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Business in Małopolska
Jedziemy do KAZACHSTANU! 
…Od 30 października do 5 listopada 2016 
w Ałmaty odbywały się targi żywności, 
stanowiące najważniejsze wydarzenie 
branżowe dla tego obszaru geograficznego

Power up… o projekcie 
…Chodzi nam o budowę silnej marki gospodarczej 
regionu, wzrost zagranicznej ekspansji 
małopolskich przedsiębiorstw, pozyskanie nowych 
inwestycji na obszarze Małopolski

Regionalne fundusze europejskie
…„Business in Małopolska – Support and 
development for your company” – projekt 
Województwa Małopolskiego 
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Szanowni  
Państwo 
Mamy	przyjemność	zaprosić	do	lektury	pierwszego	numeru	nowego	

kwartalnika	pt.	„Business	in	Małopolska”,	poświęconego	gospodarce	

naszego województwa. Kwartalnik jest elementem projektu pod nazwą 

„Power up your Business in Małopolska”, współfinansowanego 

ze	środków	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	

Małopolskiego	2014–2020	w	ramach	Osi	Priorytetowej	3	

„Przedsiębiorcza	Małopolska”.	Partnerami	projektu	jest	Małopolska	

Agencja	Rozwoju	Regionalnego	S.A.	(lider	projektu),	Krakowski	Park	

Technologiczny	sp.	z	o.o.	oraz	„Kraków	–	Nowa	Huta	Przyszłości”	S.A.	

Jak	widać,	do	instytucji	o	największym	doświadczeniu	w	promocji	

gospodarczej regionu dołączył partner, który wyraża potencjał 

inwestycyjny i rozwojowy, na dawno niespotykaną skalę w aglomeracji 

krakowskiej.	To	chyba	optymalny	zespół,	reprezentujący	m.in.	systemy	

wsparcia dla przedsiębiorców, usługi związane z napływem inwestycji 

zewnętrznych, rozwojem eksportu, tworzeniem zachęt inwestycyjnych 

i	kreowaniem	nowoczesnej	oferty	inwestycyjnej.	To	także	spore	

doświadczenia we współpracy międzynarodowej, budowaniu 

konkurencyjnej pozycji w skali europejskiej i światowej. 

Jakie	są	główne	cele	projektu „Power up your Business in Małopolska”? 

To	z	jednej	strony	proste,	z	drugiej	zaś	wcale	nie	tak	oczywiste	i	łatwe.	

Chodzi nam o budowę silnej marki gospodarczej regionu, wzrost 

zagranicznej ekspansji małopolskich przedsiębiorstw, pozyskanie 

nowych inwestycji na obszarze Małopolski. Rzecz w tym, że ten sam 

cel	mają	wszystkie	regiony	na	całym	świecie.	Musimy,	więc	być	trochę	

lepsi, trochę bardziej skuteczni i całkowicie konsekwentni w realizacji 

zadań,	które	sami	sobie	zdefiniowaliśmy.	W	tym	celu	mamy	zamiar	

wyruszyć	w	świat	i	zaprezentować	to,	co	w	małopolskiej	gospodarce	

najlepsze:	wysokiej	jakości	produkty	i	usługi,	świetnie	wykształconych	

pracowników, znakomicie przygotowane oferty inwestycyjne, 

gotowość	do	działania	w	wielu	sektorach	i	w	różnych	środowiskach	

ekonomicznych	i	kulturowych.	O	tym	mamy	zamiar	rozmawiać	w	czasie	

wydarzeń	targowych	w	Niemczech,	Kazachstanie,	Francji,	Hiszpanii,	

w	czasie	misji	gospodarczych	do	Chin	i	Zjednoczonych	Emiratów	

Arabskich.	Do	współpracy	chcemy	zachęcić	przedstawicieli	samorządów,	

organizacje zrzeszające przedsiębiorców, instytucje badania rynku, 

środowiska opiniotwórcze. 

Chcemy	rozszerzać	i	doskonalić	naszą	ofertę	inwestycyjną	i	docierać	z	nią	

bezpośrednio do ośrodków decyzyjnych na całym świecie. Chcemy… 

To	wszystko	składa	się	na	ambitny	plan	„Power up your Business 
in Małopolska”;	o	kolejnych	wydarzeniach	będziemy	Państwa	

informować,	a	także	poznawać	Państwa	opinie,	rady	i	oczekiwania.	

To	jedno	z	najważniejszych	zadań,	jakie	stoi	przed	zespołem	tworzącym	

nasz	kwartalnik.	Już	teraz	czekamy	na	Państwa	komentarze	po	lekturze	

pierwszego	numeru	„BiM”.	
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Partnerzy projektu „Power up your 
Business in Małopolska”

Oczywiście wydaje nam się, że jesteśmy doskonale znani 

w regionie. Jednak takie przekonanie bywa często mylne. 

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby nas lepiej poznać, mamy 

krótką prezentację instytucji, które biorą udział w projekcie. 

Zaczynamy od „najmłodszego”: 

Kraków – Nowa Huta Przyszłości S.A. utworzona 
w	listopadzie	2014	r.	przez	Gminę	Miejską	Kraków	
oraz Województwo Małopolskie w celu realizacji projektu 
o	takiej	samej	nazwie	„Kraków	–	Nowa	Huta	Przyszłości”.	
Projekt	zakłada	realizację	czterech	zadań	inwestycyjnych:
·	 Park	Naukowo-Technologiczny	„Branice”,	
·	Centrum	Logistyczne	–	Przemysłowe	„Ruszcza”,	
·	Centrum	Wielkoskalowych	Wydarzeń	Kulturalnych	

Błonia	2.0,	
·	Centrum	Rekreacji	i	Wypoczynku	„Przysiek	Rusiecki”.

Kluczowym	zadaniem	KNHP	jest	podejmowanie	działań	
mających na celu przyśpieszenie rozwoju gospodarczego 
wschodniej	części	Krakowa	na	poziomie:	infrastrukturalnym,	
funkcjonalnym	i	społecznym.	Ma	się	to	stać	poprzez	
zagospodarowanie obszaru w sposób podnoszący 
atrakcyjność	Nowej	Huty,	przede	wszystkim	dla	inwestorów,	
a także dla społeczności miasta i gminy Kraków, dla całego 
regionu oraz turystów. 

Tereny inwestycyjne – oferta: 
Położenie	dzielnicy	Nowa	Huta	jest	atrakcyjne	z	punktu	
widzenia lokowania nowych inwestycji. Umożliwiająca 
szybki i wygodny transport – autostrada A4 oddalona 
jest	od	centrum	dzielnicy	o	około	9	km	(połączenie	drogą	
ekspresową)	i	pozwala	na	dotarcie	do	Międzynarodowego	
Portu	Lotniczego	w	Balicach	w	ok.	35	min.
Dogodne	położenie	umożliwia	szybki	dojazd	do	centrum	
Krakowa,	a	niezagospodarowana	dotychczas	przestrzeń	
daje	możliwość	tworzenia	efektywnych	rozwiązań	
dla nowych inwestycji.
www.knhp.com.pl
biuro@knhp.com.pl
Facebook: www.facebook.com/
krakownowahutaprzyszlosci

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o  
czyli	Specjalna	Strefa	Ekonomiczna,	inkubator	
technologiczny, fundusz zalążkowy, biuro dla inwestorów, 
klastry, laboratoria multimedialne, projekty badawcze; 
to	dzięki	takim	narzędziom	KPT	wspiera	rozwój	
nowoczesnej gospodarki Małopolski. W 2015 roku 
uruchomiono jeden z najnowocześniejszych parków 
technologicznych w Małopolsce, przeznaczonych 
dla	branży	ICT.
KPT	oferuje	wsparcie	dla	firm	znajdujących	się	na	każdym	
etapie ich rozwoju. Rocznie korzysta z niego ponad 
1500 przedsiębiorstw. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna
Krakowski	Park	Technologiczny	jest	spółką	zarządzającą	
krakowską specjalną strefą ekonomiczną. Strefa składa się 
obecnie z 30 podstref znajdujących się na terenie 
32	gmin.	Działa	na	obszarze	trzech	regionów:	Małopolski,	
Podkarpacia	oraz	Świętokrzyskiego.	Łącznie	obejmuje	
obszar	ponad	866,79	hektarów.	W	ofercie	znajdują	się	
także powierzchnie biurowe, zlokalizowane w atrakcyjnych 
miejscach	Krakowa:	w	centrum	biznesowym	Czyżyny,	
centrum	biznesowym	Pychowice	oraz	w	„Kraków	Business	
Park”w	Zabierzowie.	

Inkubator technologiczny
To	największy	inkubator	technologiczny	w	Krakowie.	
Od	2008	roku	wspiera	młode	firmy	IT.	Pracowaliśmy	już	
z ponad setką z nich.

Multilab
To	laboratorium	dla	produkcji	filmów,	gier,	reklam,	efektów	
audiowizualnych.	Laboratorium	prowadzi	wypożyczalnię	
sprzętu zdjęciowego, oświetleniowego, dźwiękowego 
i	fotograficznego.	Dla	potrzeb	producentów	realizujących	
filmy w Krakowie przygotowaliśmy 5 w pełni wyposażonych 
biur	wraz	z	infrastrukturą	techniczną.	Z	usług	laboratorium	
mogą	korzystać	producenci,	specjaliści	od	efektów	
specjalnych,	montażyści,	graficy	–	przedstawiciele	MŚP	
sektora „kreatywnego” oraz szkoły. Multilab oferuje 
możliwość	zrealizowania	pełnego	procesu	DI	wraz	
z	przygotowaniem	kinowych	kopii	cyfrowych	DCP.

Aktualności | Informacje | Zapowiedzi
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Finansowanie
Krakowski	Park	Technologiczny	ułatwia	innowacyjnym	
firmom dostęp do środków finansowych pozwalających 
tworzyć	produkty	i	usługi.	We	współpracy	z	inwestorami	
kapitałowymi tworzymy „wehikuły inwestycyjne” finansujące 
rozwój	innowacyjnych	przedsięwzięć	na	wczesnym	etapie	
rozwoju.	Obecnie	w	KPT	działają:	Fundusz	Zalążkowy	
KPT	oraz	INNOventure.	Firmy	uzyskują	wsparcie	również	
na poziomie merytorycznym, doradczym oraz biznesowym. 

Wydarzenia
KPT	dba	o	możliwość	spotkań	i	nawiązywania	kontaktów	
biznesowych. W tym celu organizowane są konferencje 
tematyczne np. na temat pozyskiwania kapitału, innowacji, 
nowych	technologii.	Branża	gier	wideo	skupia	się	wokół	
konferencji „Digital Dragons”, organizowanej od 2012 roku. 
Małopolscy przedsiębiorcy nagradzani są podczas „Annual 

Business in Małopolska Meeting”, jednego z największych 
wydarzeń	gospodarczych	w	regionie.	Cyklicznie	
odbywają się konferencje poświęcone rozwiązaniom 
dla smart city.
www.kpt.krakow.pl 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
Spółka Akcyjna	(1993)	powstała	z inicjatywy władz 
Województwa	Krakowskiego,	Skarbu	Państwa, Agencji 
Rozwoju	Przemysłu	oraz	regionalnych	przedsiębiorstw	
i instytucji społecznych. Od początku istnienia Agencji 
jej głównym zadaniem było wspieranie rozwoju 
gospodarczego województwa poprzez uczestniczenie 
w procesach	restrukturyzacyjnych	(m.in.	likwidacja	
Zakładów	Chemicznych	„Solvay”,	przejęcie	terenów	
powojskowych),	tworzenie	narzędzi	wsparcia	
dla małopolskich	przedsiębiorców	(instrumenty	finansowe,	
dystrybucja środków unijnych w ramach Regionalnej 

Instytucji	Finansującej,	projekty	szkoleniowe,	dotacje	
na	zakładanie	firm	itp.),	realizacja	projektów europejskich, 
obsługa inwestora i wsparcie eksportu. MARR SA jest 
właścicielem terenów inwestycyjnych w Krakowie – MARR 
Business	Park,	na	których	swoje siedziby ma kilkadziesiąt 
firm polskich i zagranicznych. 
MARR S.A . zrealizowała wiele projektów europejskich, 
przeznaczonych	przede	wszystkim	dla	sektora	MSP 
w regionie, dla osób planujących podjecie działalności 
gospodarczej, na obszarach wymagających szczególnego 
wsparcia doradczego i finansowego, projekty z zakresu 
promocji produktu regionalnego, aktywizacji terenów 
małych miast i obszarów wiejskich i wiele innych. 
MARR SA jest największą instytucją otoczenia biznesu 
w Województwie Małopolskim 
www.marr.pl 

Centrum Business in Małopolska	(2008)	to	wspólny	
projekt Województwa Małopolskiego, Małopolskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego, Krakowskiego 
Parku	Technologicznego	oraz	Małopolskich	Parków	
Przemysłowych.	Główne	zdania	CeBiM: 
·	opracowanie i marketing oferty inwestycyjnej, obsługa 

inwestora, 
·	 informacje, analizy, badania rynku regionalnego, 
·	marketing terytorialny, 
·	doradztwo w zakresie podejmowania i rozwijania 

działalności eksportowej, 
·	przygotowanie	i	wykonywanie	działań	wynikających	

z projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej	(poziom	regionalny	i	krajowy),	

·	organizacja	szkoleń,	warsztatów,	konferencji,	
seminariów z dziedziny inwestycji i eksportu, 

·	współpraca międzynarodowa
CeBiM	jest	autoryzowanym	partnerem	regionalnym	Polskiej	
Agencji	Inwestycji	i	Handlu(PAIH)	
www.businessinmalopolska.pl 
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Projekty, dotacje, 
fundusze 

„Business in Małopolska – Support and development for 
your company” projekt Województwa Małopolskiego 

„Business in Małopolska – Support and development 
for your company” jest kolejnym przedsięwzięciem 
Województwa Małopolskiego, po realizowanych wcześniej 
(2007-2013)	projektach	jak	„Business	in	Małopolska	
–	Inwestycja	w	Przyszłość”,	„Business	in	Małopolska	
–	Partnership	Network”	czy	„Business	in	Małopolska.	Grow	
with us!” i stanowi ich naturalną kontynuację.

Projekt	ma	zapewnić	szerokie	wsparcie	procesu	
inwestycyjnego	w	Małopolsce,	skupiać	się	na	zwiększaniu	
wsparcia działalności eksportowej małopolskich 
przedsiębiorstw oraz wzmacnianiu znaczenia gospodarczej 
marki	„Business	in	Małopolska”	na	arenie	krajowej	
i międzynarodowej.

O konkurencyjności Małopolski w najbliższych latach 
decydować	będą	działania	prowadzone	w	ramach	
tzw.	inteligentnych	specjalizacji	(Regionalna	Strategia	
Innowacji	Województwa	Małopolskiego	2014-2020),	
do	których	należą:	nauki	o	życiu	(lifescience),	energia	
zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne 
(IT/ICT),	chemia,	produkcja	metali	i	wyrobów	metalowych,	
elektromechanika i przemysł maszynowy oraz przemysły 
kreatywne i czasu wolnego. 

Projekt „Business in Małopolska – Support and 
development for your company” zakłada doskonalenie 
dotychczas wykorzystywanych i tworzenie nowych narzędzi 
promocji oraz organizację i uczestnictwo w wydarzeniach 

krajowych i międzynarodowych o dużym zakresie 
oddziaływania. 
Działania	wspierające	małopolskie	firmy	z	sektora	MŚP	
w	ekspansji	na	rynki	zewnętrzne	to:
·	 cykl	spotkań	informacyjnych	dla	małopolskich	

eksporterów,
·	 cykl	spotkań	B2B	dla	małopolskich	eksporterów	

z	sektora	MŚP,
·	 Forum	Małopolskiego	Eksportera

Działania	wspierające	proces	inwestycyjny	w	regionie	to:
·	przygotowanie	i	organizacja	udziału	w	Targach	EXPO	

REAL	w	Monachium
·	 cykl	konferencji	Małopolskie	Forum	Obsługi	Inwestora

W zakresie promocji oferty gospodarczej regionu 
Województwo Małopolskie planuje prezentację oferty 
gospodarczej i udział w zagranicznych imprezach 
targowych:
·	 Targi	EXPO	REAL,	2016,	2017,	2018,	Monachium,	Niemcy
·	WorldFood	2016	Ałmaty,	Kazachstan
·	Mobile	World	Congress	2018	Barcelona,	Hiszpania
·	 iFood	2017	Mashhad,	Iran
·	 Expo	2017	Future	Energy	Astana,	Kazachstan
·	Hannover	Messe	2018	Hanower,	Niemcy
·	 Beautyworld	Middle	East	2018	Dubaj,	Zjednoczone	

Emiraty	Arabskie
·	Gitex	2018	Dubaj,	Zjednoczone	Emiraty	Arabskie
·	udział	w	Międzynarodowym	Forum	Medycznym	

w Kijowie 2017
·	 regionalny systemu informacji w komunikacji 

internetowej,
·	potencjału Województwa Małopolskiego podczas 

Forum	Ekonomicznego	w	Krynicy	–	Zdroju

W trakcie realizacji projektu świadczone będą usługi 
informacyjne	dla	małopolskich	firm	z	sektora	MSP,	
zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem działalności 
eksportowej. 
Inwestorzy	krajowi	i	zagraniczni	chcący	realizować	
lub	rozwijać	swoje	projekty	w	Małopolsce	otrzymają	
profesjonalną informację o możliwościach inwestycyjnych 
w regionie, a także warunkach prowadzenia działalności 
gospodarczej.
Projekt	jest	realizowany	w	okresie	od	1.01.2016	do	31.12.2018.

Opracowanie BiM na podstawie informacji Departamentu 

Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego 
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Kalendarium projektu “Power up your 
Business in Małopolska”… i nie tylko 

Meszhed (Iran) IFOOD EXPO 24–27 sierpnia 2017 
To	pierwsza	tego	typu	misja	gospodarcza	z	Małopolski	
od czasu, gdy ponownie nawiązano kontakty polityczne 
i	ekonomiczne	z	Islamską	Republiką	Iranu.	Na	największych	
w tamtym rejonie targach żywności będziemy mieli 
do dyspozycji samodzielne stoisko o pow. ok. 30 m2 i pełną 
gamę możliwości dla prezentacji jednej z najsilniejszych 
małopolskich branż, jaką jest przetwórstwo rolno-
spożywcze, produkcja napojów, żywności oraz wszystko 
co	produkcji	żywnościowej	towarzyszy:	maszyny	rolnicze	
i	ogrodnicze,	środki	ochrony	roślin,	systemy	opakowań	
i magazynowania wyrobów. 
W	Teheranie	planujemy	organizację	seminarium	na	temat	
Małopolski	oraz	organizację	bezpośrednich	spotkań	
polskich	i	irańskich	przedsiębiorców	i	handlowców.	
kontakt:	http://businessinmalopolska.pl/strona/Wydarzenia/
o targach:	http://mashhad.ifoodexpo.com/

Kazachstan /Astana EXPO 2017 
W	ramach	światowej	wystawy	EXPO	2017	przygotowany	
zostanie polski pawilon narodowy pod hasłem 
„Poland:	Creative	people,	smart	Energy”.	Na	Astana	
EXPO	2017	Polska	zostanie	przedstawiona	jako	istotny	
partner w światowej dyskusji na temat globalnego 
bezpieczeństwa	energetycznego	i	ochrony	środowiska.	
Polska	w	Astanie	dysponuje	ok.	400	m2 powierzchni, 
w ramach której zostanie stworzona dwukondygnacyjna 
ekspozycja o powierzchni ponad 700 m2 oparta o temat 
„Przepływ	energii”	–	prezentację	osiągnięć	z	zakresu	
rewitalizacji, zalesiania oraz czystych technologii 
węglowych, inspirowana polską przyrodą i nowoczesnymi 
technologiami…
7	września	2017	planowany	jest	„Dzień	Polski”	
na	Expo	2017, kulminacja polskiej obecności na Astana 
Expo	2017.	Scenariusz	tego	dnia	obejmuje:	uroczyste	
otwarcie z udziałem przedstawicieli polskich władz 
na	najwyższym	szczeblu	na	terenie	EXPO	PLAZA,	
briefing prasowy, zwiedzanie polskiej ekspozycji 
przez delegację oficjalną, wieczorny koncert galowy, 
oficjalne wieczorne przyjęcie. 
Delegacja	reprezentująca	małopolski	potencjał	gospodarczy	
weźmie	udział	w	Astana	Expo	2017	w	pierwszych	dniach	
września	obejmujących	„Dzień	Polski”	

Więcej	informacji	w	najbliższych	wydaniach	„BiM”	
i	na	stronach	internetowych	projektu	„Power	up	your	
Business	in	Małopolska”

SPOTKANIA INFORMACYJNE  
DLA MAŁOPOLSKICH EKSPORTERÓW 
W ramach projektów „Power up your Business…” (MARR,	
KPT,	K-NH	P)	oraz	„Business in Małopolska – Support and 

development for your company”	(Województwo	Małopolskie)	
zaplanowano	cykl	spotkań,	które	będą	odbywać	się	
w	kilku	ośrodkach	gospodarczych	regionu.	Celem	spotkań	
jest przekazywanie przedsiębiorcom specjalistycznej 
wiedzy na temat rynków zagranicznych – zwłaszcza 
tych, które są kierunkiem promocji gospodarczej obu 
projektów i gdzie zaplanowano organizację prezentacji 
Małopolski. Chodzi w tym wypadku szczególnie 
o obszary mniej znane i trudniej dostępne niż np. kraje 
Unii	Europejskiej:	kraje	Bliskiego	Wschodu	oraz	państwa	
azjatyckie. Wyjątkiem od tej zasady będą konsultacje 
dotyczące rynku niemieckiego – najsilniejszej gospodarki 
w	Europie	i	największego	partnera	handlowego	polskich	
przedsiębiorstw 
Podobne	wydarzenia	będą	przygotowaniem	do	udziału	
w	targach	na	terenie	Iranu	i	Zjednoczonych	Emiratów	
Arabskich w kolejnych latach. 
Zachęcamy	do	udziału	w	spotkaniach	i	śledzenia	
na bieżąco informacji o kolejnych wydarzeniach 
w	Państwa	regionie.	Mamy	także	nadzieję	na	Państwa	
opinie dotyczące tematów interesujących dla działających 
i	potencjalnych	eksporterów.	Nasze	projekty	tworzymy	
razem z małopolskimi przedsiębiorcami i z myślą 
o wymiernych korzyściach dla ich rozwoju. 
Planowane	spotkania	informacyjne
·	 spotkania na temat rynku niemieckiego, w Krakowie, 

Tarnowie	i	Gorlicach	(kwiecień/maj	2017)
·	 3 spotkania na temat rynku Kazachstanu, w Krakowie, 

Nowym	Sączu,	Wadowicach	(czerwiec	2017)
·	 3	spotkania	na	temat	rynku	irańskiego,	w	Krakowie,	

Tarnowie	i	Nowym	Sączu	(maj	2017)
·	 3 spotkania na temat rynku Azerbejdżanu, w Krakowie, 

Chrzanowie	i	Tarnowie,	(wrzesień	2017),	
Prosimy	o	śledzenie	informacji	na	stronie	
http://businessinmalopolska.pl/strona/Spotkania-regionalne/

Kalendarium | Wydarzenia
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EXPO REAL 2016, 
Monachium
W	dniach	4–6.10.2016	w	Monachium	po	raz	19.	odbyły	
się międzynarodowe targi inwestycji, nieruchomości, 
finansowania	i	architektury	–	EXPO	REAL	2016.	
W Monachium zadebiutowała Małopolska oraz Centrum 
Business	In	Małopolska.	

Monachijskie wydarzenie biznesowe należy 
do największych i najbardziej znaczących prezentacji 
gospodarczych na świecie. Każdego roku gromadzi 
przedstawicieli globalnych instytucji inwestycyjnych, 
instytucje finansowe, firmy budowlane, biura 
architektoniczne, deweloperów powierzchni biurowej, 
mieszkalnej, magazynowej, ekspertów w zakresie 
montażu finansowego, brokerów oraz, co oczywiste, 
promotorów inwestycji w najważniejszych ośrodkach 
miejskich	i	w	regionach.	W	tegorocznym	Expo	Real	wzięło	
udział	1798	wystawców	(wzrost	o	3.6%	w	stosunku	
do	2015)	i	odwiedziło	je	39	tys.	gości	(wzrost	o	1,9%).	
Największą	grupę	stanowili	oczywiście	goście	z	Niemiec,	
następnie	z	Wielkiej	Brytanii,	Holandii,	Austrii,	Szwajcarii,	
Polski,	Czech,	Francji,	USA	i	Luksemburga.	Liczne	
dyskusje, konferencje i panele zdominowała tematyka 
konsekwencji	Brexitu	dla	globalnego	rynku	inwestycyjnego,	
nowe	wyzwania	gospodarcze	dla	Europy	oraz	rozwój	
sektora mieszkaniowego w ramach nowych projektów 
inwestycyjnych. 

Po	raz	pierwszy	na	Expo	Real	pojawiło	się	stoisko	
Województwa Małopolskiego – zrealizowane w ramach 
projektu	„Business	in	Małopolska	–	Support	and	
development	for	your	company”.	 Dodatkowo	małopolski	

potencjał gospodarczy prezentowali przedstawiciele 
„Kraków-Nowa	Huta	Przyszłości”	oraz	Małopolskiej	
Agencji Rozwoju Regionalnego SA, uczestniczący 
w	projekcie	„Power	up	your	Business	In	Małopolska”.	
Ekspozycja	znajdowała	się	w	obrębie	„polskiej	ulicy”,	gdzie	
prezentowały	się	polskie	miasta	i	regiony	m.in.:	Warszawa,	
Kraków,	Szczecin,	Województwo	Łódzkie,	Pomorskie…	

Jak	zwykle	na	tego	typu	imprezach	program	targów	
obejmował	kilkadziesiąt	spotkań,	seminariów,	
wykładów	i	prezentacji.	Część	z	nich	to	oczywiście	
„prężenie muskułów”, czyli totalna promocja potencjału 
inwestycyjnego firm, przedsiębiorstw, instytucji 
finansowych,	miast	czy	regionów.	Tegoroczne	Expo	Real	
miało jednak kilka dodatkowych elementów „wiodących”. 
Na	pewno	należały	do	nich	spotkania	poświecone	
konsekwencjom	dla	rynku	inwestycji	jakie	wywołać	
powinno	wyjście	Wielkiej	Brytanii	z	Unii	Europejskiej.	
Dla	ciekawości	warto	wspomnieć,	że	jako	największych	
beneficjentów ucieczki inwestorów z okolic City 
wymieniano	Paryż,	Frankfurt	i	Genewę.	Analizy	czysto	
i nie czysto rynkowe dotyczyły rozwoju scenariusza 
dla	euro-zony,	konkurencyjności	Europy	wobec	BRICS	
czy USA, znaczenia polityki europejskiej wobec Rosji itp. 

Przedstawiciele	międzynarodowego	biznesu,	odwiedzający	
błyszczące bielą stoisko Małopolski, interesowali się 
możliwościami pozyskania terenów inwestycyjnych 
w regionie m.in. na projekty z zakresu logistyki, produkcji, 
tworzenia parków przemysłowych i możliwościami 
korzystania	z	zachęt	inwestycyjnych	(środki	unijne,	SSE).	
Efekt	uczestnictwa	Małopolski	w	Expo	Real	to	kilkadziesiąt	
nawiązanych kontaktów, zainteresowanie ofertą 
inwestycyjną potencjalnych inwestorów oraz promocja 
wizerunku ekonomicznego Małopolski w skali 
międzynarodowej.	Za	rok	będziemy	tam	ponownie…	

Notatki z podróży



9

Nasza żywność 
na World Food 
Kazachstan 
Od 30 października do 5 listopada 2016 w Ałmaty odbywały 
się targi żywności, stanowiące najważniejsze wydarzenie 
branżowe dla tego obszaru geograficznego. A jest 
to	niezwykle	atrakcyjna	cześć	świata	dla	producentów	
nastawionych na zdobywanie nowych rynków. 
Zaprezentować	się	w	Kazachstanie	oznacza	bowiem	
dotarcie do potencjalnych partnerów handlowych z byłych 
republik	ZSRR	jak	Tadżykistan,	Turkmenistan,	Azerbejdżan	
i	Gruzja,	a	dalej	do	odbiorców	z	Rosji,	Turcji	i	Bliskiego	
Wschodu. Sam Kazachstan z populacją sięgającą 18 mln 
mieszkańców	i	ciągle	jeszcze	przeżywający	naftowy	„boom”	
gospodarczy	wydaje	się	być	interesującym	kierunkiem	
promocji gospodarczej. 

Stoisko	Małopolski	na	targach	Targi	WordFood	stało	
się punktem kontaktowym dla polskich i kazachskich 
przedsiębiorców.	Przedstawiciele	firm	wymieniali	się	nie	
tylko doświadczeniami w prowadzeniu biznesu na rynkach 
wschodnich, ale także kontaktami, i tak obsługujący 
stoisko ze strony MARR i UMWM przekazali już na miejscu 
firmom	(ATT	Inox	Drain	oraz	Vortumnus)	kontakty	do	osób	
z sieci handlowych działających w Kazachstanie. Odbyto 
szereg	spotkań	z	kazachskimi	przedsiębiorcami	(a	także	
kirgiskimi,	irańskimi,	rosyjskimi,	tureckimi	)	które	dotyczyły	
możliwości eksportowych, jak i importowych. Rozmowy 
te pokazały wciąż istniejace zapotrzebowanie na produkty 
z branży spożywczej, o czym przekonywali przedstawiciele 

kazachstańskich	firm.	Stoisko	Małopolski	cieszyło	się	
również sporym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli 
branży spedycyjno-transportowej. 

Wraz	z	WPHiI	zorganizowano	Polsko-Kazachstańskie	
Seminarium	Biznesowe	„Entrepreneurial	opportunities	
of	the	entities	of	the	food	industry	of	Poland”	na	którym	
zaprezentowano zagranicznym firmom potencjał 
przedsiębiorstw z Małopolski. W seminarium wzięło 
udział	sześćdziesięciu	sześciu	przedstawicieli	lokalnego	
biznesu.	Po	wystąpieniach	zaproszonych	kazachskich	gości	
prowadzono intensywne rozmowy w formule b2b. 

Trzeba	pamiętać,	że	w	bieżącym	roku	Kazachstan	
i	jego	stolica	Astana	będzie	gospodarzem	EXPO	2017	
(czerwiec-wrzesień).	Szacuje	się	że	w	Expo	weźmie	udział	
ponad 100 krajów i organizacji międzynarodowych, targi 
odwiedzi	ok.	5	mln.	gości.	Tematem	wystawy	jest	„Energia	
Przyszłości”	i	jest	dedykowana	dla	alternatywnych	źródeł	
energii	i	„zielonych”	technologii.	Także	w	trakcie	tego	
wydarzenia, w ramach stoiska narodowego, planujemy 
prezentację	Małopolski.	Z	tego	punktu	widzenia	„rozpoznanie	
terenu”	poprzez	udział	w	World	Food	wydaje	się	racjonalne	
i pomocne przy kontynuowaniu dalszych kontaktów. 

Jak	w	większości	wypadków	poznanie	nowego	rynku	
wymaga	sporej	dawki	wiedzy:	teoretycznej	i	praktycznej.	
W stosunku do takiego kraju jak Kazachstan, znajdującego 
się na pograniczu nowoczesnej gospodarki rynkowej 
i nieco „azjatyckich” zasad nadzoru nad rozwojem nie 
tylko ekonomicznym, to wymaganie jest szczególnie 
ważne.	Zachęcamy	do	udziału	w	szkoleniach	na	temat	
biznesu w Kazachstanie i do kontaktu z uczestnikami 
i organizatorami małopolskich misji w tamte rejony. 
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KAZACHSTAN – możliwości, 
ograniczenia i wyzwania

Republika	Kazachstanu,	państwo	leżące	
częściowo	w	Azji	(88%	powierzchni)	i	częściowo	
w	Europie	(12%	powierzchni	–	tereny	na	zachód	
od	rzeki	Emba),	powstałe	w	1991	w	wyniku	rozpadu	ZSRR,	
graniczy	z	Chinami	(1460	km	granicy),	Kirgistanem	(980	km),	
Turkmenistanem	(380	km),	Uzbekistanem	(2300	km)	
oraz	Federacją	Rosyjską	(6467	km).	Kazachstan	ma	dostęp	
do największego jeziora świata – Morza Kaspijskiego 
– na długości 2340 km. Całkowita powierzchnia kraju 
wynosi	2	724	900	km²,	liczba	mieszkańców	to	prawie	
18	mln.	Od	roku	1997	stolicą	Kazachstanu	jest	Astana,	
dominującym	wyznaniem	religijnym	jest	islam	(ok.	70%	
mieszkańców),	językami	urzędowymi	są	kazachski	i	rosyjski.	
Kraj	jest	państwem	demokratycznym	z	dominującą	rolą	
prezydenta. Kazachstan podzielony jest na 14 obwodów 
i 3 miasta wydzielone. 

Kazachstan  
w strukturach  
Podstawowe	dane	ekonomiczne	

Wskaźnik 2015

PKB	per	capita	(USD)	 10 508

Inflacja	średnioroczna	(%) 13,6 

Bezrobocie	(%)	 5,0

Deficyt	budżetowy	(%) 1,6 

Wolumen	eksportu	(mld	USD) 41,2

Wolumen	importu	(mld	USD)	 19,4

Bezpośrednie	Inwestycje	zagraniczne	
(mld	USD)	

14,8

Bezpośrednie	Inwestycje	zagraniczne	
Kazachstanu	(mld	USD)

6,9

Waluta	tenge	(KZT)	 1	USD	=	317,	93	KZT
1	euro	=	339,20	KZT
1	złoty	=	78,02	KZT

Temat numeru

Astana

Kazakhstan
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Eurazjatyckiej  
Unii Gospodarczej  
– wymiar gospodarczy
Gospodarka	Kazachstanu	opiera	się	na	przemyśle	
i	rolnictwie.	Ten	największy	na	świecie	kraj	śródlądowy	
dysponuje bogatymi złożami surowców energetycznych 
(węgiel,	ropa	naftowa,	gaz	ziemny),	a	także	minerałów	
i	metali	(rudy	żelaza,	miedzi,	cynku,	ołowiu,	fosforany,	
chrom,	mangan,	srebro	i	złoto).	Od	kilku	lat	zajmuje	
pierwsze miejsce w świecie pod względem wydobycia 
rudy	uranu,	(na	drugim	miejscu	Kanada).	Zgodnie	
z	publikowanym	przez	Bank	Światowy	rankingiem,	
Kazachstan	plasuje	się	na	59	pozycji	(na	183	kraje)	
pod względem korzystnych warunków dla działalności 
gospodarczej oraz zaliczany jest do krajów atrakcyjnych 
dla	inwestorów.	Według	Banku	Światowego	Kazachstan	
osiąga zadowalające wyniki we wszystkich analizowanych 
aspektach:	dostępności	pracowników,	łatwości	zakładania	
firmy, ochrony praw inwestorów, opodatkowania 
przedsiębiorców, handlu międzynarodowego 
i	bezpieczeństwa	zawieranych	umów.

Kazachstan dysponuje znacznymi zasobami ropy 
naftowej i gazu ziemnego, które znajdują się 
na zachodzie i południu kraju. Kraj zaliczany jest 
do grona 20 państw na świecie o największych 
zasobach naftowych, dysponuje ok. 2 proc. 
światowych rezerw. Największe zasoby usytuowane 
są na zachodzie kraju. 

Dostęp do rynku usług
Republika Kazachstanu podejmie zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku usług w szerokim zakresie, w tym 
usług świadczonych w ramach wolnych zawodów, 
usług informatycznych i innych rodzajów usług 
dla firm, usług komunikacyjnych, usług budowlanych, 
usług dystrybucyjnych, usług edukacyjnych, usług 
w zakresie środowiska naturalnego, usług finansowych 

(ubezpieczeniowych	i	bankowych),	usług	zdrowotnych	
i socjalnych, usług turystycznych i usług transportowych.

Zamówienia publiczne
Ważną	barierą	dostępu	do	kazachstańskiego	rynku	
dla podmiotów zagranicznych są preferencje 
dla podmiotów krajowych w prawie o zamówieniach 
publicznych.	Przedsiębiorstwa	z	ponad	50-proc.	udziałem	
kapitału zagranicznego są wykluczane z przetargów 
jeśli nie są rezydentami RK, nie wytwarzają gotowych 
produktów, zatrudniają mniej niż 85 proc. miejscowej 
siły	roboczej	w	ogóle	zatrudnionych.	Ponadto	miejscowe	
firmy, ze względu na swoje pochodzenie, uzyskują 20-proc. 
preferencję cenową jeśli przetarg dotyczy towarów 
i 15-proc. – w przypadku zakupu usług.

Ulgi podatkowe
Zgodnie	z	Kodeksem	Podatkowym	stawka	korporacyjnego	
podatku	dochodowego	wynosi	20	proc.	(działalność	
rolnicza	–	10	proc.),	podatek	dochodowy	od	osób	
fizycznych	–	10	proc.	Stawka	podatku	VAT	wynosi	12	proc.	
Stawka	podatku	socjalnego	(odpowiednik	składki	ZUS)	
wynosi 10 proc.

Dla	wszystkich	przedsiębiorstw	przewidziano	preferencje	
podatkowe w celu realizacji inwestycji. Ulgi inwestycyjne 
udzielane	są	w	postaci:	inwestycyjnych	preferencji	podatkowych	
(CIT,	podatku	od	nieruchomości	i	podatku	gruntowego),	
zwolnienie z opodatkowania wwożonego sprzętu 
inwestycyjnego,	państwowe	granty	np.	w	postaci	gruntów.	
Rząd Republiki Kazachstanu systematycznie wprowadza 
ponadto zmiany prawne dotyczące przedsiębiorczości, 
mające na celu poprawę warunków prowadzenia biznesu. 
Efektem	tych	zmian	jest	coraz	wyższa	lokata	Kazachstanu	
w	rankingu	Doing	Business	Banku	Światowego.

Informacje	na	podstawie	danych	WPHI	w	Astanie,	
Polsko-Kazachstańskiej	Izby	Handlowo-Przemysłowej,	
źródła internetowe.
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PRO-SERVICE, 
czyli jak robić 
lepiej to, na czym 
się już znamy 
i sięgać dalej… 

„Business	in	Małopolska”	rozmawia	z	Panem	Mirosławem 
Stecułą, Prezesem Zarządu firmy Przedsiębiorstwo 
Wdrożeniowe PRO‑SERVICE® sp. z o.o. 

BiM: Prosimy	o	kilka	słów	dotyczących	początków	firmy	
– kto, kiedy i dlaczego?

M.S:	Firma	powstała	w	maju	1991	roku,	jako	spółka	
cywilna z niewielkim, prawie niewidocznym „gołym okiem” 
kapitałem	zakładowym.	Już	w	następnym	roku,	zupełnie	
przypadkowo, zajęliśmy się detekcją gazów; najpierw, 
jako firma instalacyjna, a od 2000 r. jako samodzielny 
producent detektorów i systemów monitoringu gazów 
toksycznych i wybuchowych. W 2004 r. przekształciliśmy się 
w spółkę z o.o. Obecnie spółkę tworzy troje wspólników, 
a kapitał wynosi 120 tys. zł.
Niewątpliwie	największym	impulsem	do	systematycznego	
rozwoju było zatrudnianie coraz większej grupy wybranych, 
najlepszych	w	branży	specjalistów:	inżynierów	elektroników	
i	elektryków,	głownie	absolwentów	AGH,	którzy	od	2000	r.	
stanowią stabilną kadrę gwarantując przedsiębiorstwu 
możliwość	realizacji	najbardziej	innowacyjnych	projektów	
i	wysoki	poziom	technologii.	To	wszystko	umożliwia	
produkcję i sprzedaż alarmów gazowych zgodnych 
z	europejskimi	normami	(CE,	ISO	9001,	ATEX	itp…).

BiM:	Jaka	jest	podstawowa	oferta	firmy?	Kto	jest	głównym	
odbiorcą	produkcji	„Pro-Service”?	

M.S: Rozpoczynając produkcję kierowaliśmy się dokładną 
analizą potrzeb na rynku oraz koniecznością, w każdych 
okolicznościach, odróżnienia się od rodzimej i zagranicznej 
konkurencji. Mamy tu do czynienia z niemałym wyzwaniem, 
gdyż oprócz znanych, nieco starszych od naszej, firm 
polskich,	tuż	po	1989	roku	„	zameldowała”	się	w	Polsce	
cała	czołówka	branży	detekcji	gazów	z	Europy,	a	wkrótce	
także	firmy	zza	oceanu.	Taka	sytuacja	zmuszała	nas	

do poszukiwania własnej drogi w budowaniu portfolio 
produkcji.	Po	zapewnieniu	niezbędnego	asortymentu	
produktów – detektorów, centralek peryferii… 
do	klasycznych	zastosowań	detekcji	punktowej	
w kotłowniach gazowych w przemyśle, energetyce, czyli 
wszędzie tam, gdzie występują zagrożenia emisją gazów, 
jak metan, tlenek węgla, amoniak, siarkowodór, chlor, 
tlenki azotu, siarki i wiele innych gazów toksycznych 
i	wybuchowych,	które	jesteśmy	w	stanie	wykrywać	i	mierzyć	
ich stężenia w środowisku życia i pracy, zdecydowaliśmy 
się	na	szereg	wdrożeń	innowacyjnych	produktów,	opartych	
o nieznane wcześniej, własne know-how.
Ta	decyzja	pozwoliła	nam	skutecznie	rywalizować	
z konkurencją. W taki właśnie sposób powstały 
wielokanałowe	centralki,	a	wśród	nich	modular	PAG-30	
– 500 kanałów, jako jedna z niewielu takich jednostek 
w	branży	alarmów	gazowych.	Najciekawszym	naszym	
dokonaniem	jest	zupełnie	nowa	grupa	produktowa:	
wielogazowe stacjonarne detektory gazów. Są to dwu-, 
trzy-, czterogazowe oraz n-gazowe, dwumodułowe 
detektory do wykrywania niektórych, często występujących 
gazów np. O

2
, CO, CO

2
,	NO,	NO

2
,	CL

2
.	H

2
S, SO

2
 i kilka innych, 

w rożnych konfiguracjach, służących zabezpieczaniu 
miejsc	narażonych	na	emisję	takich	gazów.	Podstawowym	
zastosowaniem	tych	urządzeń,	stały	się	garaże	i	parkingi	
podziemne	(CO/LPG/NO

2
),	laboratoria	badawcze,	(O

2
, CO

2
, 

CO, SO
2
,	H

2
S	i	wiele	nietypowych),	magazyny	produktów	

i branża logistyczna. Urządzenia tej nietypowej grupy 
produktów	(DUOmaster®	CO/LPG,	Tmaster	CO/LPG/NO

2
)	

przyniosły	firmie	tytuł	„Innowatora	Małopolskiego	2010”,	
Złoty	Medal	Targów	Innowacji	w	Brukseli	„Brussels	Innova	
2014”	oraz	kilka	innych	wyróżnień,	m.in.	na	targach	
w	Tajwanie.	Znaki	towarowe	jak	i	wzory	przemysłowe	zostały	
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zastrzeżone	w	Polsce	(UP	RP)	i	w	Europie	(WAIPO).	Naszymi	
odbiorcami są przede wszystkim firmy instalacyjno-sanitarne, 
elektryczne, wentylacyjne oraz wiele gałęzi przemysłu 
kierowanych	do	nas	przez	służby	BHP	i	P/Poż.

BiM:	Jak	mała	lub	średnia	firma	powinna	realizować	
konieczność	rozwoju,	konkurencyjności?	Jakie	znaczenie	
w	Waszej	strategii	ma	innowacyjność,	nowe	technologie,	
badania? 

M.S:	To	sprawy	podstawowe,	gwarantujące	zwiększanie	
sprzedaży wśród nowych klientów, jak i utrzymanie dużej 
grupy	stałych	i	kluczowych	klientów.	Na	naszym	bardzo	
konkurencyjnym rynku, nowe, innowacyjne produkty, 
właściwie wprowadzane ich na rynek, zabezpieczone pełnym 
wsparciem technicznym na każdym etapie od projektu 
poprzez instalację, wdrożenie, uruchomienia i odbiory mogą 
w	dużym	stopniu	zagwarantować	sukces	w	postaci	rosnącej	
sprzedaży.	Trzeba	przy	tym,	bez	oporów,	naśladować	
lub	raczej	wyprzedzać,	wielkich	rynkowych	graczy.	Najlepiej	
robić	to	poprzez	budowanie	własnej,	najpierw	branżowej	
lub	lokalnej	marki.	Trzeba	tworzyć	własne	know-how	i	starać	
się	je	odpowiednio	zabezpieczać.	To	pozwala	wychodzić	
z	najciekawszymi	produktami	także	w	świat	i	rozpocząć	
eksport, co w ostatnich latach udało się naszej firmie.

Projekty	opierające	się	na	badaniach	we	współpracy	
z jednostkami naukowymi, także działania w skali 
europejskiej,	ze	wsparciem	środków	unijnych	(środki	
na	badania	i	rozwój),	wymagają	od	małych	firm	pewnej	
dojrzałości organizacyjnej, ale także… spolegliwej 
cierpliwości.	Nie	zawsze	udaje	się	do	współpracy	
z	jednostką	badawczą	oddelegować	właściwego	specjalistę.	
Czasem	brakuje	ludzi	a	czasem…	armat.	Poza	tym	rytm	
pracy obu sfer jest nieco rozbieżny, a znalezienie synergii 
wymaga dużej dyplomacji.

BiM: Czy realizujecie jakiekolwiek projekty we współpracy 
ze środowiskiem naukowym? Czy to dobry partner 
dla prywatnych przedsiębiorców? 

M.S: Korzystamy z kontaktów z krakowskimi uczelniami, 
głównie	z	AGH	i	UJ,	którego	jestem	absolwentem.	
To	głównie	prace	zlecone	dotyczące	konsultacji,	
dokumentacji	i	tłumaczeń.	Ze	względów,	o	których	
wspomniałem wcześniej, jak dotąd nie doszło 
do sformalizowania współpracy we wspólnym projekcie 
badań	i	rozwoju.	Nie	wykluczamy	tego	w	przyszłości.	Mamy	
pewność,	że	przy	następnych	wdrożeniach	będziemy	
współpracować	z	jakąś	grupą	krakowskich	naukowców.

BiM: Co wpłynęło na decyzje o wejściu na rynki 
zagraniczne? Czym kierowaliście się przy wyborze 
kierunków	(krajów)	działania?	

M.S: Uznałem to za naturalną fazę rozwoju, szczególnie 
po powstaniu wymienionej wcześniej innowacyjnej 
i	nieznanej	na	świecie	grupy	produktowej.	Próbowaliśmy	
różnych kierunków, nie odnieśliśmy wielkich sukcesów 
w krajach dawnych „demoludów”; zdecydowaliśmy się 
na powiadomienie o naszej ofercie potencjalnych odbiorców 
w krajach, w których obowiązują dojrzalsze normy zapewnienia 
bezpieczeństwa	pracy.	Tam	także	obowiązują	wyższe	standardy	
ochrony	środowiska.	Udało	nam	się	z	Holandią.	Wymagało	
to jednak sporych nakładów na dostosowanie naszych, 
nowoczesnych	przecież	urządzeń,	do	ich	specyficznych	
potrzeb.	Jak	na	razie	inwestycja	się	opłaca…

BiM:	Jakie	rady	macie	Państwo	dla	firm,	które	dopiero	
zastanawiają	się	nad	podjęciem	działań	eksportowych?	
Warto? 

M.S:	Warto!	Tak	jak	warto	czytać	i	chodzić	do	opery,	
do	teatru…	Trzeba	do	tego	dorosnąć,	a	co	najmniej	
przełamać	bariery	językowe,	a	z	tym	do	niedawna	bywały	
problemy.	Pamiętajmy,	że	podatek	VAT	w	eksporcie	wynosi	
zero.	Co	do	porad	to:	szukajmy	własnej	drogi,	adekwatnej	
do specyfiki firmy.

BiM:	Plany	na	najbliższe	miesiące	i	lata?	

M.S: Kolejne wdrożenia innowacyjnych produktów i próby 
sprzedaży na nowych rynkach… 

BiM: Dziękujemy	za	rozmowę 

Fot.	–	archiwum	Pro	Service
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Prezentujemy	Państwu	najciekawsze	oferty	nieruchomości	inwestycyjnych	z	terenu	Małopolski.	
W	ofercie	znajdują	się	tereny	niezabudowane	(greenfield),	tereny	zabudowane	(brownfield),	nowe	oferty	
obiektów do wynajęcia lub zakupu. Oferty pochodzą przede wszystkim z bazy ofert inwestycyjnych 
Centrum	Business	in	Małopolska	(www.businessinmalopolska.pl),	część	z	nich	objęta	jest	regulacjami	
(zwolnienia	podatkowe)	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej.	
Jesteśmy	nieustannie	zainteresowani	pozyskiwaniem	nowych	ofert	nieruchomości	inwestycyjnych	
z	terenu	Małopolski.	Jeśli	chcecie	Państwo	zamieścić	swoją	ofertę	w	naszych	bazach	danych	prosimy	
o	kontakt	z	redakcją	BiM.	

Nowe hale 
na terenach 
MARR S.A./
Kraków

NOWA INWESTYCJA 
NA TERENIE MARR BUSINESS 
PARK „NAD DRWINĄ”. HALE 
PRODUKCYJNO‑USŁUGOWE 
DO WYNAJĘCIA

Nowoczesna przestrzeń:
funkcjonalność	i	wysoki	standard	hal;	wysokość	użytkowa	
do	12	m;	posadzka	przemysłowa	na	obciążenie	50	kN/m2; 

bramy wjazdowe z poziomu „0”, doki i rampy rozładunkowe; 
wymiary	budynków	107	x	46	m	i	95	x	40	m.

Doskonała lokalizacja:
w południowo-wschodniej części Krakowa – w centrum 
przemysłowym i logistyczno-magazynowym miasta;
w obrębie funkcjonującego obszaru działalności 
produkcyjnej i magazynowej – strefie aktywności 
gospodarczej – o łącznej powierzchni 22,5 ha, będącego 
własnością MARR S.A; w odległości ok. 200 metrów 
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od	wschodniej	obwodnicy	miasta	(węzeł	„Rybitwy”	–	część	
trasy	ekspresowej	S7)	i	ok.	2,5	km	od	autostrady	A4	(węzeł	
„Bieżanów”).

Powierzchnie do wynajmu:
W ramach trzech budynków produkcyjno-usługowych 
z zapleczem biurowo-socjalnym o łącznej powierzchni 
użytkowej ok. 13,5 tys. m2	przewiduje	się:
·	ok. 11,5 tys. m2 powierzchni produkcyjno-usługowej, 

w tym 4 moduły o pow. ok. 2100 m2 każdy i 2 moduły 
o pow. ok. 1550 m2 każdy;

·	ok. 1,5 tys. tys. m2 powierzchni biurowo-socjalnej, 
zaplanowanej do wynajmu w 6 modułach o pow. 
ok. 245 m2 każdy.

Elementy wykończenia budynków:
Część produkcyjno-usługowa:
·	 Ściany	zewnętrzne	–	płyty	warstwowe	na	konstrukcji	

stalowej mocowanej do słupów żelbetowych
·	Dach	–	membrana	dachowa	na	warstwie	wełny	

mineralnej ułożonej w spadku
·	Drzwi	–	stalowe	i/lub	aluminiowe
·	Okna	–	stalowe	i/lub	aluminiowe
·	 Bramy	–	systemowe
·	 Świetliki,	klapy	dymowe	–	systemowe

·	 Elementy	opierzenia	–	blacha	stalowa	ocynkowana,	
powlekana

·	 Elementy	ślusarki	–	np.	drabiny,	balustrady	–	blacha	
stalowa ocynkowana malowana proszkowo

Część biurowo-socjalna:
·	 Ściany	zewnętrzne	–	tynk	cienkowarstwowy	na	wełnie	

mineralnej
·	Od wewnątrz – tynk cementowo – wapienny malowany
·	Dach	–	membrana	dachowa	na	warstwie	wełny	

mineralnej ułożonej w spadku
·	Drzwi	–	stalowe	lub	aluminiowe
·	Okna	–	PCV	lub	aluminiowe
·	 Elementy	opierzenia	–	blacha	stalowa	ocynkowana	

powlekana
·	 Elementy	ślusarki	–	np.	drabiny,	balustrady	–	blacha	

stalowa ocynkowana, malowana proszkowo

Kontakt:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
MARR	Business	Park,	
ul.	Nad	Drwiną	10,	30-741	Kraków
tel./	faks:	+48	12	653	55	33
e-mail:	magdalena.janas@marr.pl,	business.park@marr.pl;	
www.marr.pl 
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Kraków – Nowa Huta Przyszłości/
Kraków Park Naukowo-Technologiczny 
Branice

Lokalizacja
Nieruchomości	usytuowane	w	obszarze	strategicznym	
Kraków	–	Nowa	Huta	Przyszłości	zadanie	nr	2	 
Park	Naukowo-Technologiczny	Branice	 
objęte miejscowym planem zagospodarowania  
Branice	z	przeznaczeniem	na	funkcję	 
Parku	Technologicznego	i	Przemysłu.

Komunikacja obszaru
Ulica	Igołomska	przy	której	zlokalizowane	są	nieruchomości	
znajduje się obecnie w przebudowie, która doprowadzi 

w	roku	2019	do	dwukrotnego	zwiększenia	przepustowości	
drogi.	Dodatkowo	–	zakończenie	(II	poł.	2017)	budowy	
drogi	ekspresowej	S7	(tzw.	Nowohuckiej)	przyczyni	się	
do doskonałego skomunikowania terenu z autostradą A4. 
W projektach Urzędu Miasta Krakowa przewidziane jest 
połączenie drogowe bezpośrednio na południe, przez 
Wisłę,	w	stronę	Niepołomic	i	odcinka	A4	poza	wschodnimi	
granicami	miasta.	Planowane	jest	doprowadzenie	
linii tramwajowej wraz z utworzeniem nowej pętli 
tramwajowej	u	zbiegu	ulic	Igołomskiej	i	Rzepakowej.	
Dojazd	do	lokalizacji	zapewnia	komunikacja	miejska	
(7	linii	autobusowych).

1. Oferta sprzedaży Hali Produkcyjno‑Magazynowej

Wymiary
·	Długość	całkowita:	174,68	m
·	 Szerokość:	2x30m	(szerokość	gabarytowa	61,28	m)
·	Wysokość	całkowita:	18,5	m
·	Wysokość	średnia	(pas	dolny	wiązów):	14,95	m

·	 Poziom	główki	szyny	estakady	suwnic:	10	m
·	 Rozstaw	podtorzy	suwnic:	28	m
·	 Powierzchnia:	10	704	m2

·	 Kubatura:	160	025	m3
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2. Oferta sprzedaży Budynku Biurowego

Lokalizacja
Budynek	na	działce	o	pow.	0,9986	ha.	Teren	objęty	
miejscowym	planem	zagospodarowania	Branice	
z	przeznaczeniem	na	funkcję	Parku	Technologicznego.	
Nieruchomość	położona	jest	w	południowej	części	
funkcjonującego zakładu produkcyjnego, obok bramy 
wjazdowej	(bezpośrednie	połączenie	z	ulicą	Igołomską).

Wymiary
§	Długość	całkowita:	 32,00	m
§	Szerokość:	 	 12,20	m
§	Wysokość:	 	 11,00	m
§	Powierzchnia	użytkowa:	 990,00	m2

Opis techniczny
Budynek	wolnostojący	trzykondygnacyjny,	
niepodpiwniczony, murowany, pokryty papą na gorąco. 
Elewacja	budynku	stalowa,	stolarka	okienna	PCV	
oraz	Aluminiowa.	Posadzki:	terrakota,	PCV	oraz	drewniane.	
Budynek	został	wyposażony	w	instalacje:	oświetleniową,	
elektryczną siłową, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjna 
(klimatyzacja),	CO,	teletechniczną	oraz	odgromową.	

Kontakt
Paweł	Bystrowski	–	Real	Estate	and	Investor	Service	
Specialist, 
+48727/43-21-02,	pawel.bystrowski@knhp.com.pl.

Teoria względności 
przedsię biorstwa 
Jose Antonio Caballero Ruiz*) 

Kwiecień 2017

W	roku	1905	Albert	Einstein	opublikował	Szczególną	Teorię	
Względności,	po	czym	w	roku	1915	przedstawił	Ogólną	
teorię	Względności.	Chciałbym	myśleć,	że	właśnie	te	Teorię	
mają zastosowanie w świecie przedsiębiorczości i postaram 
się	pokazać	w	prostej	formie,	jak	Don	Alberto	nie	tylko	był	
prawdopodobnie najlepszym fizykiem w historii, ale także 
znakomitym i utalentowanym doradcą przedsiębiorcy. 
Zaczynamy?	

Szczególna	Teoria	Względności	tworzy	jedno	z	największych	
osiągnięć	naukowych	w	historii,	eliminując	możliwość	

istnienia absolutnej czaso-przestrzeni we wszechświecie. 
To	znaczy,	że	czas	nie	jest	już	stały.	Lecz	to	nie	wszystko;	
dodatkowo	bowiem	nietrwała	jest	także	przestrzeń.	
Oba	te	zjawiska	–	czas	i	przestrzeń,	zależą	od	prędkości.	
Czas	i	przestrzeń	ulegają	zagięciu.	
Stwierdzenie poprzednie, oddziałujące na wszystkich 
śmiertelników, wskazuje na efekt, jaki niesie ze sobą 
dylatacja	czasu.	I	o	to	właśnie	chodzi.	Wraz	z	czterema	
wcześniejszymi	składnikami	(przestrzeń,	czas,	prędkość	
i	grawitacja)	proponujemy	ponowne	sformułowanie	
teorii,	z	zamiarem	by	pokazać	to.	co	zachodzi	
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Szanowni Państwo
Mamy nadzieję, że pierwszy numer naszego pisma 
zainteresował Was i dostarczył kilku informacji na temat 
możliwości wyboru nowych kierunków działalności 
eksportowej, poszukiwania nowych partnerów w biznesie 
albo podjęcia ambitnych planów inwestycyjnych w naszym 
regionie.	To	główne	cele	projektu	„Power	up	your	Business	in	
Małopolska” i naszego wydawnictwa. 

Jednocześnie	oczekujemy	na	Państwa	opinie,	komentarze,	
uwagi	czy	wręcz	rady	dla	tych,	którzy	mają	zamiar	„zdobywać	
świat” z ofertą małopolskich towarów, usług, wyrobów. 

Będziemy	wdzięczni	za	Państwa	ocenę	naszej	gazety,	
a także za ewentualne sugestie dotyczące tematów, które 
powinny	zostać	poruszone	w	„Business	in	Małopolska”,	
a	na	które	eksperci	z	naszych	będą	szukać	informacji.	

Zachęcamy	do	śledzenia	bieżących	informacji	o	rozwoju	
projektu	na	stronie	internetowej	Centrum	Business	in	
Małopolska:	http://businessinmalopolska.pl/strona/power_up	

Jesteśmy	do	Państwa	dyspozycji	i	czekamy	na	wieści.	
Redakcja	„Business	in	Małopolska”.	

w	przedsiębiorstwach,	nazywając	to	(w	formie	trochę	
zarozumiałej i irytującej, ale jednak wybaczalnej 
i	zrozumiałej	dla	Czytelnika)	„Teoria Wypełnienia 
Czasowego w Przedsiębiorstwie”, sformułowana 
następująco: „Każda organizacja (w tym 
przedsiębiorstwo) musi wypełnić swój czas, 
bezpośrednio proporcjonalnie do swojej masy 
i przestrzeni, jaką zajmuje”. 

Aksjomat nr 1 
Grawitacja	pochodzi	od	masy.	Można	by	stwierdzić,	
że	organizacja	(w	tym	także	przedsiębiorstwo)	
ma tym większą grawitację im większą masę posiada, 
co	znaczy	–	im	większą	ilość	składowych	posiada.	
Jakiekolwiek	przedsiębiorstwo,	które	zwiększa	swoją	
masę	(ilość	zatrudnionych)	bez	zwiększania	swojej	
prędkości	(własny	wzrost	ekonomiczny),	będzie	
musiało	wypełnić	czas	(działania)	każdego	ze	swoich	
składowych, aż do całkowitego wypełnienia, co w oczach 
zewnętrznego obserwatora dokonywane jest poprzez 
pracę	bezcelową	(q.e.d.)	

Aksjomat nr 2 
Czas wraz z przestrzenią ulega dylatacji. 
Jakakolwiek	organizacja	(w	tym	także	przedsiębiorstwo),	
która	rozszerza	zajmowaną	przez	siebie	przestrzeń	
(poprzez	nowe	instalacje,	centra,	oddziały	i	filie),	
bez	zwiększania	własnej	prędkości	(wzrost	ekonomiczny)	

i	bez	zwiększania	swej	masy	(zatrudnienie),	będzie	musiała	
wypełnić	czas	(działania)	każdego	ze	swoich	składowych,	
aż do całkowitego wypełnienia, co, tym razem, w oczach 
zewnętrznego obserwatora dokonywane jest przez pracę 
nieefektywną	(q.e.d.)

Wniosek 
Organizacje tracą swoje zalety wraz z upływem czasu, 
zgodnie	ze	znanym	fenomenem	Entropii	(zawierającym	
element	chaosu	i	nieuporządkowania),	radzimy	więc	
organizacjom	aby	potrafiły	utrzymać	własny	porządek	
i równowagę, unikając efektów rozpadu więzów pomiędzy 
zatrudnionymi, w wypadku stosowania środków mało 
lub zupełnie nie uzasadnionych. 
Życzę wam szczęścia. 

tłum J.Adamczyk
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