku nadania zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, termin zawiadomienia liczony jest od daty 
wysłania zawiadomienia.”

4.  § 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Walne Zgromadzenie ma odbyć się w formie stacjonarnej, zawiadomienie, o którym 
mowa w pkt. 1 powyżej, powinno również zawierać informację o miejscu odbywania się Walnego Zgromadzenia.”

5.  Dodać pkt 3 w § 16 o następującym brzmieniu: „Zbyt późne zawiadomienie członka Izby o mającym się odbyć Walnym 
Zgromadzeniu spowodowane zawinieniem poczty lub nie zaktualizowaniem przez członka Izby zmiany adresu jego 
siedziby – nie powodują nieważności zawiadomienia.”

6.  § 18 pkt 2a otrzymuje brzmienie: „Osoba, które utraciła status Prezydenta Izby posiadany co najmniej przez okres jednej 
kadencji Rady Izby, zachowuje mandat członka Rady Izby na kolejne kadencje, o ile złoży oświadczenie potwierdzające 
jej wolę w tym zakresie, a ponadto uzyskuje tytuł Radcy Senatora.”

7.  Dodać § 18 pkt 2b o następującym brzmieniu: „Osoba, która utraciła Status Dyrektora Izby posiadany co najmniej 
przez jedną kadencję Rady Izby, otrzymuje mandat członka Rady Izby na kolejne kadencje, o ile złoży oświadczenie 
potwierdzające jej wolę w tym zakresie, a ponadto uzyskuje tytuł Radcy Senatora.”

8.  § 19 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Zebranie grup zwołuje Prezydium Rady Izby w formie pisemnej lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, na 14 dni przed terminem ich odbycia.”

9.  Dodać pkt 4a w § 19 o następującym brzmieniu: „Zebrania grup mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub w formie 
zdalnej. O formie odbywania się zebrania grup decyduje Prezydium Rady Izby”.

10.  § 21 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Rozpatrywanie ocen działalności Izby dokonywanych przez Komisję Rewizyjną za dany 
rok kalendarzowy, w okresie kadencji organów Izby i podejmowanie stosownych uchwał,”

11.  § 21 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „Podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdania 昀椀nansowego za 
dany rok obrotowy oraz w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,”

12. § 21 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „Podejmowanie uchwał w sprawie formy i sposobu poboru składek członkowskich”
13.  Dodać pkt 17 w § 21 o następującym brzmieniu: „Nadawanie tytułu Radcy-Senatora Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Krakowie”
14.  Dodać pkt 18 w § 21 o następującym brzmieniu: „Wykonywanie innych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania Izby 

działań.”

15.  Dodać pkt 1a) w § 24 pkt 1 o następującym brzmieniu: „Posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie stacjonarnej 
lub w formie zdalnej. O formie danego posiedzenia Rady decyduje Prezydent Izby lub z jego upoważnienia, właściwy 
Wiceprezydent.

16.  § 27 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: „W razie wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, Rada wybiera na jego 
miejsce inną osobę, rekomendowaną przez Prezydenta spośród członków Rady.

17. Skreślić pkt 5 i 16 w §28
18.  W § 28 pkt 8 skreślić słowa” Ustalanie wynagrodzeń dla Dyrektora Izby (w tym zakresie Dyrektor Izby nie bierze udziału 

w głosowaniu) oraz”
19.  § 28 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie: „Przedstawianie Radzie raz do roku pisemnych sprawozdań z działalności 

Prezydium i Izby”
20.  § 28 pkt 19 otrzymuje następujące brzmienie: „W sprawach określonych w punktach 15) i 17) Dyrektor Izby nie bierze 

udziału w głosowaniu”.
21.  § 30 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Komisja Rewizyjna dokonuje także oceny działalności Izby za dany rok 

kalendarzowy w analogicznych tematach, jak podane powyżej w pkt.1 i doręcza ją – wraz z wnioskami – Radzie Izby.”
22.  § 31 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub w formie 

zdalnej. O formie posiedzenia decyduje Przewodniczący. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin 
Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie”.

23. W pkt 2 w § 33 dodać literę h) o następującym brzmieniu: „ustalanie wynagrodzenia Dyrektora Izby”
24.  W § 34 pkt 3 skreślić zdanie trzecie tj. „Kadencja Dyrektora Izby trwa 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 

kadencyjne”
25.  § 36 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Izba może tworzyć wydzielone jednostki organizacyjne, do których zaliczyć 

należy:
 – terenowe oddziały Izby,
 – komisje Rady Izby, sekcje branżowe oraz inne”
26.  Dodać pkt 8 w § 36 o następującym brzmieniu: „Przedstawiciele wydzielonych jednostek organizacyjnych Izby mogą 

uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium Rady Izby, na zaproszenie Prezydenta Izby.”
27.  § 37pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Pracami terenowego oddziału Izby kieruje Kierownik Oddziału, powoływany 

przez Radę Izby na wniosek Prezydium Rady Izby”.
28. Skreślić pkt 5 w § 37.
29.  § 47 otrzymuje następujące brzmienie: „Niniejszy Statut w jego pierwotnej treści został uchwalony na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Izby w dniu 07.02.1997 r. i uwzględnia zmiany treści Statutu uchwalone”:
 a. na Walnym Zgromadzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 25 marca 2009 roku,
 b. na Walnym Zgromadzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 3 października 2012 roku,
 c. na Walnym Zgromadzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 20 marca 2013 roku,
 d. na Walnym Zgromadzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 25 czerwca 2014 roku,
 e. na Walnym Zgromadzeniu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w dniu 24 marca 2021 roku.

Uchwała nr 4
walnego zgromadzenia

izby przemysłowo-handlowej w Krakowie z dnia 24 marca 2021 roku

Walne Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 roku, działając na 
podstawie § 14 pkt 2 lit. a w zw. z § 19 pkt 12 i 13, § 31 pkt 3 oraz § 32 pkt 3 Statutu Izby oraz na podstawie protokołu Komisji 
Skrutacyjnej WZ z dnia 24 marca 2021 roku, na wniosek Komisji Skrutacyjnej, niniejszym zatwierdza wybory na członków 
Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego w kadencji 2021-2025 i stwierdza, że na członków ww. organów wybrano: 

§ 1

do rady izby:
1. Jadwiga Adam – Biuro Doradztwa Majątkowego Euro Invest 
2. Piotr Baran – Proins S.A. 
3. Jan Buczek – Piekarnia J. B. Buczek Sp. J. 
4. Michał Czekaj – Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. K. 
5. Tomasz Francuz – Budownictwo i Zarządzanie Tomasz Francuz
6. Jerzy Gas – Sag Sp. z o.o. 
7. Wiesław Hałucha – Alventa SA 
8. Wojciech Hudyka – Alsal Sp. z o.o. Sp. K. 
9. Marek Januszek – Tes Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. 
10. Hubert Kardasz – Intermag Sp. z o.o. 
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11. Tomasz Krawczyk – Agencja Reklamy Wenecja Sp. z o.o. 
12. Przemysław Machynia – FSWO Sp. z o.o. 
13. Magdalena Makieła – Kancelaria Adwokacka dr Magdalena Makieła 
14. Marcin Mazgaj – Cliffsidebrokers SA 
15. Arkadiusz Milka – Insap Sp. z o.o. 
16. Józef Misiaszek – Air Tours Club Sp. z o.o. 
17. Jan Mostowik – Elan Vital Sp. z o.o. 
18. Andrzej Natkaniec – MPO SP. z o.o. 
19. Wiesław Nowak – ZUE SA 
20. Magdalena Ostasz – Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. 
21. Marek Piwowarczyk – Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. 
22. Wojciech Przybylski – KPT Sp. z o.o. 
23. Włodzimierz Roszczynialski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 
24. Leszek Rożdżeński – Legal Concept Sp. z o.o. 
25. Jan Sady – MPEC SA w Krakowie 
26. Józef Sarecki – Boltech Sp. z o.o. 
27. Agata Seredyka – Safe It Sp. z o.o. 
28. Daniel Więzik- Homeware Products 1947 Sp. z o.o. 
29. Piotr Wilczek – Grupa A-05 Sp. z o.o. 
30. Jadwiga Wiśniowska – Mix Electronics 
31. Ewa Woch – Targi w Krakowie 
32. Jerzy Wrzecionek – Firma Janex Sp. z o.o. 
33. Piotr Ziętara – Wodociągi Miasta Krakowa 

§ 2

do Komisji rewizyjnej:
1. Marcin Bauer – Marxam Project Marcin Bauer 
2. Bożena Raciborska – Centrum Biurowe VINCI 
3. Witold Słomka – Małopolskie Dworce Autobusowe Sp. z o.o. 
4. Kazimierz Stolarzewicz – PPHU Kej Sp. z o.o. 
5. Rafał Świerczyński – MPK S.A w Krakowie 

§ 3

do sądu honorowego:
1. Agnieszka Buczek – OPGK SP. Z O.O. 
2. Wojciech Gwiazda – Philip Morris Polska sp. z o.o. 
3. Józef Hojda – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HETMAN Józef Hojda
4. Wojciech Malkiewicz – Codlake Sp. z o.o.
5. Andrzej Szumański – Andrzej Szumański Ekspertyzy i konsultacje prawne, arbitraż

protokół ze zwyczajnego walnego zgromadzenia izby przemysłowo-handlowej w Krakowie
 z dnia 24 marca 2021 roku

Walne Zgromadzenie otworzył Prezydent IPH p. Sebastian Chwedeczko. Lista uczestników WZ w postaci wydruku z systemu 
ZOOM stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Prezydent przedstawił uchwalony przez Radę Izby porządek obrad WZ.
I. Część organizacyjna
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch Asesorów.
 4. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
II. Część sprawozdawczo-programowa
 1.  Przedstawienie Sprawozdania z działalność Izby wraz z bilansem za okres 2017-2020 oraz Oceny działalności izby 

w okresie 2017-2020 dokonanej przez Komisję rewizyjną.
 2. Przedstawienie projektu strategii działania Izby na lata 2021-2025.
III. Część uchwałodawcza
 1. Głosowanie nad uchwałą nr 1 w przedmiocie: 
  a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Izby za okres 2017-2020.
  b. zatwierdzenia oceny działalności Izby przedłożonej przez Komisję rewizyjną.
  c. udzielenia absolutorium Radzie Izby za okres 2017 – 2020
 2. Głosowanie nad uchwałą nr 2 w przedmiocie przyjęcia Strategii Izby na lata 2021-2025.

 3. Omówienie projektu uchwały nr 3 w przedmiocie nowelizacji Statutu Izby wraz z dyskusją oraz głosowanie nad uchwałą.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
IV. Część wyborcza
 1.  Przedstawienie listy kandydatów rekomendowanych przez poszczególne grupy członków Izby do Rady Izby, Komisji 

rewizyjnej oraz Sądu honorowego.
 2. Wybory do Rady Izby – głosowanie tajne.
 3. Wybory do Komisji rewizyjnej – głosowanie tajne.
 4. Wybory do Sądu Honorowego – głosowanie tajne.
 5. Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.
V. Zakończenie obrad
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.
AD I.
 3.  Prezydent IPH zaproponował siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia. Propozycja Prezydenta została przyjęta 

jednogłośnie.
  Przewodniczący WZ zaproponował następujący skład Prezydium Walnego Zgromadzenia:
  Sekretarz – Jan Mostowik
  Asesorzy – Michał Czekaj, Leszek Rożdżeński
  Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowanych kandydatów. 
 4. Następnie Przewodniczący zaproponował skład Komisji Skrutacyjnej:
  – Stanisław Osieka – członek
  – Krzysztof Janusz – członek
  – r. pr. Michał Babij – przewodniczący
  Zebrani, jednogłośnie przyjęli zaproponowane kandydatury.
   Przewodniczący, ze względów praktycznych, zaproponował by nie powoływać Komisji uchwał i wniosków, 

a ewentualne uwagi i poprawki do projektów uchwał byłby zgłaszane bezpośrednio Przewodniczącemu.
  Zebrani jednogłośnie przychylili się do tej propozycji.
 5. Odczytano projekt Regulaminu WZ Zebrani jednogłośnie przyjęli Regulamin WZ. 
  (załącznik nr 1).
   Przewodniczący zapytał czy ktoś z zebranych wnosi o zmianę lub wykreślenie jakiejś pozycji z przedstawionego 

porządku obrad. Nie wniesiono wniosków w tym przedmiocie. 
AD. II
 1.   Prezydent IPH przedstawił Sprawozdanie z działalność Izby wraz z bilansem za okres 2017-2020.
  Odczytano ocenę działalności izby w okresie 2017-2020 dokonaną przez Komisję rewizyjną.
 2. Prezydent IPH przedstawił projekt strategii działania Izby na lata 2021-2025.
AD. III
 1. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 1 w przedmiocie: 
  – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Izby za okres 2017-2020.
  – zatwierdzenia oceny działalności Izby przedłożonej przez Komisję rewizyjną.
  – udzielenia absolutorium Radzie Izby za okres 2017-2020
   Wobec braku wniosków co do treści projektu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 1. 

Uchwałę przyjęto jednomyślnie
 2. Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 2 w przedmiocie przyjęcia Strategii Izby na lata 2021-2024.
   Wobec braku wniosków co do treści projektu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 2. 

Uchwałę przyjęto jednomyślnie.
 3.  Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 3 w przedmiocie nowelizacji Statutu Izby. Dyrektor Izby zreferował 

proponowane zmiany. Wobec braku wniosków co do treści projektu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie 
nad uchwałą nr 3. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

AD. IV
  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów z wyborów w grupach członkowskich przedstawił 

wyniki i zaprezentował listy osób rekomendowanych do Rady IPH, Komisji Rewizyjnej IPH oraz do Sądu Honorowego 
IPH. Przewodniczący zarządził głosowanie w formie tajnej kolejno na członków Rady IPH, Komisji Rewizyjnej IPH oraz do 
Sądu Honorowego IPH.

  Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Michał Babij wnioskując jednocześnie o przyjęcie 
uchwały nr 4 WZ w przedmiocie zatwierdzenia wyników wyborów na członków Rady IPH, Komisji Rewizyjnej IPH oraz do 
Sądu Honorowego IPH w kadencji 2021-2025.

AD. V
 Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zwyczajnego.
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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 2021 odbyły się 4 posiedzenia Rady IPH. 

Posiedzenia Rady IPH odbyły się w następujących terminach:

3 marca – posiedzenie ze względu na panującą pandemię covid – 19 odbyło się w formie zdalnej, za pośrednictwem 
aplikacji ZOOM. Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności IPH w roku 2020, odczytano uchwałę nr 1 
Komisji Rewizyjnej z dnia 24.02.2021 w sprawie oceny działalności Izby za rok 2020, przyjęto uchwałę nr 1 o zatwierdzeniu 
sprawozdania 昀椀nansowego Izby za rok 2020 oraz przekazania wyniku 昀椀nansowego (nadwyżki bilansowej) za rok 2020, 
przyjęto uchwałę nr 2 o powierzeniu uchwalenia planu rzeczowo-昀椀nansowego działania Izby na rok 2021 nowo wybranej 
Radzie Izby. Przyjęto uchwałę nr 3 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie

z dnia 3 marca 2021 roku

Działając na podstawie § 21 pkt 13 i 14 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: „Izba”), Rada Izby, na 
wniosek Komisji Rewizyjnej:

§ 1
Zatwierdza sprawozdanie 昀椀nansowe Izby za rok 2020 oraz ocenę działalności Izby za rok 2020, dokonaną przez Komisję 
rewizyjną.

§ 2
Postanawia przeznaczyć wynik 昀椀nansowy (nadwyżkę bilansową) za rok 2020 w kwocie 187 529,04 zł na:
 – zwiększenie przychodów działalności statutowej w roku 2021 w wysokości 93 764,52 zł.
 – zwiększenie funduszu statutowego w wysokości 93 764,52 zł.

Uchwała nr 2
rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie

z dnia 3 marca 2021 roku

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: „Izba”), Rada Izby, w świetle 
upływu jej kadencji:

§ 1
powierza uchwalenie rzeczowo-昀椀nansowego planu działania Izby na rok 2021 nowo wybranej Radzie Izby.

Uchwała nr 3
rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie

z dnia 3 marca 2021 roku

Działając na podstawie § 15 pkt 1 i 3 oraz § 21 pkt 8 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: 
„Izba”), Rada Izby, w świetle upływu jej kadencji: Zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby na dzień 24 marca 2021 
roku. Ustala porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Wobec obowiązującego stanu epidemii, w myśl § 2 uchwały nr 2 
Rady Izby z dnia 30 września 2020 roku, zarządza zawiadomienie członków Izby o terminie i porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z 14-dniowym wyprzedzeniem oraz przeprowadzenie zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w formie zdalnej. Wykonanie tych działań powierza się Dyrektorowi Izby. Powierza Prezydium Rady 
sporządzenie i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Izby w latach 2017-2020.

28 kwietnia – posiedzenie odbyło się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. Na posiedzeniu dokonano 
wyborów prezydenta i członków Prezydium Rady IPH oraz kooptacji do Rady. Radcowie przegłosowali 5 uchwał: o wyborze 
prezydenta IPH, o wyborze członków Prezydium Rady IPH, o powierzeniu wiceprezydentom IPH przewodniczenia sekcjom 
branżowym oraz dokooptowaniu 2 osób do składu Rady IPH.

Uchwała nr 1
rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: „Izba”), Rada Izby, po 
wysłuchaniu sprawozdania Komisji Skrutacyjnej:

§ 1
Stwierdza, że wybory na Prezydenta Izby przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w § 27 pkt 3 i 4 Statutu Izby.

§ 2
Zatwierdza wybór Sebastiana Chwedeczko do pełnienia funkcji Prezydenta Izby w kadencji 2021-2025.

Uchwała nr 2 
rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: „Izba”), Rada Izby, po 
wysłuchaniu sprawozdania Komisji Skrutacyjnej:

§ 1
Stwierdza, że wybory na Wiceprezydentów Izby przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w § 27 pkt 3 i 5 Statutu Izby.

§ 2
Zatwierdza wybór następujących Wiceprezydentów w kadencji 2021-2025:
 – Michała Czekaja
 – Wojciecha Hudyki
 – Huberta Kardasza
 – Leszka Rożdżeńskiego 
 – Jana Sadego
 – Jadwigi Wiśniowskiej 

§ 3
Powierza poszczególnym Wiceprezydentom pełnienie następujących funkcji:
Wiceprezydent ds. przemysłu – Michał Czekaj
Wiceprezydent ds. budownictwa – Wojciech Hudyka
Wiceprezydent ds. innowacji – Hubert Kardasz
Wiceprezydent ds. handlu – Jan Sady
Wiceprezydent ds. Usług – Jadwiga Wiśniowska
Wiceprezydent wykonawczy – Leszek Rożdżeński

Uchwała nr 3
rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Działając na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: „Izba”), Rada Izby, niniejszym:

§ 1
Dokooptowuje do składu Rady Izby następujące osoby:
 1. Krzysztof Deszyński
 2. Stanisław Osieka
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Uchwała nr 4
rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Działając na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: „Izba”), Rada Izby, w świetle 
uchwały nr 2 Rady Izby z dnia 3 marca 2021 roku,

§ 1
Uchwala rzeczowo-昀椀nansowy plan działania Izby na rok 2021, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

23 czerwca – posiedzenie Rady Izby odbyło się w Vanta Business Center w Skawinie. Podczas posiedzenia podjęto 
uchwałę nr 1 – Regulamin tytułu Radcy-Senatora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Na posiedzenie Izby zostali 
zaproszeni członkowie Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w Skawinie, aby porozmawiać o współpracy samorządu lokalnego 
i gospodarczego, która stanowi fundament prawidłowego rozwoju ekonomicznego.

Uchwała nr 1
rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

Działając na podstawie § 21 pkt 17 Statutu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Rada Izby niniejszym:

§ 1
Uchwala Regulamin tytułu Radcy-Senatora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

§ 2
reGUlamin tytUłU radcy-senatora

izby przemysłowo-handlowej w KraKowie

§1
1. Nadawanie tytułu Radcy-Senatora jest wyłączną kompetencją Rady Izby, ma mocy § 21 pkt 17 Statutu Izby.
2.  Rada Izby może nadawać tytuły Radcy-Senatora każdorazowo na posiedzeniu zatwierdzającym sprawozdanie 昀椀nansowe 

za poprzedni rok obrotowy.
3.  Nadawanie tytułu Radcy-Senatora, odbywa się w formie jawnego głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami, większością 

2/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady.

§ 2
Tytuł Radcy-Senatora może zostać nadany przedstawicielom członków Izby albo innym osobom o uznanym autorytecie 
i doświadczeniu w sprawach gospodarczych.

§ 3
1.  Kandydatów do otrzymania tytułu Radcy-Senatora rekomenduje Radzie Izby Prezydium Rady Izby, lub grupa co najmniej 

5 członków Rady Izby.

2.  Prezydium Rady Izby kandydatów rekomenduje poprzez podjęcie stosownej uchwały w tym przedmiocie i przedstawienie 
jej Radzie Izby, zaś grupa co najmniej 5 członków Rady Izby rekomendacji kandydatów dokonuje poprzez złożenie 
stosownego wniosku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w trakcie posiedzenia Rady Izby.

§ 4
Niezależnie od powyższych postanowień, na mocy § 18 pkt 2a i 2b Statutu Izby, tytuł Radcy-Senatora otrzymuje z mocy Statutu: 
a)  Osoba, która utraciła status Prezydenta Izby posiadany co najmniej przez okres jednej kadencji Rady Izby, zachowuje 

mandat członka Rady Izby na kolejne kadencje, o ile złoży oświadczenie potwierdzające jej wolę w tym zakresie.
b)  Osoba, która utraciła Status Dyrektora Izby posiadany co najmniej przez jedną kadencję Rady Izby, otrzymuje mandat 

członka Rady Izby na kolejne kadencje, o ile złoży oświadczenie potwierdzające jej wolę w tym zakresie.

§ 5
1. Tytuł Radcy-Senatora nadawany jest dożywotnio.
2. Radca-Senator ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym.

22 września – posiedzenie, podczas którego przedstawiono wniosek Prezydium o powołanie członków Rady Sądu Polubownego 
i podjęto stosowną uchwałę. Ponadto Prezydent oraz Dyrektor Izby poinformowali członków Rady Izby o stawianych im 
zarzutach w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, jakoby Prezydent Izby Przemysłowo-
Handlowej w Krakowie obiecał konkretnej osobie funkcję Dyrektora IPH. Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, 
będąca organem decyzyjnym i sprawującym ogólny nadzór oraz ustalającym kierunki działania Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Krakowie, oświadczyła po wysłuchaniu informacji, że wspiera Prezydenta oraz Dyrektora Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Krakowie i wierzy, że w wyniku prowadzonych przez organy państwowe czynności, zostaną oni szybko oczyszczeni ze 
stawianych im zarzutów.

Uchwała nr 1
rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie

z dnia 22 września 2021 roku

Rada Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, działając na podstawie § 35 pkt 3 Statutu Izby, działając na wniosek Prezydium 
Rady Izby, postanawia:

§ 1
Odwołać prof. Wojciecha Pyzioła z funkcji Przewodniczącego Rady Sądu Polubownego oraz adw. Krzysztofa Labe z funkcji 
członka Rady Sądu Polubownego, wobec faktu, iż żaden z nich nie jest przedstawicielem członka Izby.

§ 2
Powołać na stanowisko Przewodniczącego Rady Sądu Polubownego adw. Andrzeja Zacharzewskiego, na stanowisko członka 
Rady Sądu Polubownego adw. Bartłomieja Babija.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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rada izby przemysłowo-handlowej w KraKowie

 

sebastian chwedeczko
BRK Sp. z o.o. 
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 

jadwiga wiśniowska 

Mix Electronics 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 

wacław andruszko
RADCA IPH
Dyrektor IPH w latach 1997-2018

 

Piotr Baran 

Proins S.A. 
RADCA IPH 

jan buczek
Piekarnia J. B. Buczek Sp. j. 
RADCA IPH 

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

tomasz Francuz
Przedsiębiorstwo Budowlane TF 
Sp. z o.o. 
RADCA IPH 

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

wiesław hałucha
Alventa S.A. 
RADCA IPH 

marek januszek
Tes Technika Emalia Szkło 
sp. z o.o. 
RADCA IPH 

tomasz Krawczyk
Agencja Reklamy Wenecja
RADCA IPH 

przemysław machynia 
FSWO Sp. z o.o.
RADCA IPH 

magdalena makieła
Kancelaria Adwokacka  
dr Magdalena Makieła 
RADCA IPH

marcin mazgaj
Cliffsidebrokers S.A.
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 Natkaniec

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania sp. z o.o.
RADCA IPH 

edward Nowak 

Restrukturyzacja
RADCA IPH 

wiesław nowak
ZUE S.A. 
RADCA IPH 

 

stanisław osieka
Firma STANISŁAW OSIEKA 
RADCA IPH

 

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

agata seredyka
Safe it sp. z o.o. 
RADCA IPH 

tomasz szczypiński 
Expro Sp. z o.o. 
RADCA IPH 

daniel więzik 
Homeware Products 1947 
Sp. z o.o.
RADCA IPH 

piotr wilczek 
Grupa A-05 Sp. z o.o. 
RADCA IPH 

ewa woch

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
RADCA IPH 

jerzy wrzecionek 

Firma Janex Sp. z o.o. 
RADCA IPH 

piotr ziętara 
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
RADCA IPH 

andrzej zdebski 

Krakchemia S.A. 
RADCA IPH 



24 25

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

3)  prezydiUm rady iph

do zadań prezydium rady należy m.in. bieżący nadzór nad działalnością izby pomiędzy posiedzeniami rady izby.
W okresie sprawozdawczym posiedzenia Prezydium Rady IPH odbyły się w następujących terminach: 28.01., 3.03., 19.05., 
6.07., 1.09., 10.09, 13.09., 29.09., 15.12. 
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 mody昀椀kacji Strategii IPH

 –  opiniowanie scenariuszy różnych imprez organizowanych przez IPH wspólnie z UMK, Urzędem Marszałkowskim oraz 
Wojewodą Małopolskim 

 –  podejmowanie interwencji u władz lokalnych na rzecz 昀椀rm członkowskich 

 –  rekomendowanie spośród 昀椀rm członkowskich prezesów do nagrody Krakowski Dukat, dyplomów Teodora 
Baranowskiego 

 –  przyjęcie nowych 昀椀rm do IPH 

 –  analizowanie trudnej sytuacji na rynku pracy

 –  ustalenie listy osób, które w imieniu władz izby będą reprezentować IPH na jubileuszach 昀椀rm, instytucji i innych 
uroczystościach. 

Uchwała 
prezydium rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie  

z dnia 28 stycznia 2021 roku

Prezydium Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie (dalej jako: Izba), działając na podstawie § 19 pkt 3,4 i 7 oraz § 31 
pkt 3 i §32 pkt 3 Statutu Izby, niniejszym:

§ 1

celem dokonania rekomendacji przez poszczególne grupy kandydatów na członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 
Honorowego, zwołuje zebrania grup członków według następującego porządku:

 a. grupa członków o zatrudnieniu od 1 do 9 osób – zebranie odbędzie się dnia 15 lutego 2021 g. 11.00
 b. grupa członków o zatrudnieniu 250 i powyżej 250 osób – zebranie odbędzie się dnia 15 lutego 2021 g. 14.00
 c. grupa członków o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – zebranie odbędzie się dnia 16 lutego 2021 g. 11.00
 d. grupa członków o zatrudnieniu od 50 do 249 osób – zebranie odbędzie się dnia 16 lutego 2021 g. 14.00

§ 2

w poszanowaniu statutowej zasady proporcjonalności, określa następującą liczbę miejsc do rekomendowania przez grupy członków:

 a. w zakresie kandydatów na członków Rady Izby:

  – grupa członków o zatrudnieniu od 1 do 9 osób – 12

  – grupa członków o zatrudnieniu 10 do 49 osób – 10

  – grupa członków o zatrudnieniu od 50 do 249 osób – 6

  – grupa członków o zatrudnieniu 250 i powyżej 250 osób – 5

 b. w zakresie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej:

  – grupa członków o zatrudnieniu od 1 do 9 osób – 2

  – grupa członków o zatrudnieniu 250 i powyżej 250 osób – 1

  – grupa członków o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – 1

  – grupa członków o zatrudnieniu od 50 do 249 osób – 1

 c. w zakresie kandydatów na członków Sądu Honorowego:

  – grupa członków o zatrudnieniu od 1 do 9 osób – 2

  – grupa członków o zatrudnieniu 250 i powyżej 250 osób – 1

  – grupa członków o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – 1

  – grupa członków o zatrudnieniu od 50 do 249 osób – 1

§ 3

wobec trwającej pandemii COVID-19, zarządza zwołanie grup członków za pośrednictwem poczty elektronicznej na 14 dni 
przed odbyciem się zebrania poszczególnej grupy członków.

§ 4

wobec trwającej pandemii COVID-19, zarządza przeprowadzenie zebrań grup członków w formie zdalnej – wideokonferencji, 
przy użyciu narzędzia zapewniającego tajność głosowania.

§ 5

Upoważnia Dyrektora Izby oraz Prezydenta Izby do przewodniczenia zebraniom grup członków.

§ 6

Powierza Dyrektorowi Izby wykonanie uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 
prezydium rady izby przemysłowo-handlowej w Krakowie  

z dnia 13 września 2021 roku

Prezydium Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, działając na podstawie § 35 pkt 3 Statutu Izby, wnioskuje do Rady Izby o:

§ 1

Odwołanie prof. Wojciecha Pyzioła z funkcji Przewodniczącego Rady Sądu Polubownego oraz adw. Krzysztofa Labe z funkcji 
członka Rady Sądu Polubownego, wobec faktu, iż żaden z nich nie jest przedstawicielem członka Izby.

§ 2

Powołanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Sądu Polubownego adw. Andrzeja Zacharzewskiego, a na stanowisko 
członka Rady Sądu Polubownego adw. Bartłomieja Babija.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

michał czekaj 
WICEPREZYDENT IPH  
DS. PRZEMYSŁU

jadwiga wiśniowska
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
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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 昀椀nansowej i działal-
ności gospodarczej.

W 2021 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej IPH.

W dniu 24.02.2021 – poświęcone ocenie działalności Izby w roku 2020. 

Uchwała nr 1
Komisji rewizyjnej izby przemysłowo-handlowej w KraKowie

z dnia 24 lutego 2021 roku
w sprawie oceny działalności izby za rok 2020

Komisja Rewizyjna Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, działając na podstawie § 21 pkt 13 Statutu Izby oraz Regulaminu 
Komisji Rewizyjnej, po sporządzeniu sprawozdania z oceny działalności Izby za rok 2020: 
 1. Akceptuje sprawozdanie 昀椀nansowe Izby za rok 2020 i wnioskuje do Rady Izby o jego zatwierdzenie.
 2. Wnioskuje do Rady Izby o przekazanie wyniku 昀椀nansowego (nadwyżki bilansowej) za rok 2020 w kwocie 187 529,04 zł na:
  a. zwiększenie przychodów działalności statutowej w roku 2021 w wysokości 93 764,52 zł
  b. zwiększenie funduszu statutowego w wysokości 93 764,52 zł
 3.  Stwierdza, że podjęte przez Izbę działania zrealizowane zostały zgodnie ze Strategią Izby oraz Planem Rzeczowo-

Finansowym na rok 2020.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest do przedłożenia niniejszej uchwały Radzie Izby.

sprawozdanie Komisji rewizyjnej izby przemysłowo-handlowej w Krakowie 
z oceny działalności izby za rok 2020

Wykonując swoje obowiązki statutowe i regulaminowe Komisja Rewizyjna Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie przed-
stawia informacje dotyczące działalności Izby w okresie sprawozdawczym, tj. od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej poświęcone 
m. in. następującym sprawom:
 –  dokonaniu analizy Informacji 昀椀nansowej i sprawozdania 昀椀nansowego za rok 2020. 
 –  sprawozdania 昀椀nansowego IPH za 2020 r. 
 –  ocenie stopnia realizacji przez Biuro IPH zaplanowanych działań za 2020 nakreślonych w Planie Strategicznym IPH 
 –  analizie realizacji uchwał i ustaleń podjętych w czasie posiedzeń Rady IPH

Członkowie Komisji Rewizyjnej aktywnie uczestniczyli w okresie sprawozdawczym we wszystkich posiedzeniach Rady Izby, 
oceniając działalność statutową Izby. Członkowie Komisji Rewizyjnej odbyli w ciągu ubiegłego roku szereg spotkań z dyrekcją 
Biura Izby, których celem była bieżącą ocena działalności IPH.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 昀椀nansowym za rok 2020, Komisja Rewizyjna stwierdza, że:
 –  bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazuje po stronie pasywów i aktywów sumę 1 172997,00 zł
 –  rachunek zysków i strat za rok 2020 wykazuje dodatni wynik 昀椀nansowy w wysokości 187 529,04 zł netto.

w 2020 roku koszty ukształtowały się na poziomie 1 864 915,32 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 23 %.
suma wszystkich przychodów wyniosła 2 052 549,36 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 18%

Najważniejsze źródła przychodów to:
 1.  Dotacje ze środków Unii Europejskiej, które stanowią 26,52% wszystkich przychodów – w stosunku do ubiegłego roku 

zmniejszyły się o 16%
 2.  Dotacje budżetu państwa stanowią 20,87% ogółu przychodów – w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 54%
 3.  Przychody z tytułu legalizacji dokumentów eksportowych stanowią 11,25% przychodów i wzrosły w stosunku do roku 

poprzedniego o 19 %
 4.  Pakiet usług informacyjno-promocyjnych, który stanowił 10,80% wszystkich przychodów – w stosunku do ubiegłego 

roku nastąpił spadek o 4%
 5.  Przychody z tyt. organizacji konferencji stanowią 10% przychodów i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 19%.

Szczegółowe dane 昀椀nansowo-ekonomiczne znajdują się w rocznym sprawozdaniu Izby, które Komisja Rewizyjna oceniła jako 
wystarczające i wiarygodne. 

Komisja Rewizyjna dokonała także analizy realizacji przez Izbę zadań w 2020 r., będących częścią Strategii Izby na lata 2017-
2020, przyjętej przez Walne Zgromadzenie IPH w dniu 29 marca 2017 r.

Stwierdzono, że w 2020 roku pomimo obowiązujących obostrzeń i kryzysu Izba wykonała zdecydowaną większość zaplano-
wanych i możliwych do wykonania przedsięwzięć. 

Z bardzo wielu działań Izby za najbardziej znaczące Komisja Rewizyjna uważa te, które zrealizowano w 6 obszarach:
 1. rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 昀椀rm.
 2. internacjonalizacja 昀椀rm w małopolsce poprzez rozwój współpracy międzynarodowej.
 3. efektywne wykorzystanie funduszy Ue w perspektywie 昀椀nansowej 2014-2020.
 4. Umocnienie roli i znaczenia izby, jako instytucji samorządu 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 starając się dostosować ro reżimów sani-
tarnych i obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, pracowała w formule stacjonarnej lub zdalnej i cały czas świadczyła 
usługi w postaci webinariów, spotkań w formie online oraz na bieżąco przekazywała informacje i opracowania dotyczące 
wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców. Opracowała także dla 昀椀rm członkowskich Przewodnik po tarczach i świadczyła do-
radztwo w zakresie form wsparcia. 
Jest to wypełnienie zaleceń i uwag zgłoszonych przez Radę IPH oraz postulatów Komisji Rewizyjnej Izby. 

Dlatego też Komisja Rewizyjna Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zgodnie z § 21 pkt 13 i 14 Statutu Izby, wnioskuje 
do Rady Izby: 
 – o zatwierdzenie sprawozdania 昀椀nansowego Izby za 2020 r.
 – przekazanie wyniku 昀椀nansowego (nadwyżki bilansowej) za 2020 rok 187 529,04 zł na :
 – zwiększenie przychodów działalności statutowej w roku 2021 w wysokości 93 764,52 zł
 – zwiększenie funduszu statutowego w wysokości 93 764,52 zł.

w dniu 29 kwietnia w formule online – podczas posiedzenia nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej oraz wybór 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza KR. 

Kazimierz stolarzewicz 
PPHU Kej Sp. z o.o. 
PRZEWODNICZĄCY KR 

bożena raciborska
Centrum Biurowe VINCI 
WICEPRZEWODNICZĄCA KR 

rafał świerczyński
MPK S.A. w Krakowie 
SEKRETARZ KR 

Komisja rewizyjna iph

Marcin Bauer

Marxam Project
CZŁONEK KR

witold słomka
Małopolskie Dworce Autobusowe SA 
CZŁONEK KR
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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 odbyło się 1 posiedzenie Sądu Honorowego w dniu 29 kwietnia. Podczas posiedzenia nastąpiło 
ukonstytuowanie się Sądu Honorowego oraz wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza SH.

Ponadto członkowie SH byli zapraszani i uczestniczyli w posiedzeniach Rady IPH.

sĄd honorowy iph w KraKowie

prof. andrzej szUmaŃsKi
Andrzej Szumański Ekspertyzy i 
Konsultacje Prawne, Arbitraż
PREZES SH

józef hojda
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HETMAN 
Józef Hojda 
WICEPREZES SH

wojciech Gwiazda
Philip Morris Polska
SEKRETARZ SH

6)  biUro iph 

biuro izby jest organem wykonawczym izby, który odpowiada za prowadzenie bieżącej działalności izby – w tym za politykę 
昀椀nansową 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 izbie odbywały się spotkania, także w formie zdalnej, z udziałem prezydenta IPH, wiceprezydentów IPH, członków Rady 
oraz dyrektora IPH. Gośćmi izby byli głównie prezesi 昀椀rm 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 12 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, Anna Czajka, Roman Cupryś, Agnieszka Czubak, Danuta Borowska,  
Anna Karolak, Małgorzata Rak, Ewa Sułkowska, Małgorzata Deka, Marek Pustuła, Michał Babij

pracownicy iph w Krakowie 

agnieszka buczek
OPGK Sp. z o.o
CZŁONEK SH 

wojciech malkiewicz
Codlake Sp. z o.o
CZŁONEK SH 
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działalność iph w Krakowie w 2021 roku koncentrowała się na 6 głównych obszarach wytyczonych przez strategię 
iph na lata 2021 – 2025 oraz jej mody昀椀kację zatwierdzoną 24 marca 2021 r. 

najważniejsze działania iph w Krakowie zrealizowane zgodnie ze strategią iph na lata 2021 – 2025 oraz zaleceniami 
w formie uchwał rady i prezydium rady iph.

i.  rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności 昀椀rm.

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

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

3. Spotkanie Dyrektora IPH z przedstawicielami Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A.

4. Spotkanie w Izbie z przedstawicielami Wydziału Turystyki UMK w sprawie omówienia organizacji tegorocznego 
Kongresu Turystyki Medycznej.

5. Spotkanie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego i wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego z przedstawicielem 
platformy 昀椀nansowej Ebury, posiadającą ofertę produktową, która pomaga 昀椀rmom przyspieszyć i uprościć proces 
płatności międzynarodowych, w celu omówienia współpracy. 

6. Spotkanie w Izbie uczestników tworzonej przez Izbę Małopolskiej Sieci Sukcesorów. Członkowie Sieci – potencjalni 
sukcesorzy lub osoby, które już przejęły „stery” w 昀椀rmie rodzinnej, objęci zostaną darmowym wsparciem eksperckim, 
w postaci 6 spotkań merytorycznych (stacjonarnych/online), celem jak najlepszego przygotowania się do procesu 
sukcesji, m.in. w obszarze prawnym, podatkowo-昀椀nansowym, organizacyjnym, psychologicznym i kadrowym. 
Członkowie Sieci będą mieli również sposobność do wzajemnej wymiany doświadczeń w ramach organizowanych 
spotkań oraz grupy kontaktowej na facebooku.

7. Spotkanie w izbie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z p. Tomaszem Styrylskim w celu przedstawienia wsparcia 
przedsiębiorców w 昀椀nansowaniu innowacji ze źródeł zewnętrznych (ulga B+R, IP BOX, dotacje krajowe i unijne).

8. Wizyta mec. Pawła Rataja i Andrzeja Hajduka w sprawie sukcesji w 昀椀rmach rodzinnych. 

9. Pierwsze z sześciu spotkań w Izbie w ramach Małopolskiej Sieci Sukcesorów, których celem jest jak najlepsze 
przygotowanie przyszłych sukcesorów do procesu sukcesji, m.in. w obszarze prawnym, podatkowo-昀椀nansowym, 
organizacyjnym, psychologicznym i kadrowym. W ramach organizowanych spotkań członkowie Sieci będą mieli 
również sposobność do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz grupy kontaktowej na facebooku.

10. Spotkanie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Bartoszem Kurkiem przedstawicielem 昀椀rmy członkowskiej Izby Philip 
Morris. Spotkanie dotyczyło omówienia udziału izby w Forum Akcyzowym. 

11. Spotkanie w Izbie w ramach Małopolskiej Sieci Sukcesorów, temat dotyczył obszaru 昀椀nansowo-podatkowego. Spotkanie 
prowadziła Justyna Zając – Wysocka prezes zarządu 昀椀rmy członkowskiej Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

12. Spotkanie online, w którym uczestniczyli dyrektor IPH Rafał Kulczycki, wiceprezydent IPH Hubert Kardasz oraz p. 
Joanna Szatan-Kenderow dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu. 
Spotkanie dotyczyło tematu giełda pracy. 

13. Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiHandlowy zorganizował w Izbie spotkanie online. Tematem spotkania były 
rozwiązania wspierające biznes z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej, webinar skierowany był do małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia: co nas czeka w 2022 – prognozy dla 
gospodarki polskiej w najbliższych kwartałach; wyzwania związane z łańcuchem dostaw w handlu międzynarodowym 
oraz rozwiązania bankowości transakcyjnej w działalności międzynarodowej.

14. Spotkanie w izbie z dr hab. Joanną Kulczycką prof. AGH, Prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – 
Krajowego Klastra Kluczowego w sprawie omówienia współpracy. 

15. Spotkanie Dyrektora Rafała Kulczyckiego z Dyrektor Wydziału ds. Turystyki Miasta Krakowa Elżbietą Kantor w sprawie 
organizacji tegorocznej edycji Kongresu Turystyki Medycznej. 

16. Spotkanie online z władzami Gminy Olkusz w sprawie zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie dotyczyło 
informacji o obowiązujących zasadach i procedurach uchwalania MPZT, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
wprowadzania zmian do już uchwalonych MPZT, Informacje nt. aktualnie uruchomionych lub planowanych do 
uruchomienia zmian w MPZT MiG Olkusz (lub studium uwarunkowań), Odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców 
dotyczące MPZT.W telekonferencji wzięło udział kilkunastu przedsiębiorców z terenów MiG Olkusz, jak również 
przedsiębiorców zrzeszonych w IPH Kraków oddział Olkusz, którzy swoje siedziby mają poza terenami MiG Olkusz.

17. Udział wiceprezydenta IPH Michała Czekaja w spotkaniu biznesowym z udziałem Nadburmistrza miasta Frankfurt 
nad Menem, pana Petera Feldmanna oraz jubileuszu 30-lecia partnerstwa miasta Krakowa z Frankfurtem nad 
Menem. Jubileusz Partnerstwa obu miast był doskonałą okazją, aby przedstawić polskim 昀椀rmom możliwości ekspansji 
biznesowej w tym regionie.

18. Udział dyrektora IPH i wiceprezydentów IPH Leszka Rożdżeńskiego i Jana Sadego w konferencji Smart City – dla 
mieszkańców i środowiska organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

ii.  internacjonalizacja 昀椀rm w małopolsce poprzez rozwój współpracy międzynarodowej.

1. Spotkanie Dyrektora IPH z Mateuszem Jurczykiem dyrektorem krakowskiego Oddziału Polsko Amerykańskiej Izby.

2. Spotkanie w Izbie Konsula Honorowego Meksyku Sebastiana Chwedeczko i Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego 
z Konsulem Honorowym Luksemburga w Krakowie Szymonem Malecki.

3. Wizyta w Izbie Konsula Generalnego Ukrainy Wiaczesława Wojnarowskiego

4. Udział Prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki i Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w spotkaniu online Klubu 
Kijowskiego. 

5. Wizyta w Izbie Ambasadora Japonii Akio Miyajima. Ambasadorowi towarzyszyli Michiko Makino, szefowa Działu Kultury 
Ambasady Japonii oraz Jacek Mendyk, starszy specjalista w Dziale Kultury Ambasady Japonii.

6. Spotkanie delegacji chorwackiej z przedstawicielami Izby w składzie: Wiceburmistrz (wiceprezydent) miasta Osijek, 
Jasenka Crnković, dyrektor Departamentu Gospodarczego miasta, Igorem Medić. Na spotkaniu wymieniono 
doświadczenia obu miast obszarze gospodarczym. Celem spotkania były również rozmowy na temat możliwej 
współpracy między instytucjami gospodarczymi obu miast. W trakcie spotkania zostały przedstawione propozycje 
współpracy 昀椀rm chorwackich.

7. Spotkania biznesowe w izbie z przedstawicielami wielobranżowej delegacji przedsiębiorców z Bułgarii, radcą 
handlowym Ambasady Bułgarii w Polsce Yordanem Draganchevem oraz przedstawicielami bułgarskiej Państwowej 
Agencji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Współorganizacją wydarzenia zajmował się konsulat Bułgarii- 
konsul Wiesław Nowak, prezes 昀椀rmy członkowskiej ZUE SA.

8. Wizyta w Izbie ambasadora Królestwa Tajlandii JE Chettaphan Maksamphan. W spotkaniu uczestniczył Prezydent IPH 
Sebastian Chwedeczko oraz przedstawiciele 昀椀rm członkowskich.

9. Udział wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego w lunchu biznesowym w restauracji Albertina w związku z wizytą 
roboczą w Krakowie Pana Tau昀椀q Lamsuhur, Charge’d Affairs Ambasady Republiki Indonezji. Celem spotkania była 
rozmowa na temat współpracy handlowej z Indonezją i możliwości jej rozwoju w czasach nowej rzeczywistości.  

10. Udział wiceprezydenta IPH Michała Czekaja w spotkaniu biznesowym z udziałem Nadburmistrza miasta Frankfurt 
nad Menem, pana Petera Feldmanna oraz jubileuszu 30-lecia partnerstwa miasta Krakowa z Frankfurtem nad 
Menem. Jubileusz Partnerstwa obu miast był doskonałą okazją, aby przedstawić polskim 昀椀rmom możliwości ekspansji 
biznesowej w tym regionie.

11. Wizyta w izbie przedstawicieli miasta Mataro w Hiszpanii. 

12. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie podpisała list intencyjny o współpracy z Polską Izbą Biznesową we Włoszech 
CAPI. Podpisanie nastąpiło w siedzibie IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

13. Spotkanie w izbie organizowane wraz z BGK dotyczące eksportu na rynek niemiecki. Formy wsparcia ze strony 
polskiej i niemieckiej przedstawił Krzysztof Kamola, dyrektor ds. relacji międzynarodowych Przedstawicielstwo Banku 
Gospodarstwa Krajowego we Frankfurcie.

14. Wizyta w izbie Anne Defourny, Radcy Ekonomicznego i Handlowego Regionu Walonii przy Ambasadzie Belgii.

15. Spotkanie dyrektora IPH w konsulem Chorwacji Pawłem Włodarczykiem. Tematem spotkania była organizacja misji do 
Chorwacji w 2022 roku. 

16. Udział dyrektora IPH w spotkaniu przedświątecznym organizowanym przez Oddział Krakowski Polsko- Amerykańskiej 
Izby AMCHAM. 

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 
昀椀rm i instytucji.
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iii.    efektywne wykorzystanie funduszy Ue

1.  Styczeń 2021 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., Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. (do 22.06.2021 jako 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. Jednocześnie w miesiącach maj-sierpień 2021 konsorcjum 
w tym samym składzie opracowało i złożyło wieloletni projekt swojej dalszej działalności do konkursu, który wyłonił 
partnerów sieci Enterprise Europe Network w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2025. Izba miała kluczowy wkład w 
przygotowanie tego projektu, który zakłada dalsze wyspecjalizowanie oferowanych usług oraz nacisk na wsparcie 
digitalizacji i zrównoważonego rozwoju sektora MŚP. Komisja Europejska zaakceptowała projekt do do昀椀nansowania 
w listopadzie 2021 roku.

2.  Styczeń 2021 r. – kontynuacja realizacji projektu „KAM2SouthPL2” 昀椀nansowanego z Programu Ramowego 
„HORYZONT 2020”.

 W ramach projektu oferowane były dwa modele bezpłatnych usług dla MŚP:

 –  wsparcie regionalnych MŚP, które otrzymały do昀椀nansowanie z programu Horyzont 2020 lub Horyzont Europa 
w jak najefektywniejszej realizacji ich projektów, w tym w wyborze odpowiedniego coacha projektu oraz komuni-
kacji z nim;

  – audyty innowacyjności oparte na metodologii IMP3rove i Innovation Health Check, zakończone raportem rezul-
tatów 昀椀rmy, w oparciu o który konsultant przeprowadza z przedstawicielem bądź przedstawicielami 昀椀rmy warsztaty, 
których celem jest optymalizacja jej procesów zarządzania innowacjami, tak aby zapewnić jej maksymalną konkuren-
cyjność i trwały wzrost.

  W roku 2021 zrealizowano w ramach projektu 9 audytów (obejmujących średnio 56 godzin pracy konsultanta dla 
klienta w ramach jednej usługi). W dniu 31.12.2021 zakończono realizację projektu. Od stycznia roku 2022 analogicz-
ne usługi będą realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network.

3.  Styczeń 2021 r. – sierpień 2021 r.- kontynuacja i ukończenie projektu pilotażowego Ready2Net rozpoczętego w mar-
cu 2019 r. Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Ramowego COSME przez 6 ośrodków Enterprise 
Europe Network (dwa z Włoch oraz po jednym z Łotwy, Polski, Bułgarii oraz Hiszpanii) było 昀椀nansowe i merytoryczne 
wsparcie 10 sieci MŚP w zakresie rozwoju ich eksportu. 

4.  Styczeń 2021 r. – kontynuacja realizacji projektu Krakow Metropolitan Area for Business (akronim: KMA4Business) 
realizowanego od lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 współ昀椀nasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja 
gospodarcza Małopolski.

5.  Marzec 2021 r. – złożenie oferty na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”. 
Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i realizowany był w okresie czerwiec-grudzień 2021 r. Małopolska Sieć 
Sukcesorów została stworzona w celu dobrego przygotowania 昀椀rm z Małopolski do zaplanowania i przeprowadzenia 
procesu sukcesji – przejęcia 昀椀rmy rodzinnej oraz wzmocnienia postaw przedsiębiorczych i rozwoju wiedzy i umiejęt-
ności u potencjalnych sukcesorów. 

6.  Kwiecień 2021 r. – złożenie oferty zadania publicznego „Promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży” w ra-
mach „Realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pomi-
nięciem otwartego konkursu ofert (2021 r.)” Projekt uzyskał pozytywna ocenę formalną i realizowany był w okresie 
wrzesień-grudzień 2021 r. 

więcej na temat realizowanych i planowanych 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 pracach i posiedzeniach Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.

 2. Spotkania Loży Kobiet Biznesu IPH – aktywne uczestnictwo, dzielenie się wiedzą i wspieranie przedsiębiorczości.

 3.  Udział Prezydenta IPH i pozostałych członków Prezydium w debatach gospodarczych online organizowanych przez: 
Dziennik Polski, Fundację Aby Żyć, Miasto Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 4.  Zacieśnienie współpracy w spawach istotnych dla przedsiębiorców z Lewiatanem, BCC, ABSL, ASPIRE, Kongregacją 
Kupiecką, Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, AmCham, Francusko- Polską Izbą Gospodarczą, Polsko-
Niemiecką Izbą Gospodarczą, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.

 5.  Spotkanie online Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Zarządem Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Spotkanie 
dotyczyło omówienia możliwości zintensy昀椀kowania współpracy. 

 6.  Podpisanie aneksu do porozumienia z 2010 r. pomiędzy Izbą Przemysłowo-Handlową a Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Krakowie.

 7.  Spotkanie online Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Wiceprezes Zarządu Business Centre Club Kanclerz Lóż 
Częstochowskiej i Małopolskiej BCC Katarzyną Woszczyną w prawie omówienia organizacji wspólnego projektu. 

 8.  Spotkanie w Izbie dyrektora IPH z Bartoszem Kaczmarczykiem przedstawicielem Izby Gospodarczej RH plus, spotka-
nie dotyczyło omówienia możliwych obszarów współpracy. 

 9.  Spotkanie Dyrektora IPH z prezesem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Wojciechem Nowakiem, spotkanie dotyczy-
ło rozmowy na temat współpracy pomiędzy Izba a PFP.

 10.  Spotkanie w Izbie dyrektora IPH i wiceprezydenta IPH Jana Sadego z prof. Janem Czekajem z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w sprawie zorganizowania webinaru nt. nowego ładu.

 11.  Spotkanie w Izbie dyrektora IPH z Krzysztofem Januszem dyrektorem 昀椀rmy członkowskiej MGT Corp. i prezesem Izby 
Gospodarczej Dorzecza Raby Robertem Kaweckim.

 12.  Udział Prezydenta IPH w Krakowie Sebastiana Chwedeczko w dyskusji Biznes chce wykorzystać potencjał Krakowa, 
podczas konferencji online: Property Forum Regiony: Fokus na Kraków, organizowanej przez PTWP SA ( Polskie 
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości)

 13.  Spotkanie w Izbie Dyrektora IPH z prezesem Izby Gospodarczej Dorzecza Raby Robertem Kaweckim, w sprawie 
przyłączenia się Izby Dorzecza Raby do działań IPH w Krakowie zmierzających do stworzenia powszechnego samo-
rządu gospodarczego w Polsce i podpisanie listu skierowanego do Ministra Adama Kwiatkowskiego Sekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Profesora Piotra Wachowiaka Przewodniczącego Rady ds. 
Przedsiębiorczości w Kancelarii Prezydenta RP. 

 14.  Spotkanie w Izbie wiceprezesa Krakowskiej Izby Gospodarczej Rh plus w celu omówienia współpracy przy organizacji 
webinarium dla 昀椀rm zainteresowanych wsparciem z tarczy Małopolskiej oraz podpisania wspólnego stanowiska izb 
gospodarczych w sprawie Polskiego Ładu – apel skierowany do Premiera Morawieckiego. 

 15.  Udział przedstawicieli izby w spotkaniu online informacyjno-sieciującym z małopolskimi przedsiębiorstwami społeczny-
mi organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

 16.  Spotkanie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z przedstawicielami zarządu IPH w Tarnowie dyrektora Izby Ryszarda 
Nejmana i sekretarza Izby Franciszka Bernata. 

 17.  Udział Prezydenta IPH w spotkaniu Rady ds. EkoMałopolski. Zapoznanie z projektem przygotowanych obszarów i kie-
runków interwencji Programu Ochrony Środowiska.

 18.   Udział Wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego w debacie z cyklu „ Przemyśleć Kraków i Małopolskę” – spotkanie 
pn.: RYNEK PRACY, ginące, pojawiające się zawody” inicjowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Debata 
była poświęcona między innymi zmianom gospodarczym zachodzącym na rynku pracy i nowym formom zatrudnienia.

 19.   Udział Prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki w Dniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który odbył się na 
terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W programie: Debata pn. „Ekonomia i sztuka społecznej 
wyobraźni” oraz koncert „Jazz na UEK” w wykonaniu: Orkiestra Wojskowa w Krakowie, Big Band Akademii Muzycznej 
im. K. Pendereckiego, Chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 20.  Spotkanie prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki, z Prezydentem Jerzym Muzykiem w UMK. Podczas spotkania 
prezydent Chwedeczko zaproponował utworzenie forum wymiany koncepcji i informacji nazwanego roboczo „Radą 
Biznesu”

 21.  Udział prezydenta IPH i dyrektora IPH w cyklicznym spotkaniu przedsiębiorców w NBP oddział w Krakowie. 

 22.  Udział Dyrektora Izby w uroczystości Dni Krajowej Administracji Skarbowej.

 23.  Podejmowanie interwencji na prośby 昀椀rm członkowskich IPH:

    a)  Izba w imieniu Philip Morris apelowała o podjęcie tematu okresu przejściowego poprzedzającego planowany przez 
Komisję Europejską zakaz sprzedaży smakowych wkładów tytoniowych do podgrzewania.

   b)  pismo do Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów w sprawie stanowiska Izby w temacie 
wyrobów nowatorskich i innych wyrobów innowacyjnych

 24.  Wizyta Dyrektora IPH w Urzędzie Miasta w sprawie omówienia w roku bieżącym organizacji Konkursu „Mój Pierwszy 
Biznes”.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

SPrawozdaNie

z działalności iph w Krakowie oddział w olkuszu za rok 2021

•	 	W kwietniu 2021 r. odbyło się spotkanie 昀椀rm zrzeszonych w IPH w Olkuszu z władzami gminy Olkusz w sprawie gminnego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Przekazano ogólne informacje dotyczące obowiązujących zasad i procedur 
uchwalania MPZT, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wprowadzania zmian do już uchwalonych MPZT. Przedsiębiorcy 
uzyskali również informacje na temat aktualnie uruchomionych lub planowanych do uruchomienia zmian w MPZT MiG 
Olkusz (lub studium uwarunkowań).

•	 	W listopadzie 2021 r. odbyło się spotkanie online na temat giełdy pracy z panią dyrektor Szatan Kenderow z Wydziału 
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego  w Olkuszu. Do przedsiębiorców została rozesłana ankieta, 
która ma się przyczynić do skuteczniejszych modeli współpracy ze szkołami w naszym powiecie przygotowującymi poten-
cjalnych kandydatów na pracowników w Państwa Firmie.

•	 	Przeprowadzono kilkanaście spotkań indywidualnych z Przedsiębiorcami, w ramach których udzielona została informacja 
o działalności Izby a dla Firm już zrzeszonych pomoc w wymaganym zakresie.

•	 	Przedsiębiorcy uczestniczyli w licznych webinarach organizowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie.

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

 1.  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. 

 2.  Organizacja kolejnej edycji konkursu dla młodzieży krakowskich szkół średnich pod nazwą „Mój Pierwszy Biznes” 
w partnerstwie z Miastem Kraków, ABSL i Bankiem Santander.

 3.  Aktywna działalność Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH w Krakowie. 

 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.  Zaangażowanie w organizację Świątecznej Zbiórki Żywności koordynowanej w Krakowie i Małopolsce przez Bank 
Żywności w Krakowie. Zaproszenie 昀椀rm członkowskich do udziału w akcji.

 7.  Spotkanie online z Senatorem RP Bogdanem Klichem. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie mieli możliwość zapoznania 
się z projektami pomocy dla przedsiębiorców w czasie pandemii, nad którymi pracuje Senat.

 8.  Wizyta w IPH Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie i Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie w celu 
złożenia osobistych gratulacji Sebastianowi Chwedeczce z okazji ponownego wyboru na prezydenta IPH w kadencji 
2021-2025. 

 9.  Wideorozmowa dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego oraz wiceprezydent IPH Jadwigi Wiśniowskiej z prezes 
Szpitala na Klinach Joanną Szyman w sprawie włączenia się Izby w działania CSR związane z akcją społeczną 
ONKOODPOWIEDZIALNI, której celem są wspólne działania ze społecznie odpowiedzialnymi pracodawcami w celu 
zwiększenia świadomości zdrowotnej pracowników, zwrócenie uwagi na pro昀椀laktykę onkologiczną i wskazanie ścieżki 
jak sobie radzić z chorobą onkologiczną, gdy dotyka kogoś z pracowników 昀椀rmy

 10.  Spotkanie w Izbie z cyklu Kultura Media Biznes. Tematem spotkania były krakowskie instytucje – stan i potrzeby po 
covidzie. 

 11.  Udział prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczko z Gali Hoover Table 2021. Podczas gali wszyscy darczyńcy uhono-
rowani zostali statuetkami. Akcja Hoover Table jest wynikiem zainicjowanego w 2018 roku przez Konsulat Generalny 
Stanów Zjednoczonych projektu „Uczcijmy Hoovera”, którego celem, w 2021 roku, było pozyskanie środków, które zo-
staną przeznaczone na zaaranżowanie i wyposażenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej dla zwycięzców konkursu 
dla dzieci i młodzieży pn. „Gdybym był Hooverem to…”

 12.  Udział dyrektora Rafała Kulczyckiego w debacie online projektu Zdrowie Człowiek Pro昀椀laktyka pn. Jak skutecznie 
chronić pracowników przed chorobami zakaźnymi w dobie panującej pandemii COVID-19 i dlaczego warto to robić? 
Praktyki CSR godne naśladowania.

 13.  Spotkanie online przedstawicieli 昀椀rmy P昀椀zer  oraz Dyrektora IPH w Krakowie Rafała Kulczyckiego z Wiceprezydentem 
Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej Andrzejem Kuligiem dotyczące szczepienia osób 75+ przeciwko 
pneumokokom i meningokokom. 

 14.  Wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego w 昀椀rmie członkowskiej izby Dragon Poland. Premier odwiedził halę 
produkcyjną oraz laboratorium, spotkał się z zarządem i pracownikami a w trakcie konferencji prasowej poruszył dwa 
niezwykle ważne tematy dla wszystkich przedsiębiorców. Wskazał przede wszystkim na konieczność zbudowania 
silnego i powszechnego samorządu gospodarczego, o co IPH w Krakowie apeluje od lat.

 15.  Wizyta Dyrektora IPH w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie i spotkanie z dyrektorką szkoły, aby omówić 
udział szkoły w tegorocznych konkursie „ Mój Pierwszy Biznes”.

 16.  Udział prezydenta IPH oraz dyrektora IPH w Jubileuszu 30 lecia 昀椀rmy członkowskiej Izby SAG Sp. z o.o. w Parku 
Śląskim w Chorzowie.

 

 
 

          Kraków, 27.12.2021 r. 

 

       Szanowny Pan 

       Adam Niedzielski    

       Minister Zdrowia   

         

Szanowny Panie Ministrze,  

 

Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie apeluje o podjęcie tematu okresu 
przejściowego poprzedzającego planowany przez Komisję Europejską zakaz sprzedaży 
smakowych wkładów tytoniowych do podgrzewania. W tej chwili nad wprowadzeniem 
takiego zakazu toczą się prace w ramach grupy roboczej ds. polityki tytoniowej (Group 

of experts on tobacco policy), której członkiem jest przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, 
a decyzje mają być podejmowane już na przełomie stycznia i lutego 2022 r. Duże 
zaniepokojenie branży wywołują informacje pojawiające się w toku tych działań, otóż 
bardzo poważnie rozważany jest brak okresu przejściowego, co skutkowało będzie 
automatycznym i natychmiastowym wykluczeniem z produkcji i rynku sporej gamy 

produktów.  

 Światowa konsumpcja tytoniu spada, a prawie 80 procent polskiej produkcji 

tradycyjnych papierosów trafia na eksport. Dlatego szansą dla rodzimego przemysłu 
tytoniowego mogą być właśnie wyroby nowatorskie. Jeden z koncernów już je tu 
produkuje, inne (o czym wprost informują) rozważają przeniesienie linii produkcyjnych 

nad Wisłę. Wspomniana kategoria rozwija się powoli i zajmuje niewielką przestrzeń 
w granicach 5 procent rynku tradycyjnych papierosów, dlatego każda gwałtowna zmiana 
może spowodować jego poważne zawahanie. Tym bardziej jest to niepokojące 
w kontekście płynących ze strony Komisji Europejskiej informacji na temat prac nad 
wprowadzeniem zakazu sprzedaży smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu. 
Przypomnę, że w przypadku zakazu sprzedaży papierosów mentolowych rządząca 
w latach 2007-2015 koalicja PO-PSL dała szansę konsumentom i producentom na 
przygotowania wprowadzając 4.letni okres przejściowy. W tym przypadku branża miała 
produkt ugruntowany i stabilną sytuację, a konsument możliwość wyboru. Szukając 
alternatywy mógł przerzucić się na tytoń podgrzewany np. w wariancie mentolowym. 
Rynek tytoniu podgrzewanego w Polsce dopiero raczkuje, stopniowo i powoli pozyskuje 

konsumentów, którzy chcą zastąpić papierosy mniej szkodliwą alternatywą. To jednak 
mozolny proces, wymaga bowiem od palacza konsekwencji i zmiany często wieloletnich 
przyzwyczajeń, a jego przerwanie często może powodować powrót do wcześniejszego, 
zgubnego nałogu. Dlatego czas jest tu kluczową kwestią dla wielu konsumentów by 
skutecznie wykluczyć papierosy z codziennego użytku.  

 Ostatnią kwestią, o której pragniemy wspomnieć są wpływy do budżetu państwa 
m.in. z tytułu akcyzy. W 2021 roku po raz pierwszy wyroby nowatorskie (bo tak zostały 
zakwalifikowane w ustawie akcyzowej) „dorzuciły się” do kasy państwa i  odprowadzono 

 

 
 
          Kraków, 15.10.2021 r.  

 
 

 

 

        Sz. P. 

Maria Rutka 

Dyrektor 

Departamentu Podatku Akcyzowego 

w Ministerstwie Finansów 

sekretariat.pa@mf.gov.pl 

 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

Mając na uwadze opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (nr UD 299 w wykazie prac 

legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej), chcielibyśmy przedstawić 
nasze stanowisko do przedmiotowego projektu. 

Pomimo, iż rynek wyrobów nowatorskich w Polsce jest ciągle niewielki, bo wg różnych 
danych oscyluje na poziomie ok 4-5% to już teraz widać, iż wyroby nowatorskie mogą 
w przyszłości stać się doskonałą alternatywną dla dotychczasowych palaczy. Jest to o tyle 

istotne, iż Polska, tak jak stała się hubem produkcji papierosów, tak też może w przyszłości 
przejąć dodatkowy rynek.  

Opodatkowanie tych wyrobów, jak dotychczas, nie zostało zharmonizowane na poziomie 
unijnym. Oznacza to, iż krajom członkowskim pozostawiono wolną rękę co do decyzji 
o wprowadzeniu opodatkowania tych wyrobów. Polska tak jak nisko opodatkowuje papierosy, 
tak samo też uczyniła z wyrobami nowatorskimi.   

Dziwią więc wnioski jakie można zaobserwować podczas prac grupy roboczej ds. 

wyrobów nowatorskich o konieczności wprowadzenia istotnych podwyżek akcyzy na te wyroby. 
Wg rekomendacji niektórych z członków grupy stawka akcyzy na wyroby nowatorskie powinna 
zostać ustalona na poziomie zaproponowanym ostatnio przez Niemcy, tj. 80% akcyzy 

papierosowej. Dziwi to szczególnie w kontekście wcześniejszych stwierdzeń jakie padały 
podczas prac grupy, iż przyjęcie takiej stawki opodatkowania powodować będzie iż rynek tych 
wyrobów „zostanie zamknięty” dlaczego akurat Niemcy miałyby być wzorem do naśladowania? 
Jednocześnie niezrozumiałe są dla nas działania ekspertów, którzy uzasadniając konieczność 
podwyżek na te wyroby przytaczają dane jeszcze z innych krajów, które stosują najbardziej 
skrajne podejście do tej kategorii wyrobów jeśli chodzi o wysokość opodatkowania. To ze 
względu na takie podejście we Francji nie ma nawet jednej fabryki papierosów ale czy to 
spowodowało, że Francuzi przestali palić? Nie. Palą teraz papierosy produkowane w Polsce! 

Jak w Polsce wskaźnik opodatkowania wyrobów nowatorskich pozostanie na 
poziomie  20% akcyzy na papierosy to może Francuzi będą za chwilę podgrzewać nowatorskie 
wyprodukowane w Polsce?! Pamiętajmy jednak, że podatek akcyzowy w Polsce nie jest wcale 
najniższym wśród krajów unijnych, bo przecież podobny jest w krajach takich jak Estonia, 
Dania, Holandia Rumunia, Czechy, Słowenia czy Austria.  

ad IV. 13. ad IV. 14

ad IV. 23 a). ad IV. 23 b) 
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 –  30 czerwca – spotkanie z dyrektora IPH z prezesem 昀椀rmy Aspel – producenta sprzętu medycznego

 –  2 sierpnia – spotkanie w izbie z Dyrektorem Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Piotrem Sedlakiem w sprawie przystą-
pienia KSB do Izby. 

 –  14 października – spotkanie wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego i dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z preze-
sem 昀椀rmy Drabest Sp. z o.o. producenta sprzętu do pracy na wysokości, w tym, m.in. rusztowań czy drabin. Rozmowa 
dotyczyła wstąpienia Drabestu do IPH. 

 –  18 października – spotkanie wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego z prezesem 昀椀rmy A1Europe Sp. z o.o. w spra-
wie wstąpienia 昀椀rmy do Izby. 

legalizacja dokumentów w roku 2021. 

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodar-
czych 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 au-
torstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności 
kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.
W roku 2021 potwierdzono 2562 różnych dokumentów. Z legalizacji korzystało ok. 95 昀椀rm.
Od dnia 2 marca 2015 r. w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3 wystawiane są przez 
upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej, uniwersalne świadectwa pochodzenia towarów. W 2021 r. IPH 
wystawiono 130 świadectw pochodzenia towarów.

certyFiKaty posiadane przez iph w KraKowie

IPH posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej na wybrane szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego.

 17.  Wspólne wyjście pracowników Izy na zwiedzanie bezprecedensowej wystawy „Wszystkie arrasy króla -powroty 2021 – 
1961 – 1921” na Zamku Królewskim na Wawelu. Muzeum po raz pierwszy wystawiło całą kolekcję arrasów liczącą 137 
szt. Po wystawie oprowadzała pani przewodnik, która interesująco i z pasją opowiadała o zgromadzonych obiektach.

 18.  Szkolenie w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie. Tytuł: „Przedsiębiorca XXI wieku”, prowadzący Przemysław 
Machynia, prezes 昀椀rmy członkowskiej IPH FSWO Sp. z o.o., – psycholog biznesu, trener i coach.

Vi. wzmocnienie aktywności i działań biura iph w Krakowie. 

 1.  Kontynuowanie aktywności na portalu społecznościowym Facebook. Na pro昀椀lu można śledzić wszystkie informacje 
dotyczące oferty szkoleń, spotkań, konsultacji i misji gospodarczych w ramach realizowanych przez Izbę projektów. 

 2. Wyposażenie IPH w profesjonalne narzędzia do prowadzenia webinariów i telekonferencji.

 3.  Udział prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczko w dyskusjach eksperckich Forum Przedsiębiorców Małopolski 
Dziennika Polskiego. 

 4.  Organizacja Jubileuszu 171 rocznicy powstania Izby – Święto Izby w Sali Narodowego Banku Polskiego Oddział 
w Krakowie.

 5. Spotkanie online 昀椀rm członkowskich IPH Oddziału w Olkuszu w sprawie omówienia działań w roku 2021. 

 6.  Spotkanie online Dyrektora Izby z Prezesem Zarządu 昀椀rmy członkowskiej Wodociągów Miasta Krakowa SA w sprawie 
omówienia dalszych obszarów współpracy. 

 7.  Spotkanie Dyrektora IPH z Tomaszem Krawczykiem – prezesem 昀椀rmy członkowskiej Izby Agencji Reklamy Wenecja 
Sp. z o.o. w sprawie administrowania stroną IPH.

 8.  Spotkanie w Izbie z przedstawicielem 昀椀rmy członkowskiej Izby Philip Morris Bartoszem Kurkiem, który będzie się 
zajmował się przede wszystkim komunikacją nowej globalnej strategii biznesowej Philip Morris International (PMI) 
skoncentrowanej na produktach o niższym ryzyku dla zdrowia niż papierosy.

 9. Spotkanie Dyrektora Izby z wiceprezes 昀椀rmy członkowskiej Izby Targi w Krakowie panią Ewą Woch.

 10.  Spotkanie online w Izbie w ramach Think Tanku Samorządowego, dotyczące Polskiego Ładu i jego konsekwencji dla 
polskich przedsiębiorców. Spotkanie prowadził prof. Jan Czekaj UEK. 

 11.  Spotkanie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z p. Barbarą Nowak – dyrektor Biura Relacji z Klientami Segmentu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Korporacyjne Kraków Banku Citi Handlowy w sprawie omówienia wspólnej 
organizacji szkolenia. 

 12.  Posiedzenie kapituły konkursu „Mój Pierwszy Biznes”. Członkowie kapituły oceniali prezentowane im przez uczniów 
biznesplany. 

 13. Spotkanie w izbie z Adrianem Ochalikiem, aktorem, konferansjerem, w celu omówienia szczegółów związanych z pro-
wadzeniem uroczystości Święta Izby. 

 14.  Wizyta w Izbie prezesa 昀椀rmy członkowskiej FTT Wolbrom pana Piotra Pięty. 

 15.  Spotkanie w Urzędzie Miasta Olkusza Wiceprezydenta IPH Huberta Kardasza i Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego 
z Burmistrzem Olkusza

 16.  Spotkanie wiceprezydenta IPH Huberta Kardasza i dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Dyrektorem Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości Rafałem Soleckim. Spotkanie dotyczyło utworzenia punktu informacji gospodarczej dla 
przedsiębiorców przy Oddziale IPH w Olkuszu. 

 17.  Spotkanie Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego i Wiceprezydenta IPH Jana Sadego z wiceprezesem 昀椀rmy członkowskiej 
MPO Sp. z o.o. w Krakowie panem Andrzejem Natkańcem. 

 18.  Udział Dyrektora IPH w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Interesariuszy, kierunku Stosunki Międzynarodowe UEK, 
do której członkostwa został zaproszony. Do głównych zadań członków Rady Interesariuszy należy: rekomendowanie 
i opiniowanie zmian w programach kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe, pomoc w de昀椀niowaniu kom-
petencji potrzebnych absolwentom tego kierunku na rynku pracy, rekomendowanie tworzenia nowych specjalności, 
rekomendowanie innowacyjnych metod nauczania oraz wspieranie organizowania praktyk i staży dla studentów UEK.

 19.  Spotkanie Dyrektora IPH z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy panem Mariuszem Pyrczem. Spotkanie dotyczyło 
zorganizowania wspólnych webinariów, które dotyczyłyby tematu bezpieczeństwa pracy. 

 20.  Spotkanie Dyrektora IPH i przedstawicieli 昀椀rmy P昀椀zer z Zastępcą Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej 
i Komunalnej Andrzejem Kuligiem w sprawie szczepień seniorów. 

 21.  Dyrektor IPH Rafal Kulczycki z wizytą w siedzibie 昀椀rmy członkowskiej Izby Aspel SA w Zabierzowie.

spotkania w sprawie przyszłego członkostwa w iph

 –  25 lutego – Dyrektor IPH Rafał Kulczycki spotkał się z dyrektorem Krakowskiego oddziału Banku City Handlowy w spra-
wie członkostwa Banku w Izbie.

 –  23 marca – spotkanie Dyrektora IPH z Rektorem Wyższej Szkoły Ekonomii Informatyki w Krakowie w sprawie przystą-
pienia Szkoły do Izby. 

 –  11 maja – spotkanie z Dawidem Sporyszem w sprawie omówienia warunków członkostwa w Izbie. 
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V.  instytUcje działajĄce przy iph

sĄd polUbowny

Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, działa w ramach swoich statutowych kompetencji określonych 
w § 5 ust. 1 pkt. f statutu Izby, jako stały sąd arbitrażowy. Do jego zadań należy rozpatrywanie sporów zarówno pomiędzy 
członkami IPH w Krakowie, jak również innymi podmiotami, które złożyły zapis na Sąd Polubowny. Instytucja ta działa na 
podstawie uchwalonego regulaminu i szczegółowych taryf opłat przewidzianych dla obrotu krajowego i międzynarodowego. 
Bieżąca działalność Sądu koncentruje się przede wszystkim na rozstrzyganiu sporów cywilnoprawnych, szczególnie w zakresie 
krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego.
Dbając o wysoką jakość prowadzonej działalności, Sąd współpracuje z najwyższej klasy specjalistami w dziedzinie prawa 
handlowego, gospodarczego, prawa spółek, prawa budowlanego, autorskiego i innych.

struktura wewnętrzna sądu:

1.  Prezydium Sądu Polubownego:
•	 adw. Janusz Długopolski – Zastępca Prezesa
•	 r. pr. Jerzy Muzyk – Zastępca Prezesa 

2.  Rada Sądu Polubownego:
	 •		 adw. Andrzej Zacharzewski – Przewodniczący Rady
	 •		 adw. Bartłomiej Babij – Członek Rady 
	 •		 adw. Andrzej Zdebski – Członek Rady

3.  Sekretarz Sądu Polubownego:
•		 r. pr. Michał Babij 
 kontakt: 12 428 92 60, arbitraz@iph.krakow.pl 

statystyKi:

rok 2017-2021:  ilość rozpatrzonych spraw: 15
  Sumaryczna wartość przedmiotów sporów: 1 534 033 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”.

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

Łączna liczba mediacji gospodarczych, które zostały przeprowadzone w 2020-2021 roku: 136 

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 昀椀rm 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 昀椀rmy – Członków IPH, przy czym 
uczestnictwo danej 昀椀rmy 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 昀椀rmy (Członkowie SBR), których zadeklarowanym dominującym, bądź istotnym 
rodzajem aktywności gospodarczej jest prowadzona na terenie Polski lub poza jej granicami: 

 a) działalność produkcyjna w przypadku 昀椀rm zakwali昀椀kowanych do Sekcji Przemysłu (SP), 
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 b)  działalność handlowa w przypadku 昀椀rm zakwali昀椀kowanych do Sekcji Handlu (SH), 
 c)  działalność usługowa w przypadku 昀椀rm zakwali昀椀kowanych do Sekcji Usług (SU), 
 d)   działalność w zakresie budownictwa w przypadku 昀椀rm zakwali昀椀kowanych do Sekcji Budownictwa (SB), 
 e)  działalność w zakresie usług innowacyjnych w przypadku 昀椀rm zakwali昀椀kowanych do Sekcji Innowacji (SI).
2.  Członkami SBR mogą być także 昀椀rmy 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 昀椀rm 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 pro昀椀lu 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 昀椀rm 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 jadwiga wiśniowska – 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. 

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 昀椀rm członkowskich 
IPH, jak również wszystkie kobiety, którym bliska jest idea wspierania przedsiębiorczości wśród kobiet.

Prezydium Loży:
Jadwiga Adam – Biuro Doradztwa Majątkowego EUROINVEST
Magdalena Makieła – Kancelaria Adwokacka dr Magdalena Makieła
Agata Paciorek – Krakowski Bank Spółdzielczy
Jadwiga Wiśniowska – Mix Electronics S. A.

Przewodnicząca Loży:
dr Magdalena Makieła od marca 2018 do sierpnia 2021 roku
Elżbieta Wyrobiec od sierpnia 2021

W ramach spotkań Loży w 2021 roku, gośćmi były m.in.
Agnieszka Pocztowska – General Manager Shell Business Operations, Aleksandra Wiśniewska – Business Developer „Air 
France KLM”, Renata Grzybczak, prowadzącą fundację „Światło dla Syrii”, mecenas Agata Kowalska – współzałożyciel-
ka i wspólniczka kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, Ewa Trzcińska – Prezes Polskiej Izby 
Biznesowej we Włoszech z siedzibą w Bolonii oraz Agnieszka Gorzkowska – Wiceprezes PIB we Włoszech. 

Kontakt: 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
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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 昀椀rm 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. 

§ 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.



44 45

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

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.

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 

70 posiedzeń, w tym 3 spotkania w 2021 r. w formie wideokonferencji.
Tematy obrad KWSTiGM podejmowane w 2021 r. dotyczyły obszarów rozwoju regionalnego, gospodarki i transportu – w ramach 
których zaprezentowano:

 1. Wdrażanie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej;

 2. Aktualną fazę zaawansowania prac nad budową „Sądeczanki”;

 3. Możliwości i koncepcję budowy obwodnicy Krynicy;

 4.  Projekt „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych 
i projektowania uniwersalnego”;

 5.  Projekt pilotażowy Korona Karpat; 

 6.  Obszary współpracy gospodarczej Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego z Krajami Preszowskim 
i Żylińskim;

 7.  Działania Samorządu Województwa na rzecz wsparcia Małopolski Zachodniej w procesie transformacji regionu 
w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu;

 8. Realizację projektu LIFE EkoMałopolska.

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. KwstiGm jest 
jedynym tego typu ciałem opiniodawczo-doradczym w polsce na poziomie województwa.
Skład osobowy reprezentacji samorządów terytorialnych w Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych 
Małopolski: 

 1. Marszałek Województwa Małopolskiego: Witold Kozłowski – przewodniczący Komisji,
 2. Przedstawiciel Województwa Małopolskiego: Marta Malec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,

 3.  Przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Małgorzata Popławska, Prezes Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A.,

 4. Przedstawiciel Miasta Krakowa: Jerzy Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,

 5. Przedstawiciel Miasta Oświęcim: Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcimia,

 6. Przedstawiciel Miasta Tarnów: Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa,

 7. Przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski: Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa, 

 8. Przedstawiciel Konwentu Starostów: Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki.

 9. Przedstawiciel samorządu terytorialnego – Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn,

 10. Przedstawiciel samorządu terytorialnego – Grzegorz Gotfryd – Wójt Gminy Szerzyny,

 11. Przedstawiciel samorządu terytorialnego – Anita Żegleń – Wójt Gminy Poronin,

 12. Przedstawiciel samorządu terytorialnego – 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: Sebastian Chwedeczko – Prezydent Izby Przemysłowo-
Handlowej w Krakowie, Przewodniczący Komisji po stronie samorządu gospodarczego,

 2.  Przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie: Ryszard Nejman– Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-
Handlowej w Tarnowie,

 3. Przedstawiciel Jurajskiej Izby Gospodarczej: Gabriela Kucharska – Pełnomocnik Zarządu Jurajskiej Izby Gospodarczej,

 4. Przedstawiciel Nowotarskiej Izby Gospodarczej: Marek Teper – Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej,

 5. Przedstawiciel Sądeckiej Izby Gospodarczej: Paweł Kukla – Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej,

 6. Przedstawiciel Tatrzańskiej Izby Gospodarczej: Andrzej Kawecki – Członek Honorowy Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,

 7.  Przedstawiciel Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości: Janusz Kowalski – Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości,

 8. Przedstawiciel Krakowskiej Izba Turystyki: Piotr Laskowski – Prezes Krakowskiej Izba Turystyki,

 9.  Przedstawiciel Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie: Andrzej Kuta – Prezes Izby 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie,

 10.  Przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: Jan First – Zastępca Prezesa Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,

 11.  Przedstawiciel Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych – Janusz Strzeboński – Prezes Małopolskiego 
Porozumienia Organizacji Gospodarczych,

 12. Koordynator samorządów gospodarczych: Rafał Kulczycki – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Sekretariat Komisji działa w ramach Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. Funkcję Sekretarza Komisji pełni Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki. 



46 47

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

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 – członek Rady

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 

wojewódzka rada dialogu społecznego w województwie małopolskim
Marek Piwowarczyk – Związek Pracodawców Business Centre Club – Wiceprzewodniczący

rada ds. ekomałopolski
Sebastian Chwedeczko- członek Rady 

regionalna rada branżowa
Michał Czekaj – członek Rady 
Wojciech Hudyka – członek Rady 

instytucje powołane przez prezydenta miasta Krakowa:

Jadwiga Wiśniowska – członek Zespołu Programowego „porozumienie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie”
Rafał Kulczycki – członek Kapituły nagrody mecenat Kultury Krakowa 

inne organizacje i gremia:

Leszek Rożdżeński – członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej 
Andrzej Zdebski – członek Rady Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
Jerzy Wrzecionek – reprezentant IPH w Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. 

rada przedsiębiorców przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców
Sebastian Chwedeczko, Rafał Kulczycki przedstawiciele IPH w Krakowie 

rada programowa kongresu open eyes economy summit
Rafał Kulczycki – członek Rady

Kapituła Konkursu pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 
Rafał Kulczycki – członek Kapituły 

rada interesariuszy kierunku stosunki międzynarodowe Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie 
Rafał Kulczycki – członek Rady 

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 昀椀rm zrzeszonych w IPH. 
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych projektów znajdują się w sprawozdaniach poszczególnych wydziałów.

IPH od roku 2004 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 około kilka 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. 

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie
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naGrody i wyrÓŻnienia wrĘczane podczas Uroczystości:

wrĘczenie odznaczenia paŃstwoweGo

W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przekazał wyróżnienie przyznane prezesowi 
昀椀rmy członkowskiej IPH w Krakowie – SAG Sp. z o.o.

pan jerzy Gas – w dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju gospodarki narodowej – odznaczony został złotym 
Krzyżem zasługi.

statUetKi KraKowsKieGo dUKata

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 swoją działalność.

Viii.  praca poszczeGÓlnych wydziałÓw w 2021 roKU

1)  wydział KomUniKacji i przedsiĘbiorczości

Misją wydziału jest:

•	 	koordynowanie działań związanych z komunikacją Izby z jej członkami, otoczeniem gospodarczym i administracyj-
nym oraz mediami,

•	 aktywne kształtowanie wizerunku Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie,
•	 badanie rynku pod kątem produktów oferowanych przez Izbę oraz ich promowanie,
•	 wspieranie informacją gospodarczą 昀椀rm członkowskich i innych 昀椀rm z regionu.

Informacja gospodarcza

W 2021 roku wysłano 39 elektronicznych wiadomości /newslettery/ zawierające informacje gospodarcze oraz informacje 
z 昀椀rm członkowskich i 4 newslettery EEN.
Strona IPH w roku 2021 miała średnio w miesiącu 5262 odsłon. Na stronie zamieszczano na bieżąco informacje gospo-
darcze oraz informacje z 昀椀rm członkowskich.
Użytkowników strony średnio miesięcznie było 1500.

Obsługa i promocja 昀椀rm członkowskich

−	 Aktualizowanie bazy danych IPH, wery昀椀kacja informacji dot. 昀椀rm członkowskich na stronie www, w bazie mailowej. 
−	 Opracowywanie informacji od 昀椀rm członkowskich do newslettera i zamieszczenia na stronie www.iph.krakow.pl.
−	 Wery昀椀kowanie dokumentów składanych przez 昀椀rmy – kandydatów na członków IPH, w omawianym okresie przyjęto 

w poczet członków IPH 7 昀椀rm i wykreślono z listy 10 昀椀rm.
−	 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 promocyj-

nych IPH.
−	 Archiwizacja zdjęć IPH.
−	 Prowadzenie archiwum prasowego z wycinkami z gazet dotyczących działalności IPH. 
−	 Przygotowanie rekomendacji 昀椀rm członkowskich IPH do konkursów, 昀椀rmy – kandydaci do Krakowskiego Dukata.
−	 Organizacja uroczystości i imprez izbowych: Święto Izby, Krakowski Dukat, tj. wysyłka materiałów, wery昀椀kacja składa-

nych dokumentów, przygotowanie posiedzenia kapituły Krakowskiego Dukata, Przygotowanie i uzgadnianie promocji 
昀椀rm podczas Święta Izby.

−	 Koordynowanie spotkań Loży Kobiet Biznesu IPH.

orGanizowanie Uroczystości i spotKaŃ izbowych:

świĘto izby przemysłowo-handlowej w KraKowie
22 listopada 2021 r. – 171 rocznica powstania izby 

Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 
W trakcie uroczystości wręczono m.in. odznaczenie państwowe, Nagrody Krakowskiego Dukata oraz nagrody zwycięzcom 
konkursu „Mój Pierwszy Biznes”.
Serdecznie dziękujemy 昀椀rmom członkowskim, dzięki których wsparciu uroczystość Święta IPH mogła się odbyć: Philip Morris 
Polska, Wodociągi Miasta Krakowa SA, MPO w Krakowie Sp. z o.o., Krakchemia SA, SAG Sp. z o.o., Dragon Poland Sp. 
z o.o., UMWM, Urząd Miasta Krakowa.

patronat medialny: 
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Z rekomendacji IPH w Krakowie

łukasz dziędziel prezes zarządu Fabryka maszyn 
i Urządzeń omaG sp. z o.o.

Pan Łukasz Dziędziel od 2015 roku kieruje Fabryką Maszyn 
i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Działalność 
Spółki OMAG opiera się na dwóch głównych 昀椀larach – gór-
nictwo i motoryzacja. Dla przemysłu górniczego Spółka do-
starcza produkty doskonale sprawdzające się w trudnych 
warunkach górniczych. Maszyny spółki pracują nie tylko 
w Polskich kopalniach, ale również w kopalniach Czech, 
Rumunii, Hiszpanii, Słowenii, Argentyny i Wietnamu. Spółka 
Omag od 1989 roku działa w zakresie obróbki skrawaniem 
– toczy, frezuje, wierci, maluje mokro i proszkowo, obrabia 
cieplno-chemicznie oraz szlifuje. W przemyśle motoryzacyj-
nym jest dostawcą wielu komponentów, między innymi dla 
昀椀rm z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii.

honorowa statUetKa iph

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie przyznała Honorową 
Statuetkę IPH Wojciechowi Więckowskiemu współzałożycie-
lowi Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i wieloletnie-
mu członkowi władz Izby w dowód uznania za całokształt 
pracy w samorządzie gospodarczym.

KateGoria samorzĄdowy Kreator 
przedsiĘbiorczości

Z rekomendacji Marszałka Województwa Małopolskiego 

wojciech pałka starosta Krakowski

Pan Wojciech Pałka został rekomendowany za wielotoro-
wość podejmowanych działań oraz osobiste zaangażowanie, 
aktywne działanie na rzecz rozwoju, aktywizacji lokalnych 
środowisk i promocje działań ekologicznych.

KateGoria właściciel Firmy

Z rekomendacji IPH w Krakowie 

zdzisław durlak -wspólnik, prezes zarządu dG elpro 
durlak durlak Golonka spółka jawna

Pan Zdzisław Durlak od 29 lat jest wspólnikiem, Inżynierem 
Projektu i Prezesem Zarządu DG ELPRO w Krakowie.
Firma „DG ELPRO” specjalizuje się w realizacji prac z za-
kresu systemów automatyki i bezpieczeństwa obiektów. Od 
ponad 25 lat dostarcza swym klientom kompleksowe rozwią-
zania obejmujące nowoczesne, zintegrowane instalacje sła-
boprądowe (automatyka budynku, systemy bezpieczeństwa 
budynku, okablowanie strukturalne, instalacje teletechnicz-
ne, informatyczne oraz multimedialne).

Z rekomendacji IPH w Krakowie

artur niemyski prezes zarządu, dyrektor dabster sp. 
z o.o.

Pan Artur Niemyski od 31 lat jest Prezesem Zarządu 
i Dyrektorem w utworzonej przez siebie 昀椀rmie inżynierskiej 
DABSTER Sp. z o.o. w Krakowie.
Utworzone i kierowane przez pana Artura Niemyskiego 
przedsiębiorstwo jest ukierunkowane na eksport polskiej my-
śli technicznej oraz polskich urządzeń. Cel został osiągnięty: 
udział eksportu 昀椀rmy DABSTER w ostatnich 25 latach kształ-
tował się na poziomie 70-90%, w tym eksport know-how dla 
przemysłowych instalacji produkcyjnych.

KateGoria menedŻer Firmy

Z rekomendacji IPH w Krakowie

janusz wesołowski – wiceprezes zarządu wodociągi 
miasta Krakowa s.a.

Pan Janusz Wesołowski od 2017 roku jest Wiceprezesem 
Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A., największego 
w Małopolsce przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne-
go, obsługującego ponad milion użytkowników. Nieustanny 
rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług 
przedsiębiorstwa, pozwoliły na osiągnięcie przez Spółkę naj-
wyższych światowych standardów i pozycji lidera branży.

KonKUrs „mÓj pierwszy biznes”

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków, ABSL, Polską Fundacją Przedsiębiorczości 
oraz sponsorem Konkursu Bankiem Santander, zorganizowała konkurs „Mój Pierwszy 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.



52 53

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

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 budo-
wania wspaniałej krakowskiej atmosfery. To honorowe wy-
różnienie 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.
Wcześniej laureatami w tej kategorii byli między innymi: 
Jerzy Stuhr, Anna Dymna, Nigel Kennedy, Andrzej Mleczko, 
Piwnica pod Baranami, Anna Polony, Jerzy Trela, czy Andrzej 
Sikorowski.
Nagrodę Kultura – Media – Biznes za 2020 rok „za mi-
strzowską promocję sztuki kulinarnej” otrzymali:
anna starmach
ewa wachowicz

robert makłowicz

odznaczenie izby medalem 40-lecia pKe

Polski Klub Ekologiczny odznaczył Izbę Medalem 40 -lecia 
Polskiego Klubu Ekologicznego
PKE odznaczył także Wiceprezydenta Izby Pana Jana 
Sadego, za życzliwość i  wspieranie Klubu przez ponad 20 
lat.

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 Euro-
pejskiej oraz propagowanie idei ustawicznego kształcenia i dostosowywania kwali昀椀kacji 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 i doradztwem nt. prowadzenia i rozwoju działalności 
gospodarczej na Jednolitym Rynku UE, programów pomocowych, głównie dla MŚP, oraz innych zagadnień związanych z mię-
dzynarodową ekspansją biznesową.

W ramach Wydziału działa ośrodek Enterprise Europe Network.

W bieżącym okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono działania jak następuje:

i.  szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjne (w roku 2021 wszystkie z wyjątkiem cyklu w projekcie małopolska 
sieć sukcesorów w formie on-line) 

 1.  dn. 28.01.2021 r. – „Tarcza Finansowa 2.0. PFR dla mikro przedsiębiorców i MŚP – zasady udziału w programie, 
wykorzystania środków i ich zwrotu” – 40 uczestników 

 2. dn. 22.02.2021 r. – „Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa” – 23 uczestników 
 3. dn. 23.02.2021 r. – „Rozliczanie i kontrola do昀椀nansowań z FGŚP w ramach Tarczy Antykryzysowej” – 23 uczestników 
 4. dn. 26.02.2021 r. – „Brexit – wpływ nowych zasad wymiany towarowej na działalność polskich 昀椀rm” – 54 uczestników 
 5.  dn. 16.03.2021 r. – „Jak zadbać o wrażliwe kwestie prawne w Twojej 昀椀rmie: restrukturyzacja zatrudnienia oraz nowa 

dyrektywa o ochronie sygnalistów” – 23 uczestników 
 6.  dn. 19.03.2021 r. – „Transakcje handlowe na rynku francuskim B2B: informacje rynkowe, aspekty biznesowe i ryzyka 

prawne” – 33 osoby 
 7. dn. 31.03.2021 r. – „BREXIT & COVID – nowa szansa dla dostawców z Polski na rynku niemieckim” – 30 uczestników 
 8. dn. 14.04.2021 r. – „Jak skutecznie chronić własności niematerialne w przedsiębiorstwie?” – 30 uczestników 
 9.  dn. 20.04.2021 r. – „Pochodzenie towarów w regulacjach celnych Unii Europejskiej – najważniejsze aspekty z per-

spektywy przedsiębiorcy” – 54 uczestników 
 10.  dn. 28.04.2021 r. – „CSR w czasach zarazy, czyli jak działania z zakresu społecznej odpowiedzialności wpływają na 

rozwój biznesu?” – 15 uczestników 
 11. dn. 11.05.2021 r. – „Internet Rzeczy i Sieci Sterowane Programowo” – 17 uczestników 
 12. dn. 19-20.05.2021 r. – „Technologia BIM w procesie inwestycyjno-budowlanym” – 18 uczestników
 13.  dn. 21.05.2021 r. – „Odpowiedzialność Zarządu za niezłożenie wniosku o upadłość (WOU) w czasie COVID-19” – 20 

uczestników 
 14. dn. 27.05.2021 r. – „Jak z pomocą Internetu dotrzeć do turystów w nowej rzeczywistości” – 22 uczestników 
 15.  dn. 28.05.2021 r. – „Przemysł 4.0 – jak pozyskać środki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację przedsiębiorstwa?” 

– 13 uczestników 
 16. dn. 16.06.2021 r. – „Jak zwiększyć sprzedaż online? Media społecznościowe, remarketing i więcej” – 45 uczestników 
 17.  dn. 23.06.2021 r. – „Sprzedaż na rynkach krajowych i zagranicznych – ryzyka w transakcjach handlowych” – 28 

uczestników
 18.  dn. 12.08.2021 r. – „Spotkanie informacyjne online dotyczące Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy 

Antykryzysowej” – 26 uczestników 
 19. dn. 16.09.2021 r. – „Najważniejsze zmiany i bieżące problemy w VAT” – 55 uczestników 
 20. dn. 28.09.2021 r. – „ABC cyfrowego eksportu w internecie” – 35 uczestników 
 21. dn. 30.09.2021 r. – „E-commerce – zagadnienia prawne i handlowe rynku francuskiego” – 15 uczestników 
 22. dn. 14.10.2021 r. – „Mój Pierwszy Biznes – jak założyć 昀椀rmę” – 9 uczestników 
 23. dn. 19.10.2021 r. – „Wybór dobrego momentu do przeprowadzenia transakcji walutowej” – 16 uczestników 
 24. dn. 25.10.2021 r. – „Mój Pierwszy Biznes – jak założyć 昀椀rmę” – 31 uczestników
 25.  dn. 28.10.2021 r. – „Porozmawiajmy o przyszłości – nowoczesne technologie dla branży medycznej” – 10 uczestników 
 26. dn. 29.10.2021 r. – „Biznes 4.0: Przedsiębiorca XXI wieku” – 78 uczestników
 27. dn. 9.11.2021 r. – „Jak uniknąć problemów podczas zatrudniania cudzoziemców?” – 31 uczestników 
 28.  dn. 19.11.2021 r. – Webinar dla szkół „Rozpoczynanie działalności gospodarczej – aspekty prawne, 昀椀nansowe, na-

rzędzia informatyczne wspomagające prowadzenie 昀椀rmy” – 67 uczestników
 29.  dn. 26.11.2021 r. – Webinar dla szkół „Biznes międzynarodowy i biznes w Polsce. Wyzwania przed którymi stoją 昀椀rmy 

chcące działać na arenie międzynarodowej” – 51 uczestników
 30. dn. 1.12.2021 r. – „Rozwiązania wspierające biznes z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej” – 17 uczestników
 31. dn. 3.12.2021 r. – „(R)ewolucja podatkowa „Polskiego ładu” – jak wpłynie na Twój biznes? – 37 uczestników
 32. dn. 10.12.2021 r. – Webinar dla szkół „Spotkanie z Ciekawym Przedsiębiorcą – H. Kardasz” – 33 uczestników

LISTA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU  

„MÓJ PIERWSZY BIZNES” 2021/2022 

 

Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa:  

nagroda główna I miejsce – 5 500 zł. 
BOGUSŁAW AUGUSTYNIAK  

biznesplan „Robot Asystent Niewidomych” 

uczeń Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum Niewidomych dla 

i Słabowidzących” w Krakowie 

 

 

Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa: II miejsce – 4 000 zł. 
MAJA KONOPKA 

biznesplan „BOUNCE & DANCE” 

uczennica XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie 

 

 

Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa: III miejsce – 3 000 zł. 
PIOTR IGNACIAK 

biznesplan „Elastyczno-ochronna pianka w tkaninach” 

uczeń Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych  
i Słabowidzących” w Krakowie 

 

 

Nagroda dla opiekuna merytorycznego zwycięskiego zespołu: 2 500 zł. 
JOANNA CIUPEK  

opiekun merytoryczny biznesplanów: „Robot Asystent Niewidomych” oraz 
„Elastyczno-ochronna pianka w tkaninach” 

 

 

Nagroda ABSL za najbardziej innowacyjny Biznesplan: 3 000 zł. 
BOGUSŁAW AUGUSTYNIAK  

biznesplan „Robot Asystent Niewidomych” 

uczeń Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych  
i Słabowidzących” w Krakowie 

 

 

Nagroda Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości  
za najlepszy biznesplan w obszarze cyfryzacji i technologii IT: 3 000 zł.  

JAKUB KRZYSIK 

biznesplan „SecureBox” 

uczeń Technikum Energetyczno-Elektronicznego nr 9 w Krakowie 

 

 

 

Nagroda Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w kategorii  

Młody Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie: 3 000 zł. 
SZYMON KONOPKA 

biznesplan „SŁOŃCE NA DACHACH” 

uczeń XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie 
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 33.  (IX-XII) – 8 szkoleń (w formie stacjonarnej bądź hybrydowej) w ramach projektu małopolska sieć sukcesorów; 
obszary tematyczne: prawny, 昀椀nansowo-podatkowy, organizacyjny, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kry-
zysowego, psychologiczny oraz spotkanie rozpoczynające/podsumowujące projekt – 12 uczestników

 34. dn. 14.12.2021 – „Strona mobilna – 11 elementów ważnych dla e-commerce” – 24 uczestników
 35. dn. 15.12.2021 – „Sukcesja” – spotkanie zamykające projekt – 12 uczestników

  razem w okresie styczeń – grudzień w 2021 r. zorganizowano i przeprowadzono 42 szkolenia i spotkania infor-
macyjne, w których uczestniczyły 1047 osoby.

ii.  realizacja projektów i przygotowanie aplikacji do konkursów w ramach programów Unii europejskiej i progra-
mów krajowych

 1.  Styczeń 2021 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 Prze-
mysłowo-Handlowa w Kielcach, Fundusz Górnośląski S.A., Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. (do 22.06.2021 jako Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.), Rzeszowska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jednocześnie w miesiącach maj-sierpień 2021 konsorcjum 
w tym samym składzie opracowało i złożyło wieloletni projekt swojej dalszej działalności do konkursu, który wyłonił 
partnerów sieci Enterprise Europe Network w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2025. Izba miała kluczowy wkład 
w przygotowanie tego projektu, który zakłada dalsze wyspecjalizowanie oferowanych usług oraz nacisk na wsparcie 
digitalizacji i zrównoważonego rozwoju sektora MŚP. Komisja Europejska zaakceptowała projekt do do昀椀nansowania 
w listopadzie 2021 roku.

 2.  Styczeń 2021 r. – kontynuacja realizacji projektu „Kam2southpl2” 昀椀nansowanego z Programu Ramowego „HORY-
ZONT 2020”.

  W ramach projektu oferowane były dwa modele bezpłatnych usług dla MŚP:
   •  wsparcie regionalnych MŚP, które otrzymały do昀椀nansowanie z programu Horyzont 2020 lub Horyzont Europa 

w jak najefektywniejszej realizacji ich projektów, w tym w wyborze odpowiedniego coacha projektu oraz 
komunikacji z nim;

  •  audyty innowacyjności oparte na metodologii IMP3rove i Innovation Health Check, zakończone raportem 
rezultatów 昀椀rmy, w oparciu o który konsultant przeprowadza z przedstawicielem bądź przedstawicielami 昀椀rmy 
warsztaty, których celem jest optymalizacja jej procesów zarządzania innowacjami, tak aby zapewnić jej 
maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.

   W roku 2021 zrealizowano w ramach projektu 9 audytów (obejmujących średnio 56 godzin pracy konsultanta dla 
klienta w ramach jednej usługi). W dniu 31.12.2021 zakończono realizację projektu. Od stycznia roku 2022 analogicz-
ne usługi będą realizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network.

 3.  Styczeń 2021 r. – sierpień 2021 r.– kontynuacja i ukończenie projektu pilotażowego ready2net rozpoczętego 
w marcu 2019 r. Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Ramowego COSME przez 6 ośrodków Enterprise 
Europe Network (dwa z Włoch oraz po jednym z Łotwy, Polski, Bułgarii oraz Hiszpanii) było 昀椀nansowe i merytoryczne 
wsparcie 10 sieci MŚP w zakresie rozwoju ich eksportu. Każda z sieci musiała się składać z co najmniej 4 MŚP 
z co najmniej 3 krajów UE i uprawniona była do refundacji nawet do 100% kwali昀椀kowanych w projekcie wydatków 
na rozwój eksportu, w wysokości nie przekraczającej 25 000 euro. Po wyłonieniu w styczniu roku 2020 sieci, którym 
przyznano do昀椀nansowanie IPH w Krakowie miała pod opieką dwie z nich. Obydwie sieci stworzone były w obrębie 
branży spożywczej.

   Niestety Plany Działania obydwu tych sieci (podobnie, jak wszystkich pozostałych) musiały być gruntownie zmienione, 
ponieważ oba one koncentrowały się na wspólnym wyjeździe sieci na targi, podczas gdy organizacja targów 
w tradycyjnej formie w roku 2020 i 2021 była bardzo mało prawdopodobna. Stąd rok 2020 upłynął na dostosowywaniu 
owych Planów do możliwości, które w okresie realizacji projektu rysowały się przed sieciami oraz znajdywaniu im 
odpowiednich, nowych członków, celem zastąpienia 昀椀rm, które z nich wystąpiły. Pomimo iż nadzorująca projekt agencja 
EISMEA przedłużyła czas jego realizacji o pół roku, czyli do końca sierpnia 2021, skuteczne przekonstruowanie 
Planów Działania tak, aby ich zawartość satysfakcjonowała wszystkich członków obydwu sieci i okazała się możliwa 
do wykonania było wyzwaniem.

   Sieć Healthy Food po zmianie 2 jej członków ustaliła swój Plan Działania w listopadzie roku 2020. Bazował on na 
wykorzystaniu azjatyckiej platformy matchmakingowej SaladPlate oraz rejestracji znaków towarowych za granicą roku 
i doradztwu ekspertów zewnętrznych. Do połowy grudnia złożyła raport środkowo-okresowy, który został zaakceptowany 
przez koordynatora projektu Innovhub SSL i jeszcze przed końcem roku 2020 sieć otrzymała płatność śródokresową. 
Rok 2021 sieć poświęciła na wykorzystanie możliwości platformy SaladPlate, udział w organizowanych na niej imprezach 
promocyjnych on-line oraz wprowadzanie swoich produktów na inne platformy sprzedażowe (np. Amazon), co było 
możliwe, dzięki zastrzeżeniu ich znaków towarowych na rynkach zagranicznych (w EUIPO bądź USA).

   Dla sieci Fine Organic realizacja zatwierdzonego Planu Działania wymagała gruntownej zmiany w roku 2021, ponie-
waż jego kluczowym elementem było wystawianie się w lutym 2021 roku na wspólnym stoisku na targach Biofach, 
które jeszcze we wrześniu 2020 Nuernberg Messe miał zamiar zorganizować w formie stacjonarnej. Niestety jesienią 

2020 r., już w momencie gdy sieć miała zarezerwowane stoisko, zmieniono formułę targów na wirtualną, zaś cenniki 
zostały liderowi sieci dostarczone dopiero pod koniec listopada. Ponieważ była to oferta droga w relacji do korzyści 
jakie daje wydarzenie on-line, to jedynie lider zdecydował się wziąć w nim udział. Stworzenie nowego Plan Działania 
nie było to łatwe, ponieważ członkami sieci oprócz polskiego lidera, posiadającego ugruntowaną pozycję na rynku 
i status 昀椀rmy małej byli także mikro-producenci z Polski, Włoch i Portugalii. Gdy 昀椀rmy te stanęły w roku 2021 przed 
koniecznością wybrania innych niż targi żywności organicznej metod promocji międzynarodowej, różnice między nimi 
uczyniły określenie jednego, wspólnego dla wszystkich scenariusza niemożliwym. Z tego powodu koordynator pro-
jektu wyraził zgodę na ograniczenie działań wspólnych do jednego narzędzia i wzajemnej promocji, co zrealizowane 
zostało przy pomocy elektronicznego katalogu członków sieci. Oprócz tego każdy z członków s昀椀nansował w ramach 
projektu zadania wspierające eksport, jakie w jego ocenie miały przynieść mu najlepszy rezultat. Lider obok udziału 
w wirtualnym Biofach e-Special s昀椀nansował 昀椀lm promocyjny wykorzystany na tym wydarzeniu oraz certy昀椀kację 昀椀rmy 
w zakresie IFS Broker, podczas gdy polski członek sieci zdecydował się na certy昀椀kację IFS Food i stworzenie projek-
tów opakowań eksportowych. Firma włoska swoją dotację przeznaczyła na stworzenie nowej wielojęzycznej strony 
internetowej, katalogów i etykiet w językach obcych oraz podróże do klientów. Partner portugalski zdecydował się na 
wynajęcie ekspertów zewnętrznych oraz stworzenie studiów wykonalności dla wybranych rynków zagranicznych.

   W toku realizacji tych działań okazało się, iż polski członek sieci nie był w stanie przeprowadzić do końca procesu 
certy昀椀kacji IFS Food, więc niewykorzystane środki przeniósł częściowo na stworzenie większej ilości opakowań eks-
portowych, a częściowo przekazane zostały liderowi sieci, który także pokrył z nich koszty projektów opakowań wie-
lojęzycznych. Podobnie 昀椀rma portugalska nie zdołała zrealizować działań ukierunkowanych na wszystkie planowane 
rynki, m.in. przesunęła środki z działań skupionych na rynku niemieckim na ekspertyzy dotyczące Hongkongu oraz 
stworzenie katalogów 昀椀rmy w językach angielskim i hiszpańskim.

   Z uwagi na specy昀椀kę projektu i trudne pandemiczne okoliczności jego realizacji, raportowanie i rozliczenie działań 
sieci odbyło się już po jego zakończeniu, czyli we wrześniu 2021 roku. Także po o昀椀cjalnym zakończeniu projektu, 
13.10.2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie on-line promujące rezultaty osiągnięte w projekcie, w którym IPH 
zaprezentowała historię i wyniki osiągnięte przez sieć Fine Organic. 

   Z kolei raport z realizacji projektu Ready2Net przez jego partnerów złożony został do EISMEA w drugiej połowie listo-
pada 2021 roku. 

 4.  Styczeń 2021 r. – kontynuacja realizacji projektu Krakow metropolitan area for business (akronim: KMA4Business) 
realizowanego od lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 współ昀椀nasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja 
gospodarcza Małopolski. Partnerami projektu są: Kraków Nowa Huta Przyszłości SA. (lider), Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Rolą Izby w projekcie jest 
zorganizowanie 5 misji gospodarczych dla przedsiębiorstw oraz szeroko pojęta promocja gospodarcza Małopolski, 
w tym przede wszystkim krakowskiego obszaru metropolitarnego. W 2021 roku odbyły się 2 misje gospodarcze, które 
ze względu na pandemię koronawirusa, odbyły się w formule online:

   misja gospodarcza na targi hannover messe w dniach 12-16 kwietnia 2021 r. Do udziału w misji zakwali昀椀kowało 
się 5 昀椀rm z Małopolski, które otrzymały możliwość uczestnictwa w dwóch wydarzeniach o charakterze wirtualnych 
spotkań B2B z systemem matchmakingowym służącym do poszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych: Mo-
duł networkingowy dostarczony przez organizatora głównego targów Hannover Messe Technology & Business Co-
operation Days 2021 organizowane przez sieć Enterprise Europe Network.

   Oprócz tego 昀椀rmy dostały pełny dostęp (wirtualne bilety wstępu) na targi Hannover Messe, gwarantujące dostęp 
do pełnego uczestnictwa w targach (konferencje, panele dyskusyjne, prezentacje produktowe, wirtualne wystawy). 
Uczestniczące 昀椀rmy łącznie odbyły 14 spotkań.

    misja gospodarcza na targi medica & compamed w düsseldor昀椀e w dniach 15-18 listopada 2021 r. W misji wzięło 
udział 6 昀椀rm z Małopolski, które otrzymały pełny dostęp na targi Medica & Compamed on-line. Wirtualne bilety wstępu 
umożliwiały udział w konferencjach, panelach dyskusyjnych, prezentacjach produktowych oraz wirtualnych wystawach. 
Oprócz tego przedsiębiorcy otrzymali możliwość uczestnictwa w dwóch wydarzeniach o charakterze wirtualnych spo-
tkań B2B z systemem matchmakingowym, służącym do poszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych:

  – Moduł networkingowy dostarczony przez organizatora głównego targów Medica
  –  MEDICA Healthcare Brokerage Event 2021 organizowane przez sieć Enterprise Europe Network. Łącznie 

uczestnicy odbyli 23 spotkań. Na podstawie wypełnionych ankiet wszyscy uczestnicy ocenili wysoko lub b. wyso-
ko korzyści z uczestnictwa w wirtualnej misji. 

 5.  Marzec 2021 r. – złożenie oferty na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze 
„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „małopolska sieć suk-
cesorów”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i realizowany był w okresie czerwiec-grudzień 2021 r.  
Małopolska Sieć Sukcesorów została stworzona w celu dobrego przygotowania 昀椀rm z Małopolski do zaplanowania i 
przeprowadzenia procesu sukcesji – przejęcia 昀椀rmy rodzinnej oraz wzmocnienia postaw przedsiębiorczych i rozwoju 
wiedzy i umiejętności u potencjalnych sukcesorów.

   W ramach realizowanego projektu członkowie sieci uczestniczyli  w warsztatach prowadzonych przez 6 ekspertów 
w zakresie następujących obszarów: prawo, 昀椀nanse i podatki, organizacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarzą-
dzanie kryzysowe, psychologia. Projekt służył także wymianie doświadczeń, networkingowi oraz tworzeniu sieci 
współpracy młodych sukcesorów. Łącznie zorganizowano 8 spotkań przeznaczonych na rozwój wiedzy i umiejętności 
w których uczestniczyło 12 sukcesorów z 12 昀椀rm rodzinnych z Małopolski, reprezentujących 7 różnych branż.
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 6.  Kwiecień 2021 r. – złożenie oferty zadania publicznego „promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży” 
w ramach „Realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pomi-
nięciem otwartego konkursu ofert (2021 r.)” Projekt uzyskał pozytywna ocenę formalną i realizowany był w okresie 
wrzesień-grudzień 2021 r. 

   W zakresie realizacji zadania publicznego dokonano promocji postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży wybranych 
szkół ponadpodstawowych na terenie gminy miejskiej Kraków poprzez organizację 4 webinarów dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych o tematyce probiznesowej z ekspertami oraz właścicielami 昀椀rm:

  –  „Przedsiębiorca XXI w – kto to taki?”- ponad 100 uczestników,
  –  „Rozpoczynanie działalności gospodarczej – aspekty prawne, 昀椀nansowe, narzędzia informatyczne wspomagają-

ce prowadzenie 昀椀rmy”- około 50 uczestników,
  –  „Biznes międzynarodowy & Biznes w Polsce. Wyzwania przed którymi stoją 昀椀rmy chcące działać na arenie mię-

dzynarodowej”- około 50 uczestników,
  –  „Spotkanie z przedsiębiorcą”- około 30 uczestników.
   W ramach ww. zadania stworzono też krótki 昀椀lm promujący postawy przedsiębiorcze wśród uczniów szkół ponad-

podstawowych, przedstawiający korzyści wynikające z probiznesowego podejścia do pomysłu na życie od najmłod-
szych lat, a także przykłady takich postaw wśród rówieśników grupy docelowej oraz wskazówki doświadczonych 
przedsiębiorców. Film dostępny jest na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych IPH (Facebook, 
LinkedIn, Youtube). Oprócz tego przeprowadzono kampanię w mediach społecznościowych celem zwiększenia ilości 
wyświetleń 昀椀lmu wśród grupy docelowej, czyli młodzieży ponadpodstawowej z Krakowa. Film prezentowany był także 
podczas wydarzeń organizowanych przez IPH.

iii. działalność doradcza i informacyjna w ramach ośrodka enterprise europe network przy iph w Krakowie
 informacje związane z integracją europejską:
 – Udzielanie informacji na temat prawa, standardów i strategii Unii Europejskiej (Dyrektywy UE, znak CE),
 – Udzielanie informacji i porad na temat prowadzenia działalności gospodarczej na Jednolitym Rynku UE, 
 – Udzielanie informacji i porad nt. środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia MŚP. 

iV. Uczestnictwo w organizacji konferencji, spotkań bądź innych pracach iph 
 1.  Udział przedstawicieli IPH w szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Finansów dla pracowników Działów Lega-

lizacji „Reguły niepreferencyjne” w dniu 10.02.2021 r.
 2.  Przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w celu potwierdze-

nia kontynuacji działalności szkoleniowej w ramach wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (luty 2021). 
 3.  Udział przedstawiciela IPH w wewnętrznym spotkaniu w UMK „Turystyka medyczna – współpraca IPH – UMK” 

w dniu 29.03.2021 r. oraz kontynuacja współpracy z Urzędem Miasta Krakowa dotycząca działań wspierających 昀椀rmy 
z branży turystyki medycznej, połączonych z organizacją szkoleń dedykowanych dla tej branży: „Tarcza Finansowa 
2.0. PFR dla mikro przedsiębiorców i MŚP – zasady udziału w programie, wykorzystania środków i ich zwrotu, „Jak 
z pomocą Internetu dotrzeć do turystów w nowej rzeczywistości”, „Jak zwiększyć sprzedaż online? Media społeczno-
ściowe, remarketing i więcej”, w których łącznie uczestniczyło 90 昀椀rm.

 4.  Udział przedstawiciela IPH w spotkaniu na temat: „wyzwania organizacyjne turystyki medycznej” zorganizowane 
8 kwietnia 2021 r. przez Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego AWF w Krakowie.

 5.  Udział przedstawiciela IPH w badaniu przeprowadzonym na zlecenie PAIH wśród reprezentantów Instytucji Otocze-
nia Biznesu oraz przedsiębiorstw (MŚP), w ramach projektu „Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonal-
nego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty 昀椀rm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych”. 
Celem badania było opracowanie nowego narzędzia wsparcia i zestawu standardów dotyczących wsparcia MŚP 
planujących ekspansję zagraniczną.

 6. Zaangażowanie w konferencję Ebury nt. „Wypłyń na nowe rynki: Rosja”, którą IPH objęła patronatem (9.06.2021 r.).
 7.  Zaangażowanie w Wielkanocną Zbiórkę Żywności, prowadzoną przez Bank Żywności w Krakowie, która z powodu 

pandemii odbywała się wyłącznie w internecie.
 8.  Udział zespołu IPH w spotkaniu online i dyskusji w ramach Think Tanku Samorządowego w dniu 16.06.2021, do-

tyczącym polskiego ładu i jego konsekwencji dla polskich przedsiębiorców. Na spotkaniu prof. Jan Czekaj 
zaprezentował wystąpienie pt. „Polski Ład, co niesie gospodarce i przedsiębiorcom”.

 9.  Zaangażowanie w akcję zbiórki żywności długoterminowej dla osób najbardziej potrzebujących, zorganizowanej 
przez Bank Żywności w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa w dniach 21-25 czerwca 2021 r.

 10.  Udział przedstawiciela IPH w Kongresie Zielonej Energii (Green Energy Congress), który IPH objęła patronatem. 
Kongres odbył się 23.09.2021 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków. W ramach Green Energy Congress organizo-
wany był konkurs top eco innovation skierowany do przedsiębiorców, start-upów, inkubatorów przedsiębiorczości, 
korporacji oraz wszystkich 昀椀rm i osób z pomysłem na ekorozwiązania lub ekopostawy.

 11.  Współpraca z Konsulatem Generalnym Węgier w Krakowie przy organizacji spotkań B2B z węgierskimi 昀椀rmami 
zainteresowanymi nawiązaniem współpracy gospodarczej z 昀椀rmami polskimi. Spotkania odbyły się podczas Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu, w dniach  7-9.09.2021 r.

 12.  Realizacja 3 edycji konkursu „Mój Pierwszy Biznes” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych miasta 
Krakowa. Organizatorem była IPH w Krakowie, współorganizatorem Gmina Miejska Kraków i ABSL, natomiast Ko-

ordynatorem 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 Kra-
kowa; 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 otrzy-
mali nagrody 昀椀nansowe, które zostały ufundowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Gminę Miejską 
Kraków, Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz ABSL. Sponsorem Konkursu był Bank Santander Polska S.A.  
W ramach konkursu przyznawane były nagrody w kategorii: najbardziej innowacyjny biznesplan, CSR, najlepszy 
biznesplan w obszarze cyfryzacji i technologii IT i nagrody w kategorii ogólnej (dla uczniów oraz opiekuna meryto-
rycznego zwycięskiego biznesplanu). Ceremonia wręczenia nagród miała miejsce 22 listopada 2021 r. podczas Gali 
Jubileuszu 171-lecia powstania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Czas realizacji projektu: 20.09.2021 r. do 
30.11.2021 r. 

 13.  Współpraca z Konsulatem Bułgarii przy organizacji spotkań biznesowych z wielobranżową delegacją przedsiębior-
ców z Bułgarii, która gościła w siedzibie Izby w dniu 30.09.2021 r.

 14.  Przekazanie małopolskim 昀椀rmom z branży medycznej zaproszenia do dokonania bezpłatnego wpisu do katalogu 
PARP tworzonego i rozpropagowywanego w ramach Branżowego Programu Promocji Sektora Sprzętu Medycznego, 
poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 15.  Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety nt. szkoleń, której wyniki pozwoliły zidenty昀椀kować potrzeby szkoleniowe 
przedsiębiorców i opracować plany szkoleń na okres IX.2021 r. – VI. 2022 r. (lipiec-sierpień 2021 r.).

 16.  Zaprezentowanie ofert IPH w Krakowie oraz ośrodka EEN podczas spotkania przedstawicieli regionalnych izb i or-
ganizacji branżowych z przedsiębiorstwami ekonomii społecznej skupionymi wokół Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie (21.09.2021),

 17.  Przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z działalności Placówki Kształcenia Ustawicz-
nego.

 18.  Przygotowywanie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej w ramach uzyskanego wpisu do ewidencji szkół i pla-
cówek niepublicznych

V. inne
 a)  regularne zamieszczanie informacji o realizowanych przedsięwzięciach, projektach, programach i wydarzeniach ad-

resowanych do sektora MŚP na stronie www.iph.krakow.pl, a także rozsyłanie powyższych informacji w newslette-
rach;

 b) spotkania w sprawie działań promocyjnych powiązanych z organizowanymi szkoleniami i spotkaniami.

w analizowanym okresie kontynuowano realizację 4 wieloletnich projektów w konsorcjach partnerów. w ramach kon-
sorcjum een south poland złożono i uzyskano akceptację Komisji europejskiej dla projektu een na lata 2022-2025. 
ponadto przygotowano i złożono 2 samodzielne projekty izby, które otrzymały do昀椀nansowanie i zostały zrealizowane 
w roku 2021.
działaniami edukacyjnymi objęto 1047 uczestników 42 wydarzeń.
39 małopolskim mśp udzielono, często długofalowego i obejmującego wiele zagadnień, udokumentowanego wspar-
cia doradczego. ponadto udzielono około 1000 drobnych porad i informacji telefonicznych bądź e-mailowych oraz 
wsparto kilkadziesiąt zagranicznych ośrodków een w obsłudze ich klientów.

projeKt enterprise eUrope networK:

enterprise europe network – wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki – to jedno z naj-
ważniejszych narzędzi Komisji Europejskiej wspierających rozwój głównie małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP). Sieć powstała w roku 2008 na bazie dotychczas istnieją-
cych 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, świętokrzy-
skiego i podkarpackiego.
Celem sieci Enterprise Europe Network jest pomaganie małym i średnim przedsiębior-
stwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i w nawiązywaniu międzynarodowych 
kontaktów gospodarczych oraz zwiększanie ich świadomości w zakresie polityki Komisji 
Europejskiej.
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do zadań o charakterze ciągłym projektu een, zrealizowanych w 2021 roku należy zaliczyć:
•  Współredagowanie i tłumaczenie ofert przedsiębiorców polskich oraz wprowadzanie ich do międzynarodowej bazy współ-

pracy Partnership Opportunity Database (POD). W roku 2021 wprowadzono do bazy 8 pro昀椀li naszych klientów. 
•  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 poszczegól-
nych państw członkowskich, oferta szkoleniowa oraz inne usługi ośrodka.

•  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 adreso-
wanych do sektora MŚP, jak również tematycznych artykułów rozwijających kwestie ważne dla przedsiębiorców i społe-
czeństwa Małopolski na stronie www.iph.krakow.pl oraz na stronie konsorcjum www.een.net.pl.

•  Uczestnictwo w spotkaniach konsorcjum BSN South Poland celem omówienia aktualnych problemów związanych z reali-
zacją zadań konsorcjum i monitorowania wykonania przyjętych w projekcie wskaźników i celów.

w 2021 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

Michał Babij
tel. 12 428 92 60
mbabij@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 2021 roku:

1. współpraca międzynarodowa oraz w ramach sieci een
 –  Pozyskanie od 9 małopolskich MŚP ankiet określających ich zapotrzebowanie na tłumaczenia stron internetowych 

w badaniu realizowanym przez Komisję Europejską w ramach tzw. mechanizmu SME Feedback. Inicjatywa SME 
Feedback ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom z całej UE aktywnego współtworzenia unijnego prawa, strategii 
oraz narzędzi wsparcia biznesu, a przez to środowiska, w którym działają. W przypadku tego konkretnego badania 
zbierane informacje wspierały dalszy rozwój unijnego narzędzia do zautomatyzowanych tłumaczeń e-Translation 
oraz poszukiwane były 昀椀rmy chętne do bezpłatnego wykorzystania go do tłumaczenia swoich stron internetowych na 
wybrane języki obce. 

 –  Dostarczanie zagranicznym ośrodkom EEN informacji i porad potrzebnych im do obsługi ich klientów, w szczegól-
ności z zakresu regulacji rynku polskiego oraz danych kontaktowych 昀椀rm polskich wyselekcjonowanych pod kątem 
potrzeb 昀椀rm zagranicznych. 

 –  Współorganizacja wraz z zagranicznymi ośrodkami sieci EEN szeregu międzynarodowych spotkań biznesowych 
(głównie poprzez ich promocję oraz rekrutację i obsługę 昀椀rm z Małopolski): 

  •  Wirtualne spotkania B2B pomiędzy 昀椀rmami polskimi i francuskimi – Virtual matchmaking between French and 
polish companies, które s昀椀nalizowane zostały 17.01.2021r. Wydarzenie zorganizowane było we współpracy 
z Radą Regionalną Auvergne Rhone Alpes i skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem 
współpracy z 昀椀rmami francuskimi (głównie z branży spożywczej, kosmetycznej, meblowej i wzornictwa). 14 昀椀rm 
z Małopolski odbyło łącznie 16 spotkań.

  •  Spotkania biznesowe podczas wirtualnej giełdy kooperacyjnej eU Fashion match amsterdam 10.0 VirtUal 
edition, które odbyły się w dniach 25-26 stycznia 2021. Giełda przeznaczona była dla 昀椀rm z branży modowej 
i akcesoriów modowych oraz IT. Do udziału w ww. wydarzeniu w szczególności zaproszeni byli detaliści, kupcy, 
platformy sprzedażowe, dystrybutorzy, agencje odzieży i akcesoriów modowych, a także producenci odzieży 
i akcesoriów, twórcy wzorów CAD itp. Zrekrutowano 1 昀椀rmę, która odbyła 4 spotkania.

  •  Wirtualne spotkania biznesowe przeznaczone dla branży budowlanej podczas Future of building 2021, 
w ramach których w dniach 23-24.03.2021 odbyły się indywidualne rozmowy b2b z 昀椀rmami poszukującymi 
partnerów w takich sektorach jak: nowoczesna urbanistyka, innowacyjna materiały budowlane, efektywność 
energetyczna, drogi, tunele, infrastruktura drogowa, Inteligentne budynki, modernizacja i renowacja przestrzeni 
miejskich. Organizatorem wydarzenia był austriacki ośrodek Sieci EEN. Zrekrutowano 1 małopolską 昀椀rmę, która 
odbyła 5 spotkań.

  •  Wirtualne spotkania biznesowe technology & business cooperation days 2021, które miały miejsce 
w dniach 12-15 kwietnia 2021 r., podczas targów Hannover Messe. Spotkania b2b skierowane były do 昀椀rm, 
instytucji naukowych i uczelni wyższych działających na rzecz szeroko pojętego przemysłu 4.0. i miały na celu 
nawiązanie kontaktów biznesowych w zakresie takich zagadnień jak: smart factory, zrównoważona energia, 
mobilność, narzędzia pomiarowe i technologie wytwarzania efektywne pod względem zasobów i energii. 
Zrekrutowano 3 regionalne 昀椀rmy, które odbyły 8 spotkań.

  •  Spotkania biznesowe on-line w branży modowej Fashion match supply 2021, zorganizowane przez niemiecki 
ośrodek EEN przy Zenit GmbH-Centrum Innowacji i Technologii w Nadrenii Północnej Westfalii w dniach 26-30 
kwietnia 2021. Spotkaniom biznesowym towarzyszyły liczne warsztaty, wykłady oraz dyskusje, a zakres branżowy 
obejmował takie tematy jak: produkcja, łańcuchy dostaw w branży modowej, pozyskiwanie nowych dostawców, 
E-commerce, logistyka, zrównoważona produkcja tekstyliów. Zrekrutowano 1 昀椀rmę, która odbyła 3 spotkania.

  •  Międzynarodowa giełda kooperacyjna itmatch – virtual it/ict cooperation day 2021, zorganizowana w formule 
online odbyła się 25 maja 2021 r. Wydarzenie przeznaczone było dla 昀椀rm i instytucji działających w branży IT/
ICT, jak również podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z tą branżą. Organizatorem wydarzenia 
była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach 昀椀nansowanego z Funduszy Europejskich 
Branżowego Programu Promocji IT/ICT. W spotkaniach podczas giełdy wzięło udział prawie 200 昀椀rm z 36 krajów, 
w tym 47 昀椀rm polskich, z czego 3 to klienci IPH, którzy odbyli łącznie 9 spotkań.

  •  Wirtualne rozmowy między producentami, dystrybutorami, specjalistami ds. zakupów/sprzedaży i dostawcami 
surowców podczas targów Fastener poland® w dniach 5-18.10.2021r. Fastener Poland® jest obecnie 
klasy昀椀kowany przez klientów jako druga najważniejsza impreza branżowa w Europie obejmująca szeroki zakres 
technologii łączników i zamocowań: łączniki i zamocowania przemysłowe, zamocowania budowlane, systemy 
montażowe i instalacyjne oraz technologię produkcji łączników. Głównym organizatorem wydarzenia był ośrodek 
EEN przy IPH w Krakowie we współpracy z Targami w Krakowie. Zrekrutowano 2 regionalne 昀椀rmy, które odbyły 
7 spotkań. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 155 昀椀rm z różnych krajów, które odbyły 177 spotkań, z czego 
161 były spotkaniami międzynarodowymi. Do wydarzenia, jako współorganizatorzy przystąpiły 23 ośrodki EEN 
z całego świata.

  •  Wirtualne spotkania b2b healthcare brokerage event 2021, adresowane do przedstawicieli branży medycznej 
odbyło się  w ramach targów MEDICA 2021 w dniach 15-18 listopada 2021 r. Wydarzenie skierowane było przede 
wszystkim do dystrybutorów i producentów działających w branży medycznej, ale również do lekarzy, far-
maceutów, ordynatorów, dyrektorów i przedstawicieli szpitali, 昀椀zjoterapeutów, a także menadżerów administra-
cyjnych szpitali i ośrodków medycznych. Organizatorem wydarzenia był niemiecki ośrodek Sieci EEN. Zrekruto-
wano 3 昀椀rmy, które odbyły 7 spotkań.

  •  Międzynarodowe spotkania biznesowe i warsztaty, które odbyły się on line podczas wydarzenia: deicy 2021 
digital economy, internet of things, cybersecurity – globalne wyzwania i szanse transformacji cyfrowej, w 
dniach 24-26 Listopad 2021. Wydarzenie skierowane było do szerokiego grona uczestników zainteresowanych 
nawiązaniem współpracy biznesowej lub naukowej w takich w obszarach jak: gospodarka cyfrowa, sztuczna 
inteligencja, uczenie maszynowe, przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo, internet rzeczy, druk 3D, robotyka, 
automatyka, czujniki itp. Zrekrutowano 1 昀椀rmę, która odbyła 1 spotkanie.

   W wydarzeniach tych wzięło w sumie udział 27 regionalnych 昀椀rm, które odbyły łącznie 60 spotkań z potencjalnymi 
zagranicznymi partnerami biznesowymi. 

 W ramach podnoszenia kompetencji pracowników i działań networkingowych miały miejsce:
 –  Udział w webinarium: „Wsparcie dla MŚP w ramach budżetu Unii na lata 2021-2027 (COSME – Single Market 

Programme, InvestEU)” organizowanym przez ośrodek EEN przy PARP (18.02. 2021 r.)
 –  Udział w streamingu o European Innovation Council dotyczącym nowego programu dla przedsiębiorców z Horizon 

Europe (19.03.2021 r)
 –  Udział w spotkaniu grupy sektorowej Agrofood połączonego ze szkoleniem z Horizon Europe (11.05.2021 r.)
 –  Udział zespołu ośrodka EEN w spotkaniu informacyjnym w formie on-line nt. sieci ERRIN, organizowanym przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego –Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli. Celem spotkania było 
przedstawienie działalności sieci ERRIN i umożliwienie małopolskim podmiotom, w tym przedsiębiorcom skorzystanie 
z oferowanego przez nią wsparcia (24.06.2021 r.)

 –  Udział zespołu w hybrydowej konferencji enterprise europe network annual conference, która miała miejsce 
w dniach 29 września -1 października 2021 r.
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 –  Udział w webinarze „Sustainability-Biodiversity-Agrofood” w ramach Agrofood Sector Group (22.11.2021 r.)
 –  Udział w szeregu organizowanych ad hoc spotkań grupy sektorowej Creative Industry
 –  Udział pracowników ośrodka w Krajowym Spotkaniu Enterprise Europe Network, którego celem było podsumowanie 

działalności Sieci w latach 2015 – 2021 oraz przygotowanie do nowej perspektywy na lata 2022 – 2025 (29.11.2021 r.)
 –  Udział 2 pracowników w szkoleniu on-line organizowanym w ramach konsorcjum EEN „Digitalizacja modelu bizneso-

wego” (13-14 grudnia 2021 r.)
 –  Udział członków zespołu w szkoleniach dla MŚP organizowanych w ramach ośrodka.

2. działania informacyjne oraz promocyjne i medialne
 –  Kontynuacja w 2021 r. świadczenia bezpłatnej usługi informacyjnej, jaką jest wysyłka klientom, członkom Izby oraz 

podmiotom zaprzyjaźnionym newslettera een. W przeciągu całego roku 2021 zredagowane i rozesłane zostały 
4 numery newslettera zawierającego artykuły na tematy istotne dla przedsiębiorców takie jak: programy i działa-
nia, 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 oraz do 
newslettera polskiej sieci EEN redagowanego i rozsyłanego przez ośrodek przy PARP.

 –  Wspieranie regionalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw bieżącymi informacjami w zakresie dostępnych dla 
nich antykryzysowych środków pomocowych udostępnionych przez władze krajowe, regionalne oraz lokalne.

 –  Kontynuacja uruchomionej w kwietniu 2020 r. i zakończonej w grudniu 2021 r. inicjatywy sieci Enterprise Europe 
Network „Care & Industry together against CORONA”, powstałej w odpowiedzi na wyzwania związane z epidemią 
COVID-19 w Europie. Założeniem tej inicjatywy jest walka ze skutkami pandemii oraz poszukiwanie rozwiązań po-
mocnych dla sektora opieki zdrowotnej z wykorzystaniem specjalnie do tego celów stworzonej internetowej platfomy 
matchmakingowej. Skierowana była ona zarówno do podmiotów (昀椀rm, instytucji badawczych i organizacji opieki zdro-
wotnej) poszukujących rozwiązań, jak i tych, które oferowały produkty, usługi i technologie w sektorach powiązanych 
z branżą medyczną i systemem opieki zdrowotnej. Głównym celem tej inicjatywy było umożliwienie 昀椀rmom i organi-
zacjom nawiązania współpracy poprzez udział w wirtualnych spotkaniach na platformie, prezentację ofert, pomysłów, 
poszukiwanych rozwiązań oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

 –  Publikacja zaproszeń na szkolenia realizowane w ramach Enterprise Europe Network m.in. na stronie www.business.
krakow.pl, na stronie internetowej oraz koncie Facebook Konsorcjum EEN South Poland oraz w newsletterze polskiej 
sieci EEN.

 –  Prezentowanie roli i zadań ośrodka EEN oraz wyświetlanie 昀椀lmu promocyjnego ośrodka EEN przy IPH w Krakowie 
podczas webinariów i innych wydarzeń organizowanych on-line.

 –  Opracowanie ilustracji obrazującej obsługę klienta sieci EEN w tzw. modelu hub & spoke oraz jej wykorzystanie przy 
aktualizacji informacji o ofercie ośrodka na stronie IPH (sierpień 2021).

 –  Prezentacja oferty ośrodka w ramach spotkania przedstawicieli regionalnych izb i organizacji branżowych z przed-
siębiorstwami ekonomii społecznej skupionymi wokół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 
(21.09.2021).

 –  Promocja EEN w ramach XVI edycji Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego (listopad 2021), co obejmowało 
publikację aktualnej oferty ośrodka przy IPH w Raporcie z Forum, a także uwzględnienie loga sieci EEN i IPH wśród 
partnerów wydarzenia w Raporcie, na stronie Forum oraz na planszach eksponowanych podczas internetowej trans-
misji Forum. 

 –  Realizacja przy współpracy z Agencją Reklamy Wenecja kampanii promocyjnej ośrodka na Facebooku i LinkedIn 
wykorzystującej przypadki sukcesów odniesionych przez klientów dzięki wsparciu EEN oraz uwzględniającą ofertę 
usług tj. audyty innowacji HealthCheck, doradztwo, kojarzenie partnerów biznesowych (listopad-grudzień 2021).

 –  Bieżąca promocja wydarzeń organizowanych przez ośrodek EEN w mediach społecznościowych IPH (FB, Linkedln).
 –  Zrealizowanie dwóch 昀椀lmów promocyjnych z udziałem klientów ośrodka EEN przy IPH w Krakowie, pokazujących 

w jaki sposób wspiera on przedsiębiorców (grudzień 2021 r.). Nagranie zamieszczone było w mediach społecznościo-
wych.

 –  Promowanie ośrodka EEN podczas Jubileuszu 171–lecia powstania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, 
w dniu 22.11.2021 r. 

 –  Promowanie ośrodka EEN poprzez czynny udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Małopolsce organizo-
wanym w dniach 8-14.11.2021 r, koordynowanym przez Urząd Marszałkowski. W ramach Tygodnia Przedsiębiorczo-
ści mającego na celu wsparcie przedsiębiorców oraz promocję przedsiębiorczości wśród ludzi młodych, ośrodek EEN 
zorganizował bezpłatne webinarium pt. „Jak uniknąć problemów podczas zatrudniania cudzoziemców?” (9 listopada 
2021 r.). 

w 2021 r. ośrodek een wykonał usługi na rzecz 1755 klientów łącznie. Ponadto pracownicy ośrodka brali udział w przy-
gotowaniu i realizacji pozostałych projektów i szkoleń realizowanych w ramach wydziału, dzięki czemu IPH w Krakowie mogło 
zaoferować regionalnym przedsiębiorcom szeroką paletę komplementarnych i profesjonalnych usług odpowiadających na ich 
aktualne potrzeby. 

4.  wydział Finansowo-administracyjny

sprawozdanie Finansowe za roK 2021

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

bilans zgodnie z zał. nr 4 ustawy o rachunkowości
Wyszczególnienie 01.01.2021-

31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020

aKtywa trwałe 888.956,01 1.172.997,00
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 40.323,62 41.186,01
środki trwałe 40.323,62 41.186,01
B. Aktywa obrotowe, w tym: 848.632,39 1.131.810,99
zapasy 0,00 0,00
nalezności krótkoterminowe 357.305,90 152.529,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy) 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
PaSYwa razeM 888.956,01 1.178.997,00
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 823.709,60 762.081,28
kapitał (fundusz) podstawowy 674.316,76 574.552,24
B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 65.246,41 416.915,72
rezerwy na zobowiązania 44.224,11 29.649,06
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00

rachunek zysków i strat zgodnie z zał. nr 4 do ustawy o rachunkowości
Wyszczególnienie 01.01.2021-

31.12.2021
01.01.2020-
31.12.2020

a. przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanie 
z nimi, w tym:

616.297,82 814.210,93

zmiana stanu produktów (zwiekszenie-wartość dodatnia, zminiejsze-
nie-wartość ujemna)

0,00 0,00

b. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 447.055,59 623.241,18
Amortyzacja 862,39 1.383,74
Zużycie materiałów i energii 16.199,97 17.632,68
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 342.089,44 388.182,47
Pozostałe koszty 87.903,79 216.042,29
c. pozostałe przychody i zyski, w tym: 1.164.213,89 1.238.338,43
aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00
d. pozostałe koszty i straty, w tym: 1.183.706,28 1.241.674,14
aktualizacja wartości aktywów 0,00 0,00
e. podatek dochodowy 357,00 105,00
zysk/strata netto (a-b+c-d-e) dla jednostek mikro, o których 
mowa w art. 3 ust.1a pkt 1,3 i 4 oraz ust. 1b ustawy

149.392,84 187.529,04
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iX.  KalendariUm wydarzeŃ iph w 2021 r.
Kalendarium wydarzeń izby przemysłowo-handlowej w Krakowie – styczeń-grudzień 2021

szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjne (w roku 2021 wszystkie z wyjątkiem cyklu w projekcie małopolska sieć 
sukcesorów w formie on-line): 

1. dn. 28.01.2021 r. – „Tarcza Finansowa 2.0. PFR dla mikro przedsiębiorców i MŚP – zasady udziału w programie, 
wykorzystania środków i ich zwrotu” – 40 uczestników 

2. dn. 22.02.2021 r. – „Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa” – 23 uczestników 

3. dn. 23.02.2021 r. – „Rozliczanie i kontrola do昀椀nansowań z FGŚP w ramach Tarczy Antykryzysowej” – 23 uczestników 

4. dn. 26.02.2021 r. – „Brexit – wpływ nowych zasad wymiany towarowej na działalność polskich 昀椀rm” – 54 uczestników 

5. dn. 16.03.2021 r. – „Jak zadbać o wrażliwe kwestie prawne w Twojej 昀椀rmie: restrukturyzacja zatrudnienia oraz nowa 
dyrektywa o ochronie sygnalistów” – 23 uczestników 

6. dn. 19.03.2021 r. – „Transakcje handlowe na rynku francuskim B2B: informacje rynkowe, aspekty biznesowe i ryzyka 
prawne” – 33 osoby 

7. dn. 31.03.2021 r. – „BREXIT & COVID – nowa szansa dla dostawców z Polski na rynku niemieckim” – 30 uczestników 

8. dn. 14.04.2021 r. – „Jak skutecznie chronić własności niematerialne w przedsiębiorstwie?” – 30 uczestników 

9. dn. 20.04.2021 r. – „Pochodzenie towarów w regulacjach celnych Unii Europejskiej – najważniejsze aspekty z perspektywy 
przedsiębiorcy” – 54 uczestników 

10. dn. 28.04.2021 r. – „CSR w czasach zarazy, czyli jak działania z zakresu społecznej odpowiedzialności wpływają na 
rozwój biznesu?” – 15 uczestników 

11. dn. 11.05.2021 r. – „Internet Rzeczy i Sieci Sterowane Programowo” – 17 uczestników 

12. dn. 19-20.05.2021 r. – „Technologia BIM w procesie inwestycyjno-budowlanym” – 18 uczestników

13. dn. 21.05.2021 r. – „Odpowiedzialność Zarządu za niezłożenie wniosku o upadłość (WOU) w czasie COVID-19” – 20 
uczestników 

14. dn. 27.05.2021 r. – „Jak z pomocą Internetu dotrzeć do turystów w nowej rzeczywistości” – 22 uczestników 

15. dn. 28.05.2021 r. – „Przemysł 4.0 – jak pozyskać środki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację przedsiębiorstwa?” – 
13 uczestników 

16. dn. 16.06.2021 r. – „Jak zwiększyć sprzedaż online? Media społecznościowe, remarketing i więcej” – 45 uczestników 

17. dn. 23.06.2021 r. – „Sprzedaż na rynkach krajowych i zagranicznych – ryzyka w transakcjach handlowych” – 28 uczestników

18. dn. 12.08.2021 r. – „Spotkanie informacyjne online dotyczące Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej” – 26 uczestników 

19. dn. 16.09.2021 r. – „Najważniejsze zmiany i bieżące problemy w VAT” – 55 uczestników 

20. dn. 28.09.2021 r. – „ABC cyfrowego eksportu w internecie” – 35 uczestników 

21. dn. 30.09.2021 r. – „E-commerce – zagadnienia prawne i handlowe rynku francuskiego” – 15 uczestników 

22. dn. 14.10.2021 r. – „Mój Pierwszy Biznes – jak założyć 昀椀rmę” – 9 uczestników 

23. dn. 19.10.2021 r. – „Wybór dobrego momentu do przeprowadzenia transakcji walutowej” – 16 uczestników 

24. dn. 25.10.2021 r.- „Mój Pierwszy Biznes – jak założyć 昀椀rmę” – 31 uczestników

25. dn. 28.10.2021 r. – „Porozmawiajmy o przyszłości – nowoczesne technologie dla branży medycznej” – 10 uczestników 

26. dn. 29.10.2021 r.- „Biznes 4.0: Przedsiębiorca XXI wieku” – 78 uczestników

27. dn. 9.11.2021 r. – „Jak uniknąć problemów podczas zatrudniania cudzoziemców?” – 31 uczestników 

28. dn. 19.11.2021 r – Webinar dla szkół „Rozpoczynanie działalności gospodarczej – aspekty prawne, 昀椀nansowe, narzędzia 
informatyczne wspomagające prowadzenie 昀椀rmy” – 67 uczestników

29. dn. 26.11.2021 r. – Webinar dla szkół „Biznes międzynarodowy i biznes w Polsce. Wyzwania przed którymi stoją 昀椀rmy 
chcące działać na arenie międzynarodowej” – 51 uczestników

30. dn. 1.12.2021 r. – „Rozwiązania wspierające biznes z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej” – 17 uczestników

31. dn. 3.12.2021 r. – „(R)ewolucja podatkowa „Polskiego ładu” – jak wpłynie na Twój biznes? – 37 uczestników

32. dn. 10.12.2021 r. – Webinar dla szkół „Spotkanie z Ciekawym Przedsiębiorcą – H. Kardasz” – 33 uczestników

33. (IX-XII) – 8 szkoleń (w formie stacjonarnej bądź hybrydowej) w ramach projektu Małopolska Sieć Sukcesorów; obszary 
tematyczne: prawny, 昀椀nansowo-podatkowy, organizacyjny, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kryzysowego, 
psychologiczny oraz spotkanie rozpoczynające/podsumowujące projekt – 12 uczestników

34. dn. 14.12.2021 r. – „Strona mobilna – 11 elementów ważnych dla e-commerce” – 24 uczestników

35. dn. 15.12.2021 r. – „Sukcesja” – spotkanie zamykające projekt – 12 uczestników

święto izby 

 22 listopada w Narodowym Banku Polskim Oddział w Krakowie uroczyście obchodziliśmy 171 rocznicę powstania Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Honorowy Patronat nad uroczystością objęli Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, 
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. W trakcie 
uroczystości wręczono m.in. odznaczenie państwowe, Nagrody Krakowskiego Dukata oraz nagrody zwycięzcom konkursu 
„Mój Pierwszy Biznes”.

spotkania i posiedzenia w iph:

•	  14 stycznia – spotkanie Loży Kobiet Biznesu, na którym omówiono działania Loży, które będą podejmowane w nowym 
roku, następnie prezentacja prezes zarządu AP Group Sp. z o.o., Alicji Mędrek – Bukowskiej nt. najnowszych zmian 
dotyczących umowy o dzieło i umowy zlecenia (m.in. podatki, zus).

•	  28 stycznia – powiedzenie online Prezydium Rady IPH. 

•	  11 lutego – spotkanie Loży Kobiet Biznesu IPH z Małgorzatą Lalowicz – Prezes DESA sp. z o.o. Dzieła Sztuki i Antyki. 
Tematem spotkania było inwestowanie w dzieła sztuki i aukcjach online.

•	  15 i 16 lutego zebrania grup wyborczych przedstawicieli 昀椀rm członkowskich Izby, których zadaniem było zgodnie z zapisami 
§ 19, 31 i 32 Statutu IPH rekomendowanie swoich przedstawicieli do Rady IPH, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego 
na kadencję 2021-2015. 

•	  23 lutego – spotkanie Dyrektora IPH z Mateuszem Jurczykiem dyrektorem krakowskiego Oddziału Polsko Amerykańskiej 
Izby.

•	  24 lutego – spotkanie online 昀椀rm członkowskich IPH Oddziału w Olkuszu w sprawie omówienia działań w roku 2021. 

•	  24 lutego – spotkanie online Loży Kobiet Biznesu IPH z Agnieszką Pocztowską – General Manager Shell Business 
Operations w Shell.

•	  3 marca – posiedzenie Rady IPH, na którym Dyrektor Izby przedstawił sprawozdanie z działalności IPH w roku 2020, 
przewodniczący KR IPH odczytał uchwałę KR w sprawie oceny działalności Izby za rok 2020, głosowano nad uchwałą o 
zatwierdzeniu sprawozdania 昀椀nansowego za rok 2020 oraz przekazaniu wyniku 昀椀nansowego (nadwyżki bilansowej) za 
rok 2020 a także głosowano nad uchwałą o powierzeniu uchwalenia planu rzeczowo-昀椀nansowego działania Izby na rok 
2021 nowo wybranej Radzie Izby. Głosowano także nad uchwałą o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPH.

•	  10 marca – spotkanie online 昀椀rm członkowskich IPH Oddziału w Olkuszu w sprawie omówienia działań w roku 2021. 

•	  11 marca – spotkanie online Loży Kobiet Biznesu IPH – spotkanie z Barbarą Matyaszek – Szarek, Prezes Zarządu 
Heuresis – Certy昀椀kowane Kursy i Szkolenia Biznesowe z 昀椀rmy członkowskiej IPH, nt. negocjacji – Negocjacje są wszędzie.

•	  16 marca – spotkanie Dyrektora IPH z przedstawicielami Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A.

•	  17 marca – spotkanie online z Senatorem RP Bogdanem Klichem. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie mieli możliwość 
zapoznania się z projektami pomocy dla przedsiębiorców w czasie pandemii, nad którymi pracuje Senat.

•	  19 marca – spotkanie online Dyrektora Izby z Prezesem Zarządu 昀椀rmy członkowskiej Wodociągów Miasta Krakowa SA 
w sprawie omówienia dalszych obszarów współpracy. 

•	  24 marca – Walne Zgromadzenie Izby, na którym przedstawiono projekty trzech uchwał, m.in. uchwalenie przez WZ 
zmian w Statucie Izby, projekt strategii IPH na lata 2021- 2025 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z oceny działalności 
Izby w latach 2017-2020.

•	  8 kwietnia – Spotkanie online Loży Kobiet Biznesu – spotkanie z Katarzyną Woszczyną – Wiceprezes Business Centre 
Club, Kanclerz Lóż Małopolskiej i Częstochowskiej BCC w Business Centre Club. Tematem rozmowy były czynnik 
wpływające na różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, sprawujących takie same stanowiska, każdy pracownik, 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do równego traktowania w zakresie wynagrodzenia.#KodeksuPracy 
przyznaje zatrudnionym prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości.

•	  13 kwietnia – spotkanie online Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Zarządem Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. 
Spotkanie dotyczyło omówienia możliwości zintensy昀椀kowania współpracy. 

•	  14 kwietnia – spotkanie online Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Wiceprezes Zarządu Business Centre Club Kanclerz 
Lóż Częstochowskiej i Małopolskiej BCC Katarzyną Woszczyną w prawie omówienia organizacji wspólnego projektu. 

•	  19 kwietnia – spotkanie w Izbie dyrektora IPH z Bartoszem Kaczmarczykiem przedstawicielem Izby Gospodarczej RH 
plus, spotkanie dotyczyło omówienia możliwych obszarów współpracy. 

•	  21 kwietnia – spotkanie w Izbie Konsula Honorowego Meksyku Sebastiana Chwedeczko i Dyrektora IPH Rafała 
Kulczyckiego z Konsulem Honorowym Luksemburga w Krakowie Szymonem Malecki. 

•	  28 kwietnia – zdalne posiedzenie Rady IPH zatwierdzające nowo wybraną Radę IPH na kadencję 2021-2025. 

•	  29 kwietnia – zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej – wewnętrzne wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 
sekretarza i członków KR. 

•	  4 maja – spotkanie w Izbie z przedstawicielami Wydziału Turystyki UMK w sprawie omówienia organizacji tegorocznego 
Kongresu Turystyki Medycznej. 
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•	  6 maja – zdalne posiedzenie Sądu Honorowego IPH – wewnętrzne wybory prezesa, wiceprezesa, sekretarza i członków SH. 

•	  11 maja – spotkanie z Dawidem Sporyszem 

•	  11 maja – spotkanie Dyrektora IPH z prezesem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Wojciechem Nowakiem, spotkanie 
dotyczyło rozmowy na temat współpracy pomiędzy Izba a PFP.

•	  13 maja – spotkanie Dyrektora IPH w Tomaszem Krawczykiem – prezesem 昀椀rmy członkowskiej Izby Agencji Reklamy 
Wenecja Sp. z o.o.

•	  13 maja – spotkanie online Loży Kobiet Biznesu z Aleksandrą Wiśniewską – Business Developer Air France KLM. 
Spotkanie dotyczyło sytuacji/restrykcji/współpracy/ofert/paszportów covidowych i działań podejmowanych w tym zakresie 
przez Air France KLM.

•	  17 maja – Mediacja gospodarcza 

•	  19 maja – spotkanie w Izbie z przedstawicielem 昀椀rmy członkowskiej Izby Philip Morris Bartoszem Kurkiem, który będzie 
się zajmował się przede wszystkim komunikacją nowej globalnej strategii biznesowej Philip Morris International (PMI) 
skoncentrowanej na produktach o niższym ryzyku dla zdrowia niż papierosy.

•	  19 maja – wizyta w izbie Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie i Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie 
w celu złożenia osobistych gratulacji Sebastianowi Chwedeczce z okazji ponownego wyboru na prezydenta Izby w kadencji 
2021-2025. 

•	  19 maja – Pierwsze w kadencji 2021-2025 posiedzenie Prezydium Rady Izby.

•	  26 maja – wideorozmowa dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego oraz wiceprezydent IPH Jadwigi Wiśniowskiej z prezes 
Szpitala na Klinach Joanną Szyman w sprawie włączenia się Izby w działania CSR związane z akcją społeczną 
ONKOODPOWIEDZIALNI, której celem są wspólne działania ze społecznie odpowiedzialnymi pracodawcami w celu 
zwiększenia świadomości zdrowotnej pracowników, zwrócenie uwagi na pro昀椀laktykę onkologiczną i wskazanie ścieżki jak 
sobie radzić z chorobą onkologiczną, gdy dotyka kogoś z pracowników 昀椀rmy.

•	  26 maja – spotkanie Dyrektora Izby z wiceprezes 昀椀rmy członkowskiej Izby Targi w Krakowie panią Ewą Woch.

•	  27 maja – spotkanie w Izbie dyrektora IPH i wiceprezydenta IPH Jana Sadego z prof. Janem Czekajem z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w sprawie zorganizowania webinaru nt. nowego ładu.

•	  1 czerwca – spotkanie z Izbie prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki z Konsulem Luksemburga Szymonem Malecky. 
Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy z Polsko Luksemburską Izbą Gospodarczą. 

•	  1 czerwca – spotkanie w Izbie dyrektora IPH z Krzysztofem Januszem dyrektorem 昀椀rmy członkowskiej MGT Corp. 
i prezesem Izby Gospodarczej Dorzecza Raby Robertem Kaweckim. 

•	  10 czerwca – Spotkanie Loży Kobiet Biznesu w Izbie. Na spotkaniu Paulina Pawlik – Dyrektor operacyjny w Lastrada 
Catering Sp. z o. o. 昀椀rmy członkowskiej Izby dokonała jej prezentacji.

•	  16 czerwca – Spotkanie online w Izbie w ramach Think Tanku Samorządowego, dotyczące Polskiego Ładu i jego 
konsekwencji dla polskich przedsiębiorców. Spotkanie prowadził prof. Jan Czekaj UEK. 

•	  25 czerwca – wizyta w Izbie Konsula Generalnego Ukrainy Wiaczesława Wojnarowskiego

•	  30 czerwca – Udział Prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki i Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w spotkaniu online 
Klubu Kijowskiego. 

•	  1 lipca – spotkanie w Izbie z cyklu Kultura Media Biznes. Tematem spotkania było krakowskie instytucje – stan i potrzeby 
po covidzie. 

•	  6 lipca – posiedzenie w Izbie Prezydium Rady IPH. 

•	  8 lipca – spotkanie w Izbie Dyrektora IPH z prezesem Izby Gospodarczej Dorzecza Raby Robertem Kaweckim, w sprawie 
przyłączenia się Izby Dorzecza Raby do działań IPH w Krakowie zmierzających do stworzenia powszechnego samorządu 
gospodarczego w Polsce i podpisanie listu skierowanego do Ministra Adama Kwiatkowskiego Sekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Profesora Piotra Wachowiaka Przewodniczącego Rady ds. 
Przedsiębiorczości w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

•	  2 sierpnia – spotkanie w Izbie wiceprezesa Krakowskiej Izby Gospodarczej Rh plus w celu omówienia współpracy przy 
organizacji webinarium dla 昀椀rm zainteresowanych wsparciem z tarczy Małopolskiej oraz podpisania wspólnego stanowiska 
izb gospodarczych w sprawie Polskiego Ładu – apel skierowany do Premiera Morawieckiego. 

•	  6 sierpnia – spotkanie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego i wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego z przedstawicielem 
platformy 昀椀nansowej Ebury, posiadającą ofertę produktową, która pomaga 昀椀rmom przyspieszyć i uprościć proces płatności 
międzynarodowych, w celu omówienia współpracy. 

•	  12 sierpnia – Wizyta w Izbie Ambasadora Japonii Akio Miyajima. Ambasadorowi towarzyszyli Michiko Makino, szefowa 
Działu Kultury Ambasady Japonii oraz Jacek Mendyk, starszy specjalista w Dziale Kultury Ambasady Japonii.

•	  12 sierpnia – spotkanie informacyjne online dotyczące możliwości pozyskania pożyczki turystycznej w ramach Małopolskiej 
Tarczy Antykryzysowej, które poprowadzili eksperci z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. W ramach podpisanej z MFR 
umowy o pośrednictwo 昀椀nansowe, Polska Fundacja Przedsiębiorczości już wkrótce będzie oferować przedsiębiorcom 
z województwa małopolskiego wsparcie 昀椀nansowe w postaci Pożyczki Turystycznej w ramach Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej.

•	  1 września – Posiedzenie Prezydium Rady IPH w siedzibie Izby. 

•	  6 września – spotkanie w Izbie uczestników tworzonej przez Izbę Małopolskiej Sieci Sukcesorów. Członkowie Sieci – 
potencjalni sukcesorzy lub osoby, które już przejęły „stery” w 昀椀rmie rodzinnej, objęci zostaną darmowym wsparciem 
eksperckim, w postaci 6 spotkań merytorycznych (stacjonarnych/online), celem jak najlepszego przygotowania się do 
procesu sukcesji, m.in. w obszarze prawnym, podatkowo-昀椀nansowym, organizacyjnym, psychologicznym i kadrowym. 
Członkowie Sieci będą mieli również sposobność do wzajemnej wymiany doświadczeń w ramach organizowanych 
spotkań oraz grupy kontaktowej na facebooku.

•	  9 września – spotkanie w izbie Loży Kobiet Biznesu przy IPH. Gościem spotkania była p. Renata Grzybczak, kobieta 
przedsiębiorcza, prowadząca Fundację Światło dla Syrii, następnie swoją aktywność biznesową zaprezentowała 
p. Bożena Raciborska oraz omówiono sprawy organizacyjne.

•	  14 września – mediacja gospodarcza w izbie. 

•	  15 września – spotkanie w izbie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z p. Tomaszem Styrylskim w celu przedstawienia 
wsparcia przedsiębiorców w 昀椀nansowaniu innowacji ze źródeł zewnętrznych (ulga B+R, IP BOX, dotacje krajowe i unijne).

•	  20 września – Mediacja gospodarcza w Izbie 

•	  21 września – Udział przedstawicieli izby w spotkaniu online informacyjno-sieciującym z małopolskimi przedsiębiorstwami 
społecznymi organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

•	  21 września – wizyta mec. Pawła Rataja i Andrzeja Hajduka w sprawie sukcesji w 昀椀rmach rodzinnych. 

•	  22 września – spotkania delegacji chorwackiej z przedstawicielami Izby. Wiceburmistrz (wiceprezydent) miasta 
Osijek, Jasenka Crnković, dyrektor Departamentu Gospodarczego miasta, Igorem Medić. Na spotkaniu wymieniono 
doświadczenia obu miast obszarze gospodarczym. Celem spotkania były również rozmowy na temat możliwej współpracy 
między instytucjami gospodarczymi obu miast. W trakcie spotkania zostały przedstawione propozycje współpracy 昀椀rm 
chorwackich.

•	  22 września – posiedzenie Rady IPH. Podczas posiedzenia został przedstawiony wniosek Prezydium o powołanie 
członków Rady Sądu Polubownego i podjęcie stosownej uchwały.

•	  23 września – pierwsze z sześciu spotkań w Izbie w ramach Małopolskiej Sieci Sukcesorów, których celem jest jak 
najlepsze przygotowanie przyszłych sukcesorów do procesu sukcesji, m.in. w obszarze prawnym, podatkowo-昀椀nansowym, 
organizacyjnym, psychologicznym i kadrowym. W ramach organizowanych spotkań członkowie Sieci będą mieli również 
sposobność do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz grupy kontaktowej na facebooku.

•	  29 września – posiedzenie Prezydium Rady Izby. 

•	  30 września – spotkania biznesowe w izbie z przedstawicielami wielobranżowej delegacji przedsiębiorców z Bułgarii, 
radcą handlowym Ambasady Bułgarii w Polsce Yordanem Draganchevem oraz przedstawicielami bułgarskiej Państwowej 
Agencji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Współorganizacją wydarzenia zajmował się konsulat Bułgarii- konsul 
Wiesław Nowak, prezes 昀椀rmy członkowskiej ZUE SA.

•	  7 października – drugie spotkanie w Izbie w ramach Małopolskiej Sieci Sukcesorów, których celem jest jak najlepsze 
przygotowanie przyszłych sukcesorów do procesu sukcesji, m.in. w obszarze prawnym, podatkowo-昀椀nansowym, 
organizacyjnym, psychologicznym i kadrowym

•	  14 października – spotkanie Loży Kobiet w siedzibie IPH. Gościem Loży była Pani Ewa Trzcińska – współzałożycielka 
i prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech z siedzibą w Bolonii.

•	  14 października – udział prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczko z Gali Hoover Table 2021. Podczas gali wszyscy 
darczyńcy uhonorowani zostali statuetkami. Akcja Hoover Table jest wynikiem zainicjowanego w 2018 roku przez Konsulat 
Generalny Stanów Zjednoczonych projektu „Uczcijmy Hoovera”, którego celem, w 2021 roku, było pozyskanie środków, 
które zostaną przeznaczone na zaaranżowanie i wyposażenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej dla zwycięzców 
konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Gdybym był Hooverem to…”

•	  15 października – Spotkanie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Bartoszem Kurkiem przedstawicielem 昀椀rmy członkowskiej 
Izby Philip Morris. Spotkanie dotyczyło omówienia udziału izby w Forum Akcyzowym. 

•	  19 października – 3 spotkanie w Izbie w ramach Małopolskiej Sieci Sukcesorów, temat dotyczył obszaru 昀椀nansowo-
podatkowego. Spotkanie prowadziła Justyna Zając – Wysocka prezes zarządu 昀椀rmy członkowskiej Małopolski Instytut 
Studiów Podatkowych

•	  20 października – udział dyrektora Rafała Kulczyckiego w debacie online projektu Zdrowie Człowiek Pro昀椀laktyka pn. Jak 
skutecznie chronić pracowników przed chorobami zakaźnymi w dobie panującej pandemii COVID-19 i dlaczego warto to 
robić? Praktyki CSR godne naśladowania.

•	  21 października- Mediacja gospodarcza w IPH 

•	  27 października – spotkanie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z p. Barbarą Nowak – dyrektor Biura Relacji z Klientami 
Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Korporacyjne Kraków Banku Citi Handlowy w sprawie omówienia 
wspólnej organizacji szkolenia. 

•	  2 listopada – spotkanie online, w którym uczestniczyli dyrektor IPH Rafał Kulczycki, wiceprezydent IPH Hubert Kardasz 
oraz p. Joanna Szatan-Kenderow dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Olkuszu. Spotkanie dotyczyło tematu giełda pracy. 
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•	  4 listopada – spotkanie dyrektora Izby z prezesem 昀椀rmy NewTechLab sp. z o.o. Silvio Bucci w sprawie omówienia 
możliwości współpracy. 

•	  4 listopada – kolejne spotkanie w ramach Małopolskiej Sieci Sukcesorów, których celem jest jak najlepsze przygotowanie 
przyszłych sukcesorów do procesu sukcesji.

•	  5 listopada – spotkanie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z przedstawicielami zarządu IPH w Tarnowie dyrektora Izby 
Ryszarda Nejmana i sekretarza Izby Franciszka Bernata. 

•	  10 listopada – posiedzenie kapituły Nagród Krakowskiego Dukata 

•	  15 listopada – posiedzenie kapituły konkursu „Mój Pierwszy Biznes”. Członkowie kapituły oceniali prezentowane im przez 
uczniów biznesplany. 

•	  17 listopada – Loża Kobiet Biznesu IPH – gościem Loży Kobiet była mecenas Agata Kowalska – współzałożycielka 
i wspólniczka kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni. Tematem przewodnim było funkcjonowanie 
RODO po trzech latach od wdrożenia rozporządzenia.

•	  22 listopada – w Izbie gościł ambasador Królestwa Tajlandii JE Chettaphan Maksamphan.W spotkaniu uczestniczył 
Prezydent IPH Sebastian Chwedeczko oraz przedstawiciele 昀椀rm członkowskich.

•	  23 listopada – wizyta w izbie przedstawicieli miasta Mataro w Hiszpanii 

•	  26 listopada – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie podpisała list intencyjny o współpracy z Polską Izbą Biznesową 
we Włoszech CAPI. Podpisanie nastąpiło w siedzibie IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

•	  1 grudnia – Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiHandlowy zorganizował w Izbie spotkanie online. Tematem spotkania 
były rozwiązania wspierające biznes z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej, webinar skierowany był do małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia: co nas czeka w 2022 – prognozy dla 
gospodarki polskiej w najbliższych kwartałach; wyzwania związane z łańcuchem dostaw w handlu międzynarodowym 
oraz rozwiązania bankowości transakcyjnej w działalności międzynarodowej.

•	  6 grudnia – spotkanie w izbie z Adrianem Ochalikiem w celu omówienia szczegółów związanych z prowadzeniem 
uroczystości Święta Izby. 

•	  7 grudnia – spotkanie w izbie z dr hab. Joanną Kulczycką prof. AGH, Prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 
– Krajowego Klastra Kluczowego w sprawie omówienia współpracy. 

•	  8 grudnia – posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski. 

•	  14 grudnia – Spotkanie w izbie organizowane wraz z BGK dotyczące eksportu na rynek niemiecki. Formy wsparcia ze 
strony polskiej i niemieckiej przedstawił Krzysztof Kamola, dyrektor ds. relacji międzynarodowych Przedstawicielstwo 
Banku Gospodarstwa Krajowego we Frankfurcie.

•	  15 grudnia – Wizyta w izbie Anne Defourny, Radcy Ekonomicznego i Handlowego Regionu Walonii przy Ambasadzie 
Belgii.

•	  15 grudnia – posiedzenie Prezydium Rady IPH.

•	  16 grudnia – spotkanie uczestników projektu Małopolskiej Sieci Sukcesorów.

•	  20 grudnia – spotkanie dyrektora IPH w konsulem Chorwacji Pawłem Włodarczykiem. Tematem spotkania była organizacja 
misji do Chorwacji w 2022 roku. 

•	  29 grudnia – spotkanie dyrektora IPH w dyrektorem Izby w Tarnowie. 

•	  30 grudnia- wizyta w Izbie prezesa 昀椀rmy członkowskiej FTT Wolbrom pana Piotra Pięty. 

wydarzenia, spotkania zewnętrzne: 

•	  21 stycznia – Spotkanie Dyrektora IPH z Dyrektor BGK Region Małopolski Renatą Deptałą, spotkanie dotyczyło omówienia 
form współpracy w 2021 roku. 

•	  26 stycznia – spotkanie Dyrektora Rafała Kulczyckiego z Dyrektor Wydziału ds. Turystyki Miasta Krakowa Elżbietą Kantor 
w sprawie organizacji tegorocznej edycji Kongresu Turystyki Medycznej. 

•	  24 lutego – Udział online Dyrektora Izby w posiedzeniu Rady OEES. 

•	  10 marca – udział Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w posiedzeniu Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych 
i Gospodarczych Małopolski. Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu wdrażania Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 
oraz zagadnieniom dotyczącym możliwości dalszego wsparcia przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym 
skutkom społeczno-gospodarczym pandemii koronawirusa w województwie małopolskim, ponadto omówieniu aktualnej 
fazy zaawansowania prac na „Sądeczanką” wraz z  informacją o planowanym docelowym przejściu granicznym 
pełnotonażowym ze Słowacją po zjeździe z tej drogi oraz planom związanym z budową obwodnicy Krynicy. 

•	  11 marca – podpisanie aneksu do porozumienia z 2010 r. pomiędzy Izbą Przemysłowo-Handlową a Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Krakowie.

•	  22 marca – spotkanie w Urzędzie Miasta Olkusza Wiceprezydenta IPH Huberta Kardasza i Dyrektora IPH Rafała 
Kulczyckiego z Burmistrzem Olkusza. 

•	  29 marca – spotkanie online z przedstawicieli AGH 

•	  29 marca – spotkanie online z wicedyrektor Wydziału ds. Turystyki Miasta Krakowa Katarzyną Gądek w sprawie organizacji 
tegorocznego Kongresu Turystyki Medycznej. 

•	  7 kwietnia – spotkanie wiceprezydenta IPH Huberta Kardasza i dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z Dyrektorem 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafałem Soleckim. Spotkanie dotyczyło utworzenia punktu informacji 
gospodarczej dla przedsiębiorców przy Oddziale IPH w Olkuszu. 

•	  14 kwietnia – udział Prezydenta IPH w Krakowie Sebastiana Chwedeczko w dyskusji Biznes chce wykorzystać potencjał 
Krakowa, podczas konferencji online: Property Forum Regiony: Fokus na Kraków, organizowanej przez PTWP SA (Polskie 
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości)

•	  19 kwietnia – Udział Prezydenta IPH w spotkaniu Rady ds. EkoMałopolski. Zapoznanie z projektem przygotowanych 
obszarów i kierunków interwencji Programu Ochrony Środowiska.

•	  22 kwietnia – spotkanie online przedstawicieli 昀椀rmy P昀椀zer  oraz Dyrektora IPH w Krakowie Rafała Kulczyckiego 
z Wiceprezydentem Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej Andrzejem Kuligiem dotyczące szczepienia 
osób 75+ przeciwko pneumokokom i meningokokom. 

•	  29 kwietnia – Spotkanie online z władzami Gminy Olkusz w sprawie zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie 
dotyczyło informacji o obowiązujących zasadach i procedurach uchwalania MPZT, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
wprowadzania zmian do już uchwalonych MPZT, Informacje nt. aktualnie uruchomionych lub planowanych do uruchomienia 
zmian w MPZT MiG Olkusz (lub studium uwarunkowań), Odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców dotyczące MPZT.W 
telekonferencji wzięło udział kilkunastu przedsiębiorców z terenów MiG Olkusz, jak również przedsiębiorców zrzeszonych 
w IPH Kraków oddział Olkusz, którzy swoje siedziby mają poza terenami MiG Olkusz.

•	  17 maja – Spotkanie Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego i Wiceprezydenta IPH Jana Sadego z wiceprezesem 昀椀rmy 
członkowskiej MPO Sp. z o.o. w Krakowie panem Andrzejem Natkańcem. 

•	  18 maja – Udział Wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego w debacie z cyklu „ Przemyśleć Kraków i Małopolskę” – 
spotkanie pn.: RYNEK PRACY, ginące, pojawiające się zawody” inicjowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
Debata była poświęcona między innymi zmianom gospodarczym zachodzącym na rynku pracy i nowym formom 
zatrudnienia.

•	  18.05.2021 r. miała miejsce wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego w 昀椀rmie członkowskiej izby Dragon Poland. 
Premier odwiedził halę produkcyjną oraz laboratorium, spotkał się z zarządem i pracownikami a w trakcie konferencji 
prasowej poruszył dwa niezwykle ważne tematy dla wszystkich przedsiębiorców. Wskazał przede wszystkim na 
konieczność zbudowania silnego i powszechnego samorządu gospodarczego, o co IPH w Krakowie apeluje od lat.

•	  31 maja – Spotkanie ze Starostą Olkuskim.

•	  15 czerwca – udział Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w posiedzeniu w formie wideokonferencji Komisji Wspólnej 
Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski. Tematem przewodnim Komisji była: Współpraca Polsko – 
Słowacka w ramach Strategii Karpackiej, pilotażowy projekt Korona Karpat.

•	  17 czerwca – udział Prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki w Dniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który 
odbył się na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W programie: Debata pn. „Ekonomia i sztuka 
społecznej wyobraźni” oraz koncert „Jazz na UEK” w wykonaniu: Orkiestra Wojskowa w Krakowie, Big Band Akademii 
Muzycznej im. K. Pendereckiego, Chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

•	  21 czerwca – udział Dyrektora IPH w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Interesariuszy, kierunku Stosunki Międzynarodowe 
UEK, do której członkostwa został zaproszony. Do głównych zadań członków Rady Interesariuszy należy: rekomendowanie 
i opiniowanie zmian w programach kształcenia na kierunku Stosunki Międzynarodowe, pomoc w de昀椀niowaniu 
kompetencji potrzebnych absolwentom tego kierunku na rynku pracy, rekomendowanie tworzenia nowych specjalności, 
rekomendowanie innowacyjnych metod nauczania oraz wspieranie organizowania praktyk i staży dla studentów UEK.

•	  23 czerwca – wyjazdowe posiedzenie Rady IPH w Vanta Business Center w Skawinie. Podczas posiedzenia Rady 
przyjęto protokół z ostatniej Rady IPH w dn. 28.04. 2021 r., omówiono sprawy bieżące Izby tj. podjęcie uchwały nr 1- 
Regulamin tytułu Radcy-Senatora Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Po części formalnej Rady członkowie Rady 
oraz zaproszeni goście – Burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko oraz przedstawiciele Podkrakowskiej Izby Gospodarczej 
w Skawinie udali się na poczęstunek. Następnie prezes Vanta Business Center – Beata Czekaj zaprezentowała miejsce, 
którego była gospodarzem. Na koniec nastąpiła prezentacja dotycząca utworzenia „Samorządu Gospodarczego 
Przedsiębiorców” wygłoszona przez prezesa Michała Czekaja.

•	  28 czerwca – wizyta Dyrektora IPH w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie i spotkanie z dyrektorka szkoły, aby 
omówić udział szkoły w tegorocznych konkursie „Mój Pierwszy Biznes”.

•	  22 lipca – Udział Dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w kapitule Konkursu „Pracodawca organizator Pracy Bezpiecznej” 
organizowanego przez PIP oddział w Krakowie.

•	  2 sierpnia – spotkanie z Prezydentem Jerzym Muzykiem w UMK Prezydenta IPH Sebastiana Chwedeczki, podczas 
spotkania prezydent Chwedeczko zaproponował utworzenie forum wymiany koncepcji i informacji nazwanego roboczo 
„Radą Biznesu”.

•	  25 sierpnia – Dyrektor Izby Rafał Kulczycki spotkał się w UMK z wicedyrektorem Wydziału Przedsiębiorczości UMK.

•	  3 września – udział prezydenta IPH i dyrektora IPH w cyklicznym spotkaniu przedsiębiorców w NBP oddział w Krakowie. 
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•	  8 września – spotkanie dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z wiceprezesem MPO Andrzejem Natkańcem w siedzibie 昀椀rmy, 
w celu omówienia organizacji posiedzenia Rady Izby w MPO. 

•	  13 września – udział wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego w lunchu biznesowym w restauracji Albertina w związku 
z wizytą roboczą w Krakowie Pana Tau昀椀q Lamsuhur, Charge’d Affairs Ambasady Republiki Indonezji. Celem spotkania 
była rozmowa na temat współpracy handlowej z Indonezją i możliwości jej rozwoju w czasach nowej rzeczywistości. 

•	  14 września – udział wiceprezydenta IPH w Krakowie Leszka Rożdżeńskiego w konferencji inaugurującej projekt MRiT 
strefa pomysłodawcy wsparcie 4.0, w Warszawie. 

•	  14 września – udział wiceprezydenta IPH Michała Czekaja w spotkaniu biznesowym z udziałem Nadburmistrza miasta 
Frankfurt nad Menem, pana Petera Feldmanna oraz jubileuszu 30-lecia partnerstwa miasta Krakowa z Frankfurtem nad 
Menem. Jubileusz Partnerstwa obu miast był doskonałą okazją, aby przedstawić polskim 昀椀rmom możliwości ekspansji 
biznesowej w tym regionie.

•	  17 września – udział prezydenta IPH oraz dyrektora IPH w Jubileuszu 30 lecia 昀椀rmy członkowskiej Izby SAG Sp. z o.o. 
w Parku Śląskim w Chorzowie.

•	  21 września – spotkanie Dyrektora IPH z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy panem Mariuszem Pyrczem. Spotkanie 
dotyczyło zorganizowania wspólnych webinariów, które dotyczyłyby tematu bezpieczeństwa pracy. 

•	  27 września – udział Dyrektora Izby w uroczystości Dni Krajowej Administracji Skarbowej 

•	  30 września – spotkanie Dyrektora IPH i przedstawicieli 昀椀rmy P昀椀zer z Zastępcą Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej 
i Komunalnej Andrzejem Kuligiem w sprawie szczepień seniorów. 

•	  11 października – dyrektor IPH Rafal Kulczycki z wizytą w siedzibie 昀椀rmy członkowskiej Izby Aspel SA w Zabierzowie 

•	  19 października – udział dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego w Gali rozstrzygającej konkurs Państwowej Inspekcji Pracy 
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. 

•	  21 – udział dyrektora IPH i wiceprezydentów IPH Leszka Rożdżeńskiego i Jana Sadego w konferencji Smart City – dla 
mieszkańców i środowiska organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie. 

•	  28 października – wspólne wyjście pracowników Izy na zwiedzanie bezprecedensowej wystawy „Wszystkie arrasy króla 
-powroty 2021 – 1961 – 1921” na Zamku Królewskim na Wawelu. Muzeum po raz pierwszy wystawiło całą kolekcję arrasów 
liczącą 137 szt. Po wystawie oprowadzała pani przewodnik, która interesująco i z pasją opowiadała o zgromadzonych 
obiektach.

•	  29 października – szkolenie w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie. Tytuł: „Przedsiębiorca XXI wieku”, 
prowadzący Przemysław Machynia, prezes 昀椀rmy członkowskiej IPH FSWO Sp. z o.o., – psycholog biznesu, trener i coach.

•	  22 listopada – Święto Izby w NBP w Krakowie.

•	  2 grudnia – Dyrektor IPH Rafał Kulczycki z wizytą u wiceprezesa 昀椀rmy członkowskiej Izby MPO w Krakowie, Andrzeja 
Natkańca.

•	  15 grudnia – dyrektor IPH na spotkaniu przedświątecznym organizowanym przez Oddział Krakowski Polsko- Amerykańskiej 
Izby AMCHAM. 

spotkania w sprawie przyszłego członkostwa w iph

•	  25 lutego – Dyrektor IPH Rafał Kulczycki spotkał się z dyrektorem Krakowskiego oddziału Banku City Handlowy w sprawie 
członkostwa Banku w Izbie.

•	  23 marca – spotkanie Dyrektora IPH z Rektorem Wyższej Szkoły Ekonomii Informatyki w Krakowie w sprawie przystąpienia 
Szkoły do Izby. 

•	  11 maja – spotkanie z Dawidem Sporyszem w sprawie omówienia warunków członkostwa w Izbie. 

•	  30 czerwca – spotkanie z dyrektora IPH z prezesem 昀椀rmy Aspel – producenta sprzętu medycznego

•	  2 sierpnia – spotkanie w izbie z Dyrektorem Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Piotrem Sedlakiem w sprawie przystąpienia 
KSB do Izby. 

•	  14 października – spotkanie wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego i dyrektora IPH Rafała Kulczyckiego z prezesem 
昀椀rmy Drabest Sp. z o.o. producenta sprzętu do pracy na wysokości, w tym, m.in. rusztowań czy drabin. Rozmowa dotyczyła 
wstąpienia Drabestu do IPH. 

•	  18 października – spotkanie wiceprezydenta IPH Leszka Rożdżeńskiego z prezesem 昀椀rmy A1Europe Sp. z o.o. w sprawie 
wstąpienia 昀椀rmy do Izby. 

•	  4 listopada – spotkanie dyrektora IPH z prezesem 昀椀rmy NewTechLab – producentem gaśnic różnego typu. 

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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Xiii. lista Firm członKowsKich
WG STANU NA DZIEŃ 1 MARCA 2022 r. 

agencja reklamy wenecja sp. z o.o.
air liquide polska sp. z o.o.
air liquide Global e&c solutions poland sa 
air France oddział w polsce 
air tours club sp. z o.o. 
alf sensor sp. j. 
alsal sp. z o.o. sp. K. 
alstar j. Kotynia sp. K. 
„altrans” pracownia planowania i projektowania 
systemów transportu 
alventa sa 
andrzej szumański ekspertyzy i Konsultacje prawne, 
arbitraż 
ap Group sp. z o.o.
as Broker 

aspel s.a. 
biuro doradztwa majątkowego eUroinVest 
Brk Sa 

bank Gospodarstwa Krajowego region małopolski 
boltech sp. z o.o. 
budownictwo i zarządzanie tomasz Francuz
bUma management sp. z o.o. 
centrum biurowe Vinci sp. z o.o. sp. K. 
centrum druku Graf 
citi handlowy bank centrum Korporacyjne Kraków 
cliFFsidebroKers s.a. 
codlake s.a. 
comarch sa 
dabster sp. z o.o. 
„desa” dzieła sztuki i antyki sp. z o.o. 
delta sport clinic sp. z o.o. sp. K. (szpital dworska)
dG elpro sp. j. 
dobrzański sp. z o.o. sp. K. 
drabest sp. z o.o. 
dragon poland sp. z o.o. sp. j. 
elan-Vital s.c. 
Fabryka maszyn i Urządzeń omag sp. z o.o. 
Fabryka taśm transporterowych wolbrom sa 
Fabryka węży Gumowych i tworzyw sztucznych 
Fagumit sp. z o.o. 
Firma janex sp. z o.o. 
FhU instbUd stanisław boguta sp. j. 
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. 
Grupa a-05 sp. z o.o. 
heuresis certy昀椀kowani trenerzy i Konsultanci 
zarządzania sp. z o.o. 
homeware products 1947 sp. z o.o. 
hotel „Victoria” ryszard Kafel 
indeXmedica sp. z o.o.
insap sp. z o.o. 
intech agencja techniczno-handlowa a.a. Kramarczyk 
intermaG sp. z o.o. 
imi international sp. z o.o. 
Kancelaria adwokacka bartłomiej babij 
Kancelaria adwokacka magdalena makieła 
Kancelaria radców prawnych ostasz i stadnik sp.p.
Korelacja systemy informatyczne sp. z o.o. 
Kopalnia soli „wieliczka” sa 
Kcri sp. z o.o. 
Krajowa agencja poszanowania energii sa biuro 
w krakowie 

Krakchemia sa 
Krakowska szkoła biznesu UeK 
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. 
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. 
maGnadent Krzysztof Gończowski
małopolska agencja rozwoju regionalnego marr sa 
małopolski instytut studiów podatkowych sp. z o.o.
małopolskie dworce autobusowe sa 
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 
mGt corp. sp. z o.o.
miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej sa 
w krakowie 

miejskie przedsiębiorstwo Komunikacyjne sa 
w krakowie 

miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania sp. z o.o. 
mix – electronics s.a. 
molteni Farmeceutici polska sp. z o.o. 
newtechlab sp. z o.o. 
okręgowe przedsiębiorstwo Geodezyjno- 
Kartogra昀椀czne sp. z o.o. 
orlen oil sp. z o.o. 
pakorex sp. z o.o. sp. K. 
p昀椀zer polska sp. z o.o. 
philip morris polska s.a. 
piekarnia j. b. buczek sp. j. 
pmG r&d consulting sp. z o.o. sp.j. 
polowiec i wspólnicy spółka jawna 
Pracownia 

ProiNS Sa 

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 
renthoFF sp. z o.o. 
safe it agata seredyka 
saG sp. z o.o. 
santander banK polsKa 
staco polska sp. z o.o. 
stanisław osieKa 
stolarstwo Usługi remontowo – budowlane stanisław 
jandura 
subopol sp. z o.o. 
szumera sp. z o.o. sp. k. 
targi w Krakowie sp. z o.o. 
tes technika emalia szkło sp. z o.o.
tiGGes Kancelaria 
VrG sa 
wawel sa 
wesem d.m.t. hajduk sp. j. 
wiso GroUp sp. z o.o. 

wodociĄGi miasta KraKowa sa
wyższa szkoła ekonomii i informatyki w Krakowie 
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 ekspertów manager s.c. 
zUe sa 
zakłady mechaniczno- Kuźnicze wostal sp. z o.o.
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XV.  doKUmentacja FotoGraFiczna
11.03. – podpisanie aneksu 
do porozumienia z 2010 r. 
pomiędzy Izbą Przemysłowo-
Handlową a Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Krakowie, 
zdj. 1. Podpisują od lewej: 
Rafał Kulczycki – dyrektor 
IPH, Sebastian Chwedeczko 
– prezydent IPH, po 
prawej rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego prof. 
Stanisław Mazur. 

18.05. – Wizyta Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego 
w 昀椀rmie członkowskiej izby 
Dragon Poland.

28.05. – Izba objęła 
patronatem Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Krakowską Czapeczkę 
i Wawelskiego Smoka. 
W turnieju rywalizowały 
dzieci i młodzież.

25.08. – Wizyta Ambasadora 
Japonii w Polsce Akio 
Miyajima. 

17.09. – Jubileusz 30-lecia 
昀椀rmy członkowskiej SAG 
Sp. z o.o. stoją od prawej: 
Jerzy Gas – prezes Zarządu 
SAG Sp. z o.o., Sebastian 
Chwedeczko – Prezydent 
IPH, Leszek Rożdżeński – 
Wiceprezydent IPH. 

22.09. – Spotkanie 
delegacji chorwackiej 
z przedstawicielami 
Izby. Po prawej: Konsul 
Chorwacji w Krakowie Paweł 
Włodarczyk, wiceprezydent 
IPH Leszek Rożdżeński, 
wiceburmistrz miasta 
Osijek, Jasenka Crnković 
oraz przedstawiciele 昀椀rm 
chorwackich. 
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30.09. – wielobranżowa 
delegacja przedsiębiorców 
z Bułgarii, stoją: Konsul 
Honorowy Bułgarii 
w Krakowie Wiesław Nowak 
i prezydent IPH Sebastian 
Chwedeczko. 

28.10. – Zespół pracowników 
Izby na zwiedzaniu 
bezprecedensowej wystawy 
„Wszystkie arrasy króla 
-powroty 2021 – 1961 – 
1921” na Zamku Królewskim 
na Wawelu.

29.10. – szkolenie w Zespole 
Szkół Ekonomicznych 
nr 1 w Krakowie, Tytuł: 
„Przedsiębiorca XXI wieku”, 
prowadzący Przemysław 
Machynia, prezes 昀椀rmy 
członkowskiej IPH FSWO 
Sp. z o.o., – psycholog 
biznesu, trener i coach.

5.11. – spotkanie 
uczestników projektu 
Małopolskiej Sieci 
Sukcesorów.

6.11. – w ramach działań 
Małopolskiego Centrum 
Arbitrażu i Mediacji, 
Izba gościła członków 
Stowarzyszenia Gemme 
Europe zrzeszającego 
sędziów z krajów 
członkowskich Unii 
Europejskiej.,

15.11. – Robert Makłowicz 
z wyróżnieniem Biznes 
Kultura Media za 
„mistrzowską promocje 
sztuki kulinarnej”, obok 
prezydent IPH Sebastian 
Chwedeczko. 
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18.11. – Spotkanie Loży 
Kobiet Biznesu przy 
IPH. Gość Loży Agata 
Kowalska – wiceprezeska 
Stowarzyszenia Piękne 
Anioły.

22.11. – wizyta w Izbie 
Ambasadora Królestwa 
Tajlandii w Polsce 
Chettaphana Maksamphana 
– Ambasador stoi czwarty 
od lewej, obok prezydent 
Izby Sebastian Chwedeczko 
oraz radca IPH Przemysław 
Machynia 

22.11. – Jubileusz 171 
rocznicy powstania IPH 
w Krakowie – Święto Izby 
w Narodowym Banku 
Polskim w Krakowie. 

22.11. – Święto Izby. 
Laureaci Nagrody 
Krakowskiego Dukata, 
od lewej: Zdzisław Durlak 
DG Elpro, Wojciech Palka 
Starosta Krakowski, Janusz 
Wesołowski – Wodociągi 
Miasta Krakowa S.A., Artur 
Niemyski Dabster Sp. z o.o. 
oraz Jerzy Gas odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi 
i Wojciech Więckowski 
wyróżniony Honorową 
Statuetką IPH. 

22.11. –- Święto Izby. 
Laureaci Konkursu „Mój 
pierwszy biznes” 

22.11. – Święto Izby. Łukasz 
Dziędziel ( w środku) 
Prezes Zarządu Fabryki 
Maszyn i Urządzeń OMAG 
Sp. z o.o. ze statuetką 
Krakowskiego Dukata. Po 
lewej wiceprezydent IPH 
Wojciech Hudyka ( Alsal Sp. 
z o.o. sp. k.) oraz po prawej 
wiceprezydent IPH Michał 
Czekaj ( Dragon Poland Sp. 
z o.o.).
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26.11. – Podpisanie listu 
intencyjnego o współpracy 
z Polską Izbą Biznesową 
we Włoszech CAPI. Po 
lewej: Jadwiga Wiśniowska, 
wiceprezydent IPH, 
Agnieszka Gorzkowska 
wiceprezes CAPI, po prawej: 
Sebastian Chwedeczko 
– prezydent IPH, Ewa 
Trzcińska – prezes CAPI, 
Rafał Kulczycki – dyrektor 
IPH. 

21.12. – Loża Kobiet Biznesu 
IPH wspiera akcję ORANGE 
THE WORLD – razem 
przeciwko przemocy wobec 
kobiet. 

26.11. – Podpisanie listu 
intencyjnego o współpracy 
z Polską Izbą Biznesową we 
Włoszech CAPI.
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