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Business in Małopolska
Hiszpania i Katalonia, 
czyli jak budować społeczeństwo  
informatyczne

Relacje
Wietnam, promocja małopolskiego eksportu i inwestycji

Biznesowy wizerunek
Dobry przykład: Start-up’y w Finlandii, czyli 
o biznesie w saunie 



Laureaci 

• Mały przedsiębiorca – firma Ernesto Travel
Cel Ernesto Travel (2006) to przyciąganie zagranicznych 
turystów do Małopolski i innych regionów naszego kraju. 
Biuro jest liderem w turystyce religijnej i pielgrzymkowej. 
W czasie Światowych Dni Młodzieży pracownicy firmy 
obsłużyli 16 tys. pielgrzymów, a w całym 2016 roku z ich 
usług skorzystało prawie 22,5 tys. osób. W ciągu ostatnich 
3 lat działalności biura zaprosili do Małopolski turystów 
z ponad 50 krajów świata.

• Duży przedsiębiorca – Grupa Kęty
Segment Wyrobów Wyciskanych Grupy Kęty jest 
największym krajowym producentem profili aluminiowych 
z szacowanym udziałem w polskim rynku na 30 proc.. 
Od kilku lat zaliczany jest także do grona znaczących 
europejskich producentów, posiadając w tym rynku ok. 
2 proc. udziału. Klientami firmy są przede wszystkim rynki 
budowlane i konstrukcyjne oraz branża motoryzacyjna, 
transportowa (w tym transport szynowy), jak również 
branża meblowa czy wyposażenia wnętrz.

Nagroda specjalna – Krakowski Park Technologiczny, 
20-lecie istnienia

Małopolskie Nagrody Gospodarcze 
grudzień 2017 

• Średni przedsiębiorca – firma Conhpol
Conhpol (1978) należy do wiodących producentów 
obuwia w Polsce. Oprócz długiej tradycji i doświadczenia 
firma dysponuje nowoczesnymi maszynami, które przy 
użyciu najwyższej jakości skór i komponentów pozwalają 
produkować wyłącznie najlepszej jakości obuwie. Produkcja 
odbywa się w czterech zakładach na terenie Polski. Dziennie 
tworzy i ręcznie wykańcza ponad 3 tys. par butów.
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Szanowni  
Państwo 
Rok 2018 to kolejne 12 miesięcy intensywnych prac nad realizacją projektu 
„Power up your Biusiness in Małopolska”, a że to ostatni rok projektu, 
spodziewamy się bogactwa wydarzeń, nowych kontaktów i niezwykłych 
wyzwań. Czekają nas wydarzenia w Barcelonie, Azerbejdżanie, na targach 
inwestycyjnych w Katowicach, Monachium i Cannes i wszędzie tam, 
gdzie będziemy mogli prezentować dobrą stronę małopolskiej oferty 
inwestycyjnej i/lub produkty i usługi naszych firm. 

W bieżącym numerze skupiamy się na Hiszpanii, a przede wszystkim 
na katalońskim Mobile World Congress, podczas którego, dzięki środkom 
pozyskanym w ramach projektu, zbudujemy stoisko dla potrzeb 
prezentacji małopolskich firm z branży nowych, innowacyjnych 
technologii. Teksty zawdzięczamy naszemu stałemu komentatorowi 
z Kordoby Jose Antonio Caballero Ruizowi oraz dyrektorowi polskiego 
biura katalońskiej misji gospodarczej w Warszawie panu Michałowi 
Chabasiewiczowi. Trudno wyobrazić sobie lepszych autorów opinii 
o współczesnej Hiszpanii i o katalońskich przewagach gospodarczych. 
Miłą niespodzianką jest tekst naszej koleżanki, która pozostaje pod 
wrażeniem rozwoju środowiska start-up’ów w Finlandii. Jakkolwiek 
nie do końca możemy naśladować wszystkie fińskie rozwiązania, 
np. organizację ważnych spotkań w parującej atmosferze sauny 
i zamarzniętych jezior, to i tak zdecydowaliśmy by fińską opowieść 
umieścić w dziale „dobry przykład”. Mamy nadzieję, że to początek 
korespondencji z tego niezwykle pięknego kraju.

Polecamy również bardzo ważną relację z przygotowań do szeroko 
zakrojonych inwestycji na terenie podkrakowskiego Przylasku 
Rusieckiego, w ramach projektu zarządzanego przez Kraków Nowa Huta 
Przyszłości. 

Jeśli do tej podróży po świecie dodamy spektakularne sprawozdanie 
z misji do Wietnamu, zdamy sobie sprawę, że nasze działania nie 
znają ograniczeń, stref czasowych i nie boją się tak odmiennych kultur 
gastronomicznych. 

Zapraszamy do lektury teraz i w kolejnych wydaniach BiM

Życzymy miłej lektury i czekamy na Państwa uwagi 

Redakcja
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Dlaczego Wietnam? Ekspansja polskich 
firm w Azji i wrażenia z Wietnamu

Aktualności | Informacje | Zapowiedzi

Tomasz Latocha w rozmowie z panem Bo Tran Radcą 
Handlowym, specjalistą ds. celno-podatkowych, w czasie 
Polsko-Wietnamskiego Forum Gospodarczego w Ho Chi Minh

Na tym sentymencie, ale i potencjale kraju, warto budować 
obecne relacje gospodarcze. Podpisana podczas misji 
umowa kupna pakietu kontrolnego wietnamskiej spółki 
farmaceutycznej Dat Vi Phu Pharmaceutical JSC przez 
polski Adamed Group (wartość kontraktu 50 mln USD) 
to największa do tej pory polska akwizycja na tym rynku. 
To także przykład przychylności wietnamskich władz 
w stosunku do Polski i polskiego kapitału. 

Brama do Azji 

Z Wietnamu można podbić rynki 10 krajów Azji, z uwagi na to, 
że kraj należy do Stowarzyszenia ASEAN, którego członków 
łączy porozumienie o wolnym handlu (AFTA). Niemały rynek 
Wietnamu to dopiero początek – czekają nie tylko ogromne 
Chiny, ale także Indie i Korea. Z uwagi na te korzyści  Polska 
Agencja Inwestycji i Handlu otworzyła Zagraniczne Biuro 
Handlowe w mieście Ho Chi Minh (dawny Sajgon), gdzie toczy 
się biznesowe życie kraju oraz funkcjonują najważniejsze parki 
technologiczne i strefy ekonomiczne. 

Czego oczekują Wietnamczycy? 

Umowy, które zawarto dotychczas dotyczą 
wyspecjalizowanych maszyn, sprzętu wodno- 
kanalizacyjnego czy farmaceutyków. Wrażenia polskich 
przedsiębiorców obecnych podczas misji wskazują jednak, 
że praktycznie w każdej dziedzinie jest do zrobienia 

Tempo wzrostu wietnamskiej gospodarki wynosi aż 6,3%, a rozwój kraju napędzany jest przez ponad 90 milionów świadomych, 
dobrze wykształconych, młodych (średnia wieku to 31 lat) konsumentów i pracowników. Od 2016 roku Wietnam, pod względem 
wielkości obrotów handlowych, pozostaje największym partnerem Polski wśród krajów Stowarzyszenia ASEAN. Zaskakujące 
jest też to, że elity tego kraju często ... znają język polski, co nie dziwi, gdy uświadomimy sobie jak wielu dzisiejszych czterdziesto- 
i pięćdziesięciolatków studiowało w Polsce. Po czasach studenckich pozostało wspomnienie, sentyment i właśnie znajomość języka.

biznes. Zwykły spacer ulicami prowokował Pana Piasnego, 
prezesa Hardkopu produkującego odlewy stalowe, 
do ciągłego zauważania zdezelowanych studzienek, 
niewystarczających zabezpieczeń włazów itp. Rosnąca 
liczba ludności i wzrastający poziom życia wzmaga 
oczekiwania konsumpcyjne i popyt na wysokiej jakości 
żywność, a uwarunkowania klimatyczne - na nowoczesne 

źródła energii odnawialnej. Powszechnie dzielono się opinią 
o podobieństwie współczesnego Wietnamu do sytuacji 
Polski w latach 90. ubiegłego wieku. Co jednak ważniejsze, 
podczas wydarzenia rozpoczęły się rozmowy między 
Polskimi Liniami Lotniczymi LOT a Vietnam Airlines (VNA). 
Trzymamy za nie kciuki, ponieważ stałe połączenia byłyby 
niezwykle korzystne dla rodzącej się współpracy. 
W misji biznesowej udział wzięły m.in. firmy: Adamed 
Group, Cedrob, Chespa, Gobarto, Hardkop, Hydro-Vacuum, 
International Fresh Group (IFG), Polfa Tarchomin, Pol-Mare, 
Polpharma Pharmaceutical Works, Skorut Systemy Solarne, 
URSUS, Vinci Group i inne.

Tomasz Latocha, Wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

uczestnik misji gospodarczej do Wietnamu.
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Jak oni to robią, czyli zdobywamy 
doświadczenie 
Szkolenie dla przedstawicieli małopolskich gmin w Kolonii i Düsseldorfie

Te cele realizujemy w ramach całorocznych szkoleń. Ważne 
są także doświadczenia międzynarodowe. Dlatego po raz 
kolejny zorganizowaliśmy wizytę w Niemczech. W roku 2016 
odwiedziliśmy Berlin, w roku 2017 Kolonię i Düsseldorf, 
miasta regionu Nadrenii Północnej-Westfalii, jednego 
z najbardziej uprzemysłowionych subregionów Niemiec.
Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej nt. 
przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) 
do Małopolski oraz praktycznej, w ramach której odbyły się 
spotkania z niemieckimi firmami i instytucjami.
Temat FDI potraktowany został dość szeroko – globalne 
doświadczenie prowadzącej zajęcia Kathariny Arnold 
pozwoliło na spojrzenie na zapotrzebowania inwestora 
i proces podejmowania decyzji o inwestycji w danym 
kraju z punktu widzenia przedsiębiorcy. W programie 
znalazły się takie pozycje jak: przegląd trendów FDI 
w dziedzinie globalnych i regionalnych inwestycji, analiza 
porównawcza działalności agencji rozwoju w różnych 
krajach, rola zewnętrznych narzędzi i kanałów komunikacji 
oraz promocji, kluczowe czynniki sukcesu w przyciąganiu 

nowych projektów FDI, czynniki decydujące o decyzjach 
inwestycyjnych przedsiębiorstw itp. Uczestnicy mieli 
okazję do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy 
przygotowując własne strategie marketingowe.
Kolejne dwa dni upłynęły na spotkaniach, nawiązywaniu 
kontaktów, rozmowach. Odwiedziliśmy Izbę Przemysłowo-
Handlową Miasta Köln i miasta Düsseldorf, Agencję 
Rozwoju Gospodarczego Miasta Düsseldorf, 1stMOVER 
Management oraz NRW.INVEST. W Niemczech istnieje 79 
izb gospodarczych i przemysłowych, są one regionalnymi 
stowarzyszeniami dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw, 
do których każda zarejestrowana firma w mieście musi 
należeć. Ich główną rolą jest reprezentowanie interesów 
firm wobec polityki regionalnej i państwowej. Agencje 
zajmujące się przyciąganiem inwestycji borykają się 
z podobnymi problemami jak Małopolska: brakiem 
terenów przemysłowych i problemem ze znajdywaniem 
pracowników.
Ciekawe było spotkanie z NRW. NRW.INVEST GmbH jest 
centralną instytucją wspierającą inwestycje napływające 

Krakowski Park Technologiczny w ramach projektu „Power up…” przygotował ofertę dla przedstawicieli gmin zajmujących się 
obsługą inwestora. Zależało nam na pokazaniu osobom, które na co dzień zajmują się promocją gospodarczą najlepszych praktyk 
i wzorców, zdobyciu doświadczenia, zapoznaniu z najnowocześniejszymi narzędziami promocji.
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do Nadrenii Północnej-Westfalii (NPW). Potencjalnym 
inwestorom z kraju i zagranicy oferuje usługi one-stop-
agency, zaczynając od informacji o lokalizacji biznesowej, 
przez pomoc w znajdowaniu siedziby po asystowanie 
w rozmowach i negocjacjach z miejscowymi urzędami 
wydającymi koncesje i pozwolenia. NRW.INVEST 
współpracuje ściśle z rządem NPW oraz lokalnymi 
instytucjami wspierania rozwoju gospodarczego. Region 
należy do najważniejszych lokalizacji biznesowych 
dla polskich inwestorów w Niemczech i działa tu ponad 200 
przedsiębiorstw z polskim kapitałem, w tym znane firmy: 
Amica, Oknoplast, Secespol czy Tele-Fonika.
Mieliśmy także okazję poznać scenę start-up’ów. która 
rozwija się na terenie dawnego portu miasta Düsseldorf. 
1st MOVER ma na celu promowanie innowacji, wzrost 

zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-
badawczych. Projekt ten jest finansowany przez regionalny 
rząd (NRW.Invest i miasto Düsseldorf ) i jest przykładem jak 
przyciągać małe innowacyjne firmy. 
Cztery dni spędzone w Niemczech pozwoliły nam 
na poznanie specyfiki regionu Nadrenii-Północnej Westfali 
i nawiązanie cennych kontaktów. Tym bardziej, że w grudniu 
gościliśmy przedstawicieli tego regionu w Krakowskim 
Parku Technologicznym i tym razem to my mieliśmy 
okazję przedstawić działalność KPT i Centrum Business 
in Małopolska. Mamy nadzieję, że te kontakty zaowocują 
kolejnymi inwestycjami, a uczestnikom szkolenia pomogą 
w obsłudze inwestora.

Barbara Wityńska-Słącz, Krakowski Park Technologiczny
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Spain is different, kraj słońca i plaży...
Jednak w wersji cyfrowej 
Stwierdzenie, że „Afryka zaczyna się za Pirenejami” nie jest już aktualne. W Hiszpanii nie można polować na lwy, nie występują także 
słonie. W Hiszpanii nie ubieramy sie wszyscy w stylu „flamenco”. „Spain is different” to slogan używany by zmienić percepcję Hiszpanii 
wśród innych krajów, także po to, by przenieść nasz stary kraj do grupy narodów „pierwszego świata”. Slogan pozostaje nadal aktualny, 
teraz gdy potrafiliśmy połączyć bogactwo naszej kultury i dziedzictwa z nowoczesnością. 

Temat numeru

Przez Hiszpanię wędrowały liczne narody i każdy 
z nich coś tutaj pozostawił. Iberowie (wśród nich m.in. 
mieszkańcy Tartessos i Celtowie) handlowali z Fenicjanami 
i Grekami, walczyli przeciwko i po stronie Kartagińczyków 
i Rzymian; przez tych ostatnich zostali „ucywilizowani” 
(nasza legislacja ma za podstawę prawo rzymskie). To, 
co ocalało po ich upadku zostało opanowane przez narody 
germańskie (Wandalowie i Swebowie), którzy nadciągnęli 
z dzisiejszych terytoriów Niemiec i Polski, łącząc się w naród 
Wizygotów. Mniej więcej w tym czasie nadeszli Arabowie, 
doprowadzając do ostatniego najazdu na półwysep. 
Arabowie wyparli Wizygotów, którzy następnie, już jako 
chrześcijanie, zaczęli powoli, aczkolwiek konsekwentnie, 
odzyskiwać obszar naszych ziem.
Cztery tysiąclecia mieszania się narodów określiły i naznaczyły 
terytorium, zamieszkujących go ludzi, stworzyły bogactwo 
tradycji, dziedzictwa i kultury. Hiszpania nadal przyciąga 
przedstawicieli narodowości z całego świata; tym razem 
w sposób bardziej pokojowy, przyjmując, na przykład, 
obywateli z krajów Europy Północnej; oferując im życie 
o wiele przyjemniejsze w naszym łagodnym klimacie. To także 
pozwala nam nadal łączyć się z innymi kulturami i mieć umysł 
otwarty na zmianę i integrację z tym, co jest nowego. 
Cała nasza historia uczyła nas tego, jak w łatwy 
sposób dostosować się do zmian; potwierdza to nasze 
zainteresowanie na błyskawiczne zmiany, które dokonują 
się w sferze technologii, a konkretnie w dziedzinie IT, 
czyli „technologii informacyjnych”. W takich momentach 
Hiszpania „rządzi”. Trudno byłoby znaleźć miasto, w którym 
nie ma inkubatorów przedsiębiorczości, działające w formie 
„akceleratorów” technologicznych lub pod patronatem 
Aniołów Biznesu. Do rzadkości należą w Hiszpanii 
globalne firmy, w których nie byłoby zespołu fachowców 
wyszukujących start-up’ów, w które warto zainwestować, 
tworzących jednocześnie fundusze typu spin-off. 
Równie często spotykamy się z projektami rozwijanymi 
na hiszpańskich uniwersytetach, w zakresie innowacyjnych 
technologii i we współpracy z przedsiębiorstwami 
prywatnymi. I to wszystko wynika z zaszczepienia w nas 
kultury zdolnej przyswajać innowacje, jakie docierają 
z Europy, z samej Hiszpanii i ze strony naszych własnych 
struktur regionalnych i lokalnych. 

Najważniejsze centra badawcze Technologii Informacyjnych 
mieszczą się w Madrycie i w Barcelonie, oraz, w mniejszym 
stopniu, w Sewilli, Maladze, Walencji i Bilbao. Wiele z tych 
zjawisk związanych jest z faktem działania w tych ośrodkach 
centrów dużych, międzynarodowych firm. To one stworzyły 
jednostki wsparcia technologicznego, działające pod 
patronatem instytucji finansowych i korporacji, wspierane 
także ze środków prywatnych i publicznych. Przykładem 
są takie inicjatywy jak SEEDROCKET, WAYRA, LANZADERA, 
CONECTOR, PLUG AND PLAY, BBOOSTER OF THE 
FOUNDER INSTITUTE. Każda z nich ma swoją specjalizację 
branżową oraz znajduje się na innym etapie rozwoju 
prezentowanych projektów. W podobny sposób instytucje 
finansowe przyśpieszyły działania by dostosować własne 
fundusze inwestycyjne do wspomnianych wyżej narzędzi 
informatycznych. 
Idąc za takimi przykładami podobnie postąpiły hiszpańskie 
przedsiębiorstwa, aniołowie biznesu oraz znane i cenione 
rodziny. Wśród licznych przykladów warto wymienić  
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Cabiedes & Partners, Caixa Capital Risk, Fundación 
Innovación Bankinter, Axon Partners Group, Nauta Capital, 
Fundación Entrecanales, Kibo, Bonsai Venture Capital, 
Valencia Angels Capital, Everis Initiatives, itp. W oczywisty 
sposób każda z tych instytucji zwykła specjalizować 
się w określonym sektorze, jednak ogólnie dzieje się 
to w zgodzie z wielkością środków inwestycyjnych 
przeznaczonych na dany projekt.
Pomocą dla start-up’ów i przedsiębiorstw z branży IT 
zajmują się same firmy oraz organizacje publiczne, 
pomagające finansować konkretne projekty, zróżnicowane 
pod względem formatu. Konsekwencją takiego systemu 
jest możliwość pozyskania wsparcia z różnych źródeł 
na realizację innowacyjnych projektów technologicznych. 
W tym celu powstały także partycypacyjne fundusze 
pożyczkowe oraz instrumenty publiczne jak FOND-
ICO, ENISA, CDTI lub RED.ES na poziomie centralnym. 
Na poziomie regionalnym mamy instrumenty takie, jak 
andaluzyjska AGENCIA IDEA, oraz inne o podobnym modelu 
działania. Każdy region czy autonomiczna jednostka 
administracyjna (comunidad autónoma) stworzyły swoje 
własne linie wsparcia, wzmacniające środki uzyskane 
z innych źródeł. Należy podkreślić, że wsparcie może mieć 
charakter bezzwrotny lub być rodzajem pożyczki czy 
funduszu partycypacyjnego. 
By zaprezentować kilka konkretów należy zauważyć, 
że rynek IT w roku 2016 zanotował wzrost o 3,3% 
w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając wartość 23,4 
miliardów euro. Jęsli chodzi o tworzenie miejsc pracy dane 
są także pozytywne, notując wzrost zatrudnienia o 2,8% 

(źródło: AMETIC). Podobne wyniki powinny być osiągnięte 
w roku 2017. W ramach wyników rynkowych można 
wyodrębnić „usługi IT”, które wzrosły o 5,2% do sumy prawie 
16 mld euro, dział „Software” ze swej strony wzrósł o 3,6% 
do sumy ok. 3 mld euro. Negatywne wskaźniki zanotował 
sektor „Hardware”, którego sprzedaż spadła o 3,4%, 
do wartości 4.379 mld euro. Należy podkreślić, że to już 
trzeci kolejny rok, kiedy sektor IT uzyskuje pozytywne wyniki 
jako całość. Obecnie rynek mieści się na poziomie wyników 
z roku 2010, jednak ciągle poniżej tych z roku 2008.
Analizując powyższe dane nie można pominąć 
antyinflacyjnego charakteru sektora IT, co wynika nie 
tylko z ewolucyjnego, corocznego obniżania ceny usług 
i produktów IT, ale także z faktu stałego wzrostu świadczeń 
i możliwości jakie dają pojawiające się błyskawicznie nowe 
technologie. Patrząc na to zjawisko w sposób bardziej 
ogólny, to właśnie procesy cyfrowych transformacji 
w sektorze przedsiębiorstw odpowiadają za wzrost 
aktywności sektora IT, a przede wszystkim za dział „usług 
IT”. W ramach analizy sektorowej wskazuje się, iż najwięcej 
w usługi tego typu w roku 2016 inwestował sektor 
przemysłowy, bankowy i firmy ubezpieczeniowe. Jednak 
„komórkowe” przenikanie nowych technologii dostrzegamy 
we wszystkich hiszpańskich firmach, a także wśród 
odbiorców publicznych.
W jaki sposób przekłada się to na sytuację na rynku 
pracy? Zgodnie z danymi urzędu statystycznego AMETIC 
„sektor technologiczny tworzy w naszym kraju miejsca 
pracy dla ponad 204 500 osób w formie bezpośredniej, 
co oznacza wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2015 
i o wiele więcej niż liczba 192 tys. miejsc pracy w roku 2012, 
w najgorszym roku kryzysu ekonomicznego. W sposób 
pośredni, firmy związane z sektorem to dodatkowe 620.000 
pracowników; w sumie dając ponad 800.000 osób, które 
żyją dzięki IT w Hiszpanii, na stanowiskach o wyższej jakości 
i wyższej stabilności niż pozostałe branże rynku”. Oczywiście 
i ten rynek notuje własne problemy: brakuje specjalistów 
od Big Data oraz naukowców zajmujacych się kwestiami 
danych; sektor nie dysponuje podstawową strategią 
dla rozwoju tych specjalizacji zawodowych. W efekcie 
to same przedsiębiorstwa, które muszą szukać tego 
typu specjalistów wewnątrz swoich struktur lub stawiać 
na szkolenie absolwentów szkół technicznych.
Tak wyglądają podstawowe cechy hiszpańskiego rynku 
IT. Osobiście jestem zaangażowany w realizację kilku 
projektów technologicznych, mniej lub bardziej związanych 
z sektorem IT. Wszyscy razem przeczuwamy, że jesteśmy 
świadkami nowej rewolucji, która naznaczy najbliższe 
dekady, jeśli nie wieki, rozwój ludzkości. To wyzwanie by 
być na to gotowym, zwłaszcza, że wszystko co potrzebne 
jest już na miejscu, a Hiszpania nadal pozostaje miejscem 
wielkich szans i możliwości. A w międzyczasie - pozostańcie 
szczęśliwi 

Jose Antonio C. Ruiz 
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Zaawansowane technologicznie firmy ICT działają 
w dynamicznym i innowacyjnym środowisku biznesowym. 
Barcelona skupia ponad 12.800 firm IT (81.800 miejsc pracy), 
które notują łącznie ponad 14.65 miliardów euro obrotu. 
Być może dlatego Barcelona jest gospodarzem targów 
Mobile World Congress. Oznacza to, że nie tylko organizuje 
corocznie GSMA Mobile World Congress , ale realizuje 
również cały szereg działań i programów, tworzących 
dynamiczny i profesjonalny ekosystem dla nowych 
technologii i pokrewnych branż przemysłowych. 
Ta inicjatywa wspomogła zmianę Barcelony w globalne 
centrum nowych technologii. Działa tu 900 firm związanych 
z nowymi technologiami. Rośnie liczba firm zajmujących 
się e-handlem i grami komputerowymi czy wirtualną 
rzeczywistością. 
Katalonia zawsze szczyciła się mocną branżą przemysłową, 
która obecnie stała się głównym odbiorcą nowych 
technologii: rozwiązania biznesowe, transport, zdrowie 
i handel to branże, które najczęściej z nich korzystają. Jedna 
na pięć katalońskich firm ICT jest zaangażowana w działania 
związane z technologiami smart cities, IoT (Internet Rzeczy), 
przemysłu 4.0, technologię druku 3D, robotykę, connected 
vehicles czy big data. 
Barcelona jest jednym z miejsc, które oferują najlepszy 
system wsparcia rozwoju start-upó’w, zwłaszcza 

Przemysł stanowi prawie 21% katalońskiego PKB 
i koncentruje się wokół Barcelony oraz w kilku innych 
centrach przemysłowych. Najważniejsze sektory gospodarki 
to: przemysł spożywczy, chemiczny, samochodowy, 
energetyczny i farmaceutyczny, a ostatnio także silnie 
rozwijająca się branża IT, dzięki której Katalonia jest jednym 
z liderów Przemysłu 4.0. Region może się też poszczycić 
osiągnięciami w druku 3D, testach pojazdów, robotyce, 
w inteligentnym zarzadzaniu systemami logistycznymi, 
a także w dziedzinie big data. 

Obok przemysłu i handlu niezwykle ważną gałąź 
gospodarki stanowi oczywiście turystyka, która stanowi 
12% katalońskiego PKB. Odwiedzana przez 18 milionów 
turystów zagranicznych (2016), Katalonia jest jednym 
z najatrakcyjniejszych turystycznie europejskich regionów.
Zgodnie z danymi publikowanymi przez Ministerstwo 
Gospodarki i Konkurencyjności, inwestycje zagraniczne 
w Katalonii wyniosły 5 mld 138 milionów euro (2016). 
Wartość eksportu Katalonii przewyższa 65 miliardów euro 
i rośnie w tempie 2% rocznie. 17 tysięcy katalońskich firm 
regularnie eksportuje do wielu krajów na całym świecie. 
Katalonia chlubi się dobrze rozwiniętym systemem służby 
zdrowia, zaś Barcelona jest znanym ośrodkiem medycznych 
innowacji. Kwitnie turystyka medyczna, a znane na całym 
świecie ośrodki przyjmują ponad 10.000 pacjentów 
z zagranicy. Wydajny system kształcenia oraz ciekawa 
oferta edukacyjna to kolejne atuty regionu. W Katalonii 
działa 12 uniwersytetów, 35 międzynarodowych szkół 
podyplomowych i przede wszystkim znane na świecie 
z europejskich programów MBA prestiżowe szkoły biznesu 
IESE i ESADE. 

Katalonia, Barcelona i Mobile World 
Congress 2018 
Katalonia to niezwykle malowniczy region Hiszpanii zamieszkały przez 7,5 mln mieszkańców. Barcelona, stolica regionu, jest 
jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast Europy, a katalońska kultura, architektura i historia wypracowały przez 
wieki jedyną w swoim rodzaju formę, rozpoznawalną na całym świecie. Katalonia to region tradycyjnie handlowy, a jej położenie 
w obszarze Morza Śródziemnego, rozwinięta infrastruktura transportowa, przedsiębiorczość mieszkańców i otwarta gospodarka 
sprawiły, że przoduje ona wśród strategicznych miejsc Europy Południowej,  a Barcelona, postrzegana jest jako główne centrum 
biznesowe regionu.
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w dziedzinie nowych technologii, zajmując 5 miejsce 
w rankingach miast najbardziej sprzyjających rozwojowi 
startupów w tym EU-Startups and Startup Heatmap 
Europe. Miasto jest też wysoko oceniane pod względem 
przyjaznych kosztów życia i najlepszych lokalizacji 
biurowych. 
Katalonia jest tez wybitnym ośrodkiem akademickim, 
oferującym studia związane z ICT, IoT, i nowymi 
technologiami. Wyróżnia się tu UPC-BarcelonaTech, 
uniwersytet oferujący studia inżynierskie z zakresu 
IT. Katalonia stwarza znakomite warunki i okazje 
do networkingu i współpracy z centrami nowych 
technologii, takimi jak: Eurecat Technology Centre of 
Catalonia, I2CAT Foundation, Institute of Photonic Sciences, 
Computer Vision Center, Artificial Intelligence Research 
Institute oraz Barcelona Supercomputing Centre 
W Katalonii silnie rozwija się Przemysł 4.0, korzystając 
z przemysłowej tradycji regionu i jego doświadczeń 
w branży ICT. Władze aktywnie wspierają jego rozwój 
a w regionie rośnie liczba firm i ośrodków, które rozwijają 
związane z nim rozwiązania. Są to centra technologiczne, 
centra badawcze, ośrodki uniwersyteckie oraz duże centra 
przedsiębiorczości cyfrowej. 

Katalonia szczyci się wieloma wprowadzonymi w życie 
rozwiązaniami technologicznymi. Seat wprowadził 
w Katalonii system inteligentnego zarządzania logistyką. 
Koncern HP stworzył centrum specjalizujące się w rozwoju 
technologii druku 3D, Oracle wdraża rozwiązania 
powstałe w centrum B+R EURECAT zajmującym się 
Big Data, Alstom zaprezentował plan technologiczny 
przekształcenia centrum przemysłowego w Santa Perpetua 
w pierwszą w Hiszpanii fabrykę 4.0 z branży kolejowej, 
Worldsensing jest światowym punktem odniesienia 
w rozwoju technologii kontroli świateł ulicznych, garaży 
smart oraz bezpieczeństwa publicznego, Effitronix 
stworzył MICO24 czyli innowacyjny system monitorowania 
i kontrolowania w czasie rzeczywistym. 
Katalonia to najwyżej cenione centrum IoT w Europie. Działa 
tu wiele firm, oferujących produkty i usługi związane z IoT 
w przemyśle. Łącznie około 150 najważniejszych firmy 
z segmentu „data and connectivity”, osiąga w sumie obrót 

rzędu 1, 421 miliarda euro i zatrudnia 7.437 pracowników. 
Katalonia jest też jednym z najważniejszych światowych 
centrów druku 3D. Znajdująca się w tutaj Global 3D 
Printing Hub to największa platforma nastawiona na rozwój 
technologii druku 3D. Powstała w wyniku inicjatywy 
publiczno-prywatnej, mieści się na Campus Diagonal 
Besos, w Barcelonie, na powierzchni ponad 10.000 m2. 
Jej cele to: wdrażanie innowacji i prowadzenie badań 
w celu rozwoju druku 3D w Katalonii, działanie jako 
międzynarodowe centrum dostaw tej technologii, łączenie 
firm z całego świata zainteresowanych drukiem 3D. Staje 
się ona laboratorium, ułatwiającym firmom katalońskim 
dostęp do tej technologii, przyspieszającym transformację 
przemysłu w kierunku modelu cyfrowego, ułatwiającym 
tworzenie nowych, konkurencyjnych  produktów 
i procesów technologicznych. Pozwala to firmom 
testować, przeprowadzać próby, tworzyć prototypy, 
produkować krótkie serie oraz ćwiczyć, jak adaptować 
druk 3D do swego modelu biznesowego i poszukiwać 
nowych rozwiązań. Centrum będzie także dysponować 
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elektryczne i oświetlenie; to głównie małe i średnie 
firmy (82% to MŚP), ściśle współpracujące z zagranicą: 
51% katalońskich firm związanych ze smart cities jest 
eksporterami, zaś 17% z nich ma swe filie za granicą. 

MOBILE WORLD CONGRESS 
2017

Mobile World Congress to największe na świecie targi, 
prezentujące nowe technologie mobilne, połączone 
z konferencjami o przyszłości branży urządzeń mobilnych. 
Podczas trwania imprezy prezentowane są nowe modele 
smartfonów i tabletów, a także innowacyjne rozwiązania, 
które w najbliższych latach mogą odmienić naszą 
codzienność. Impreza jest otwarta dla wszystkich i co roku 
gromadzi dziesiątki tysięcy entuzjastów nowych technologii, 
chcących na własne oczy zobaczyć to, co przygotowało 
dla nich wiele firm z całego świata. Popularność tych targów 
najlepiej charakteryzują następujące dane:
• 100.000 uczestników i ponad 2.200 firm z 200 krajów
• 3900 przedstawicieli międzynarodowych środków 

przekazu i prasy
• wiele przykładów produktów i usług z dziedziny nowych 

technologii, takich jak 5G, IoT, cyberbezpieczeństwo 
i tożsamość, VR/poszerza rzeczywistość i robotyka, 
obliczenia kognitywne, sztuczna inteligencja i inne. 

• wśród firm uczestniczących były między innymi.: AOL, 
Baidu, BT Group, China Mobile, Cisco Systems, GoPro, 
Deutsche Telekom, Ericsson, Ford, Google, Hewlett 
Packard Enterprise, HTC, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, LG, 
MasterCard, Mercedes-Benz, Microsoft, NEC, Netflix, 
Nokia Solutions and Networks, Oracle, Orange, Philips 
Lighting, Qualcomm Incorporated, Samsung Electronics, 
NTT DOCOMO, Ooredoo, PayPal, SAP, SEAT, SK Telecom, 
Sony Mobile, Telefónica, Tencent, Twitter, Verizon, 
Vodafone, Volkswagen i ZTE, 

• Rząd Katalonii, poprzez Catalonia Trade & Investment, 
zorganizował stoisko o powierzchni 1 000 m2, na którym 

stałym salonem wystawowym, promującym najnowsze 
produkty i rozwiązania, które można będzie wystawiać 
na międzynarodowych Targach w Barcelonie IN(3D) 
DUSTRY, organizowanych w tym roku po raz drugi.
W Barcelonie rozwija się handel internetowy. Działa tutaj 20 
firm o zasięgu międzynarodowym, o łącznym obrocie rzędu 
2 bilionów euro, zatrudniających 5 tysięcy profesjonalistów. 
Według ostatnich badań, 40% konsumentów w Katalonii 
robi zakupy on-line, zaś najczęściej kupowanymi w ten 
sposób produktami i usługami są rezerwacje hotelowe, 
bilety lotnicze, odzież, akcesoria sportowe i książki.
Za przykładem innych miast, firmy z branży cyfrowej 
i e-handlu połączyły swe siły i stworzyły klaster Barcelona 
Ecommerce&Tech, oferujący współpracę wszystkim 
podmiotom tego sektora. Katalonia łączy swe siły 
w sektorze ICT oraz B&R, rozwijając światowej sławy 
hub technologii smart city. Stolica Katalonii jest obecnie 
uznawana za drugie najważniejsze smart city na świecie, 
po Singapurze (wg Juniper Research, 2016). Katalonia jest 
pionierem we wdrażaniu rozwiązań smart w zarządzaniu 
miastem, łącząc inicjatywy publiczne i prywatne 
oraz uznane międzynarodowe strategie i projekty miejskie: 
od systemu wydajnej energetyki i rozwiązań turystycznych 
smart (parkingi, transport publiczny, etc.), do najnowszych 
modeli bezpieczeństwa, lub ograniczeń zużycia wody, 
nie wspominając już o rozwiązaniach telemedycznych, 
innowacjach w turystyce i handlu (systemach 
informatycznych, metodach płatniczych), czy zarządzaniu 
w dziedzinie nauki i edukacji.
Według ostatnich badań realizowanych przez ACCIO 
(2016), klaster tworzy 270 firm, zatrudniających 116.163 
pracowników (2015), których obrót w 2015 r. osiągnął 
poziom 6 ,968 miliardów euro. Cyfra ta odpowiada 3% 
całego katalońskiego PKB i dowodzi, jak ważny jest 
on dla całego katalońskiego środowiska biznesowego.
Sektor smart city najpełniej zaznaczył swoje rozwiązania 
w takich branżach, jak gospodarka odpadami, pojazdy 
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Użyteczne informacje:
MWC: http://www.catalonia.com/en/trade-with-
catalonia/mobile-world-congress-2017.jsp 
Informacje o branży IT: http://www.catalonia.com/en/
trade-with-catalonia/ict-mobile.jsp 
Informacje ogólne o katalońskim handlu: 
http://catalonia.com/en/catalonia-barcelona/
catalonia-barcelona/Catalonia-facts-figures.jsp

prezentowało swe osiągnięcia 68 firm katalońskich 
i instytucji. Było one licznie odwiedzane przez  gości 
z całego świata, ciekawych poznania nowych odkryć 
opracowanych przez kataloński sektor ICT.

• Stoisko Katalońskie było także gospodarzem  
Brokerage Event, jako członek Enterprise Europe 
Network (EEN) z Komisji Europejskiej. Oferowało 
serię międzynarodowych 20-minutowych spotkań 
firmom z branży nowych technologii, poszukującym 
partnerów do współpracy w dziedzinie innowacyjnych 
projektów poprzez system umów międzynarodowych 
w takich branżach jak handel, wprowadzanie licencji, 
joint ventures, podwykonawstwo, transfer technologii 
i współpraca w B&R. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych nowinkami 
technicznymi do odwiedzenia najbliższych targów MWC 
2018 oraz skorzystania z bogatej oferty turystycznej 

Barcelony i Katalonii, regionu słynnego z ciekawych 
zabytków wielowiekowej historii, malowniczych  
zakątków dobrze zachowanej natury, przepięknych 
śródziemnomorskich plaż oraz bogatej tradycyjnej 
katalońskiej gastronomii. 

Michał Chabasiewicz, Dyrektor biura ACCIÓ - CATALONIA 
TRADE & INVESTMENT w Polsce

ACCIÓ - CATALONIA TRADE & INVESTMENT
Al. Jerozolimskie 61 (Lipiński Passage), 00-679 Warszawa

Tel. (+48) 22 843 72 08, mobile +48 506 704 178 E-mail: 
mchabasiewicz@catalonia.com 

strona internetowa: http://catalonia.com/en/about-accio.jsp 

Artykuł powstał we współpracy z  ACCIÓ - CATALONIA 
TRADE & INVESTMENT. ACCIÓ to państwowa instytucja 
hiszpańska, która od ponad 20 lat promuje współpracę 
między polskimi i katalońskimi przedsiębiorstwami, pomaga 
w nawiązywaniu współpracy naukowej między uczelniami, 
centrami badań i rozwoju z Regionu Katalonii. 
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Startupy i sauna – czyli 
przedsiębiorczość po fińsku
Podobnie jak upodobanie Finów do korzystania z sauny, tak przedsiębiorczość i zmysł technologiczny są głęboko zakorzenione 
w umysłach mieszkańców tego północnego kraju. Fiński biznes, w przeszłości kojarzony głównie z produkcją papieru 
oraz produktów metalowych i maszyn, w latach 90. zasłynął dzięki dobrze znanym nam telefonom komórkowym firmy Nokia. 
Od tego czasu Finlandia stała się ekspertem w dziedzinie elektroniki, a potem cyfryzacji i rozwoju nowoczesnych technologii. 

Wraz z początkiem nowego milenium, Finlandię ogarnął, 
trwający do dziś, boom w sektorze gier komputerowych. 
Trend zapoczątkowany został przez  firmę Rovio 
Enternteinment –  jeden z pierwszych fińskich  startupów, 
producenta popularnej  gry komputerowej Angry Birds, 
która została sprzedana w 12 milionach kopii i doczekała się 
swojej filmowej adaptacji. 
Finlandia, zamieszkana przez około 5,4 miliona 
mieszkańców, rozciąga się na terytorium  nieco większym 
od Polski (338,424 km2), a jednocześnie generuje dzisiaj 
około 10% światowego potencjału start-up’owego. 
Nacisk na rozwój nowoczesnych technologii i tworzenie 
start-up’ów można zaobserwować i dosłownie poczuć 

na każdym kroku. Fiński rząd umieścił rozwój start-
up’ów na liście krajowych priorytetów. Mówią o tym 
z entuzjazmem przedstawiciele władz na wielu szczeblach 
administracji, gotowi do rozmów z innowatorami 
i przedsiębiorcami oraz do wdrażania ich pomysłów. 
Rozwój kultury przedsiębiorczości oraz wzmocnienie 
i internacjonalizację fińskich start-up’ów wspierają 
organizacje publiczne, inicjatywy społeczne i prywatni 

© Slush Media

inwestorzy. Ze względu na srogi fiński klimat oraz długie 
noce, wiele pomysłów oraz przyszłych kontaktów, rodzi 
się właśnie podczas wspólnych pobytów w saunach 
– niezbędnym elemencie fińskiego życia i kontaktów 
towarzyskich. Nie bez powodu, jeden z najważniejszych 
fińskich międzynarodowych akceleratorów, nazwany został 
właśnie – Start up Sauna. Start Up Sauna oraz towarzysząca 
jej międzynarodowa konferencja start-up’owa Slush 
(a właściwie ogromny show, ogarniający miasto na niemal 
tydzień)  są dumą fińskiej sceny start-up’owej z głównym 
ośrodkiem w Helsinkach. Towarzyszy im The Shortcut, 
organizacja non-profit promująca przedsiębiorczość 
poprzez m.in. integrację obcokrajowców i promowanie 

różnorodności kulturowej, jako kluczowego elementu 
rozwoju i internacjonalizacji krajowego biznesu.
Niemal każde miasto i ośrodek naukowy w Finlandii, mimo 
często niewielkiej populacji, jest głęboko zaangażowane 
w rozwój środowiska początkujących firm. Przestrzenie 
co-workingowe są udostępnione bezpłatnie, otwarte 
dla każdego. Rozwijane są w nich nie tylko gotowe 
pomysły biznesowe, ale także tworzone nowe znajomości, 
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społeczności i inicjatywy. Helsinki są przykładem 
dla pozostałych większych miast (nie ma ich w Finlandii 
zbyt wielu). Znajdziemy tu liczne miejsca dedykowane 
start-up’om i początkującym przedsiębiorcom. Maria01 
to przykładowo Startup Hub stworzony w centrum Helsinek 
w starym szpitalu, gdzie dzisiaj swoją siedzibę ma ponad 
75 „startup’ów”, a już w roku 2020 ma stać się unikalnym 
kampusem o powierzchni 60 000 metrów kwadratowych. 
W stolicy Finlandii działają również bezpłatne przestrzenie, 
jak Think Company czy Miscrosoft Flux. W Tampere (drugim 
co do wielkości fińskim mieście), we wrześniu tego roku 
została oddana do użytku przestrzeń co-workingowa, 
powstała w zupełności z inicjatywy społeczności – Tribe 
Tampere, wspierana dziś przez miasto, ma na celu integrację 
lokalnych inicjatyw oraz promowanie przedsiębiorczości 
i nowoczesnych technologii w wymiarze lokalnym. 
Pozytywna energia, międzynarodowy duch i nieco 
arktyczny klimat towarzyszy licznym wydarzeniom start-
up’owym i technologicznym organizowanych w całym kraju. 
Kolejne, dla nas niemal egzotyczne widowisko, już w lutym 
2018 w Oulu, oddalonym o ponad 600 km na północ 
od Helsinek. Odbędzie się tam Polar Bear Pitching, podczas 

© Slush Media

© polarbearpitching

którego uczestnicy podejmą się niecodziennego wyzwania 
prezentacji swoich pomysłów biznesowych, prosto 
z przerębli lodowej. 

Anna Pilch
Mgr Psychologii Stosowanej i Licencjat  Zarządzania 

na Uniwersytecie Jagiellońskim,  od 2016 roku entuzjastka 
w świecie fińskich start-up’ów i innowacji
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czy trzmieliny pospolite. Niewątpliwą atrakcją Przylasku 
Rusieckiego będzie łąka kwietna, kwitnąca od wiosny 
do jesieni.

Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
„Przylasek Rusiecki” 
(zagospodarowanie otoczenia 
zbiornika nr 1)

Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi ponad 
26 hektarów. Szacunkowa, łączna wartość nakładów 
inwestycyjnych jest określana na kwotę niemal 10 milionów 
złotych. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 
przekroczy połowę tej kwoty. Prace w Przylasku rozpoczną 
się w połowie przyszłego roku i potrwają dwa lata.
W ramach tych prac przewidziano uporządkowanie 

terenu, budowę układu ścieżek, ciągów pieszych, 
pieszo-rowerowych, a także parkingu. Projekt zakłada też 
powstanie piaszczystej plaży, z wydzielonymi kąpieliskami, 
boiskiem do piłki plażowej i polaną festynową. Pojawią się 
również pomosty oraz platforma do wodowania niewielkich 
łodzi. Całość będzie dopełniona wypożyczalnią sprzętów 
wodnych, przebieralniami i sanitariatami. Swoje miejsce 
do odpoczynku znajdą również rodziny z dziećmi. Do ich 
dyspozycji zostanie oddana specjalnie wydzielona strefa 
wodna (z pływającym basenem) a także plac zabaw. Przy 
zbiorniku stanie również namiot plenerowy, a także pomost 
„zgromadzeń” - miejsce spotkań i zebrań, które z pewnością 
przyczynią się do aktywizacji lokalnej społeczności. 
Spotkaniom sprzyjać będzie również mała architektura 
– ławki, leżaki, hamaki, parasole plażowe i nawiązujące 
do tradycji byłej żwirowni głazy narzutowe będące 
równocześnie wygodnymi siedziskami. Trudno wyobrazić 
sobie Przylasek Rusiecki bez wędkarzy, dlatego też 
po zachodniej stronie zbiornika zaprojektowano pomosty, 
na których znajdować się będą stanowiska do wędkowania 

Przylasek Rusiecki – nowy początek
W 2018 roku rozpoczynają się inwestycje na terenie Przylasku Rusieckiego. Na początek zrealizowane zostaną 3 zadania o łącznej 
wartości blisko 31 milionów złotych. 5 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o ich dofinansowaniu 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wśród dofinansowanych działań jest projekt Kraków 
Nowa Huta Przyszłości S.A. mający na celu kompleksowe 
zagospodarowanie otoczenia zbiornika nr 1. Oznacza to, 
że najpóźniej za 3 lata powstanie pierwszy, ważny element 
Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”, 
a Małe Krakowskie Mazury zyskają wreszcie profesjonalną 
infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

Stara Żwirownia – nowe życie

Kompleks 14 zbiorników wodnych w Przylasku Rusieckim 
powstał w dawnym zakolu Wisły, gdzie w latach 50. i 60. 
XX wieku gdzie wydobywano żwir na budowę kombinatu 
metalurgicznego, stąd zwyczajowa nazwa tego obszaru - 
„Żwirownia”. Przez lata największy ze zbiorników (potocznie 
nazywany zbiornikiem numer 1) był i jest ulubionym 

miejscem wypoczynku mieszkańców Nowej Huty i okolic. 
Niestety, teren w niczym nie przypomina miejskiego 
kąpieliska - brakuje toalet, przebieralni i zagospodarowania 
terenu. Od przyszłego roku czas na zmiany - Kraków Nowa 
Huta Przyszłości S.A. rozpocznie tam inwestycje, które 
zmienią te tereny w tętniące życiem miejsce i przestrzeń 
przyjazną dla mieszkańców. Stara żwirownia zyska więc 
nowe życie. 

Ochrona bioróżnorodności

Jednym z najważniejszych aspektów w trakcie 
opracowywania koncepcji zagospodarowania terenów 
w Przylasku Rusieckiego było zachowanie przyrodniczych, 
widokowych oraz krajobrazowych walorów tego 
miejsca i w miarę możliwości jak najmniejsza 
ingerencja w środowisko naturalne. Znalazło to również 
odzwierciedlenie w planowanych nasadzeniach. Projekt 
zieleni będzie bazował na rodzimych gatunkach drzew, 
krzewów i traw. Pojawią się więc jesiony wyniosłe, 
czeremchy, wierzby Iwa, derenie, czarne bzy, tataraki, 

Inwestycje
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i punkty widokowe. Ponadto, nad bezpieczeństwem 
użytkowników czuwać będą ratownicy, dla których 
powstaną wieże obserwacyjne. 
Co ciekawe, na terenach sąsiadujących z Przylaskiem 
Rusieckim zidentyfikowano również źródła geotermalne, 
które w późniejszym czasie będą wykorzystywane 
w ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym z kąpieliskiem 
geotermalnym.

Nowa Huta - inteligentne miasto

Jednym z ważniejszych założeń programu „Kraków - Nowa 
Huta Przyszłości” są nowoczesne rozwiązania z zakresu 
Smart City. Tak będzie również w przypadku Przylasku 
Rusieckiego. Na terenie objętym projektem przewiduje 
się zastosowanie inteligentnego systemu sterowania 
oświetleniem zewnętrznym – czujniki ruchu pozwolą 

informować o zapełnieniu pojemnika. Wszystko to będzie 
spajał system BMS (Building Management System). 
To automatyka zarządzająca wszystkimi systemami w jedną 
całość, która pozwala efektywnie i w sposób oszczędny 
zarządzać całym obiektem z jednego miejsca.

Równolegle do projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., 
na terenie przylasku Rusieckiego, będą realizowane dwa 
inne komplementarne projekty dofinansowane w ramach 
Poddziałania 6.3.3. RPO WM na lata 2014-2020:
1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie 
– Budowa infrastruktury dla rekreacji wędkarskiej 
w zgodzie ze zrównoważonymi zasadami ekologiczno–
środowiskowymi. Wartość projektu: 674.240,14 zł, w tym 
505.680,01 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Projekt pod nazwą: Kompleksowe zagospodarowanie otoczenia zbiornika nr 1 stanowi pierwszy, 
inwestycyjny etap realizacji zadania Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Jego realizacja 
nastąpi z wykorzystaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych.

Koszt całkowity projektu to: 9.593.889,58 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich to: 
5.264.939,37 zł.

zoptymalizować poziomy oświetlenia i zużycie energii. 
Lampy będą równocześnie przekaźnikami wifi, a służące 
do ich mocowania słupy zaopatrzone zostaną dodatkowo 
w elementy systemu nagłośnienia. W pobliżu miejsc 
parkingowych stanie stacja ładowania samochodów 
elektrycznych. Projekt zakłada również zamontowanie 
niewidzialnego, elektronicznego płotu, który uniemożliwi 
nieuprawnione przemieszczanie elementów wyposażenia. 
SMART będą również kosze na śmieci. Czujniki będą 

2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie - Rozbudowa ścieżek pieszo–rowerowych 
i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania 
turystyczno–informacyjnego na obszarze Przylasku 
Rusieckiego. Wartość projektu: 20.662.223,92 zł, w tym 
6.000.000,00 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Łączna wartość zaplanowanych do realizacji w przeciągu 
najbliższych 3 lat inwestycji współfinansowanych 
z Funduszy Europejskich w Przylasku Rusieckim wyniesie 

© http://knhp.com.pl
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więc  30.930.353,64 zł. Z kwoty tej 11.770.619,38 zł 
pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2020-2014.
Wszystkie te projekty stanowią element, realizowanego 
w ramach projektu strategicznego „Kraków – Nowa 
Huta Przyszłości”, zadania pod nazwą Centrum Rekreacji 
i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Objętych jest nim 191,65 
ha terenów zlokalizowanych w Nowej Hucie (starorzecze 
Wisły), w odległości ok. 8,5 km od centrum Nowej Huty i ok. 
15 km od centrum Krakowa. Szacunkowa, łączna wartość 
przedsięwzięcia określana jest na kwotę 375,6 mln PLN - 
z tego za ponad 63% kosztów odpowiada sektor prywatny.
Koncepcja programowa tego zadania zakłada, że Przylasek 
Rusiecki, który jako malowniczy zakątek w krajobrazie 
terenów poprzemysłowych, w naturalny sposób stał się 
miejscem wypoczynku dla mieszkańców Nowej Huty, 
ma zarazem ogromny potencjał, by nie tylko stanowić 

atrakcję dla lokalnej społeczności, ale być również miejscem 
rekreacji dla turystów i mieszkańców innych części 
Krakowa. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przewiduje 
minimalną ingerencję w naturalne ukształtowanie terenu 
i roślinność. Istniejąca zieleń będzie rewitalizowana 
poprzez dodatkowe nasadzenia, zbiorniki wodne zostaną 
oczyszczone, a ich linie brzegowe – uregulowane. 
Rozległe plaże piaszczysto-trawiaste wokół akwenów 
mają być zachowane i uporządkowane. Zakłada się 
wykorzystanie naturalnej geotermii na potrzeby organizacji 
ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego z kąpieliskiem 
geotermalnym. Ponadto teren zostanie uzupełniony 
o infrastrukturę sportową i obiekty usługowe towarzyszące 
(m.in. obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu, 
punkty informacyjne). Koncepcja zakłada wydzielenie strefy 
ochronnej świata zwierzęcego i roślinne.

Anna Waśkowska 
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. 

Granica między nasadzeniami roślinnymi, małą architekturą a projektowaną 
nawierzchnią

Charakter zieleni niskiej – traw ozdobnych wysokich i niskich
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Jak nas widzą…

Internacjonalizacja czyli współczesna 
wyprawa krzyżowa

Osobiście i, być może narażając się na bycie politycznie 
niepoprawnym, lubię porównywać zjawisko 
internacjonalizacji przedsiębiorstwa do „Świętej Krucjaty”, 
zwłaszcza do tej pierwszej. Oczywiście pomimo tego, 
że istnieją liczne podobieństwa z wypadkami sprzed 
wielu wieków, wiele z nich nie może być dostrzeżone 
i analizowane z perspektywy obywatela żyjącego  
w wieku XXI. 

W historii odbyło się dziewięć krucjat, które 
pozwoliły chrześcijańskim władcom panować nad 
terytoriami dzisiejszej Turcji, Syrii, Libanu, Izraela 
i Palestyny przez prawie 200 lat. Należy jednak 
cofnąć się w czasie aby Czytelnik mógł zrozumieć 
to, co się stało i co doprowadziło do pierwszej 
krucjaty.

W roku 1000 Konstantynopol jawił się jako najbogatsze 
miasto na kuli ziemskiej, jednak wraz ze śmiercią Bazylego II, 
jego następcy nie byli zdolni do utrzymania w ryzach 
podległych narodów, szczególnie jeśli chodzi o plemiona 
tureckie, nomadów i najeźdźców z azjatyckich stepów, 
którzy zdążyli już przyjąć islam jako religię.
Jedno z tych plemion – Wielkich Seldżuków – wystąpiło 
zbrojnie przeciw Bizancjum w bitwie pod Manzikert (nie 

mylić z legendarnym komiksem) w roku 1071, w wyniku 
której udało im się upokorzyć Imperium, osadzając wojska 
muzułmańskie kilka kilometrów od Konstantynopola. 
Jerozolima została zdobyta rok wcześniej. 
Te wydarzenia wstrząsnęły światem zachodnim, 
przerażonym, że muzułmanie zapanują nad całym 
terytorium chrześcijańskim. Pod wpływem tego strachu 
Papież Urban II, podczas Synodu w Clermont w roku 1095, 
zwraca się do zgromadzonych i obiecuje rozgrzeszenie 
dla wszystkich, którzy ruszą na pomoc Wschodniemu 
Cesarstwu Rzymskiemu. Tłumy odpowiedziały 
entuzjastycznym krzykiem „Deus lo vult!” (Bóg tak chce). 
Rozpoczęła sie pierwsza kampania, znana jako wyprawa 
ubogich, gromadząc wojsko złożone z wieśniaków i drobnej 
szlachty, pod dowództwem Piotra Pustelnika (z Amiens), 
bez przeszkolenia wojskowego, kompletnie pozbawiona 
organizacji i źle zaopatrzona. 
Krucjacie udało się po drodze dokonać rzezi Żydów, licznych 
kradzieży, gwałtów i innych rozbojów, dopóki nie zostali 
powstrzymani i pobici przez Królestwo Węgierskie. Gdy 
w końcu dotarli do Bizancjum, zostali wysłani na drugą 
stronę Bosforu, gdzie wojska tureckie dokończyły dzieła 
unicestwienia niedobitków. W roku 1212 podjęto się jeszcze 
bardziej niegodnej „krucjaty dzieci”, według historyków 
kontrowersyjnej, jednak, jak łatwo się domyślić, z jeszcze 
gorszymi efektami. 
To ta pierwsza wyprawa krzyżowa, trochę mniej 
pamiętana, przywodzi na myśl proces internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa, realizowany raczej z entuzjazmem 
niż z rozumem, często z konieczności niż z powodu 
zasobów lub planowania. W sensie ogólnym, analizujemy 
i obserwujemy przedsiębiorstwa, które podjęły się procesu 
internacjonalizacji bez odpowiedniego planowania, bez 
badania rynku, konsumentów, konkurencji, cen. Dzieje 
się tak najczęściej wtedy, gdy przedsiębiorstwo musi 
pilnie pozbyć się zapasów. To prosta droga do porażki 
i utraty środków przeznaczonych na konieczne inwestycje 
i poniesione koszty. Oczywiście, że proces internacjonalizacji 
rodzi koszty, jednak są one do zaakceptowania, gdy 
towarzyszą im planowanie i niezbędna wiedza.
Aby więc twój pierwszy manewr w ramach 
internacjonalizacji nie skończył się jak krucjata ubogich 
lub wyprawa dzieci, zwróć się do specjalistów. A poza tym 
bądź szczęśliwy. 

José Antonio Caballero Ruiz 2018 
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