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 Dear Sirs/Mesdames,

I am presenting to you our Annual Report, by the publication of 
which the Wrocław Regional Development Agency (WARR) sums 
up its operations each year. The year 2006 was the ninth year of 
the WARR’s activities in the area of economic development of the 
Dolnośląskie Voivodship (Lower Silesia) and the Nadodrze region 
(Odra river region), as well as the fifth year of performing the role 
of the Regional Financing Institution – an important link in the 
national system of institutional business support – the institution 
which distributes in such a way funding from EU grants for micro-, 
small and medium sized enterprises.

In 2006 the WARR implemented grant schemes both from pre-
accession funds under PHARE programme and EU structural funds. 
The national and regional grant schemes were implemented in 
collaboration with the Polish Agency for Enterprise Development 
(PARP) and the Marshall’s Office of the Dolnośląskie Voivodship. 
In the year 2006 contracts for advisory, investment and training 
services were signed with Lower Silesian entrepreneurs for the 
amount of over PLN 73 million. 

The WARR participates in international projects designed 
to support innovation development, company competitiveness 
strengthening, as well as the creation of cross-border networks 
of cooperation of SMEs and business support institutions. The 
projects implemented by us in 2006 with EU partners were fi-
nanced mainly from the INTERREG IIIC Community initiative funds 
and from the 6th EU Framework Programme. It is worth stressing 
that in 2006 the Investor Assistance Centre operating jointly with 
the Wrocław Agglomeration Development Agency WARR success-
fully supported many foreign investors interested in locating its 
activity in Lower Silesia, of which the most spectacular example 
is the investment of LG corporation and its suppliers of the value 
EUR 1 billion. 

I would like to particularly recommend to your attention the 
Odra river projects presented in this report, due to their signifi-
cance for Lower Silesia and other voivodships situated along the 
Odra river, also in the context of the 10th anniversary of disastrous 
floods of 1997. 

An essential element of the WARR’s activities have become 
macroeconomic analyses evaluating the impact of EU funds on 
Poland’s and particular voivodships economy that we have 
been preparing for several years. A team of WARR experts and 
employees supported the Ministry of Regional Development and 
the Marshall’s Offices in the work on the preparation of main 
programme documents by providing necessary macroeconomic 
analyses.

I thank all WARR employees, co-employees and partners for 
their commitment, perseverance and support in the implementa-
tion of the tasks, initiatives and projects undertaken by us in 2006, 
the most important of which are presented in this report.

Yours faithfully

 Szanowni Państwo, 

 Przekazuję Państwu Raport Roczny, którego wydaniem 
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego podsumowuje każ-
dego roku swoją działalność. Rok 2006 był dziewiątym rokiem 
działalności WARR w obszarze rozwoju gospodarczego woje-
wództwa dolnośląskiego i regionu Nadodrza oraz piątym rokiem 
pełnienia funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej – ważnego 
ogniwa w krajowym systemie instytucjonalnego wsparcia przed-
siębiorstw – dystrybuującej środki finansowe pochodzące z dota-
cji unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

W 2006 r. WARR wdrażała programy dotacji zarówno z fundu-
szy przedakcesyjnych w ramach programu PHARE jak i z funduszy 
strukturalnych UE. Wdrażanie krajowych i regionalnych progra-
mów dotacji realizowane było we współpracy z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego. W 2006 r. podpisano z dolnoślą-
skimi przedsiębiorcami umowy na doradztwo, inwestycje i szkole-
nia na kwotę ponad 73 mln PLN. 

WARR uczestniczy w projektach międzynarodowych, realizo-
wanych na rzecz rozwoju innowacyjności, wzmacniania konkuren-
cyjności przedsiębiorstw oraz tworzenia ponadgranicznych sieci 
kooperacji MSP i instytucji wspierających przedsiębiorczość. 
Realizowane w 2006 r. projekty z partnerami z UE finansowane 
były głównie ze środków inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC 
oraz z 6 Programu Ramowego UE. Warto podkreślić, że w 2006 r. 
Centrum Obsługi Inwestora, działające w WARR, wspólnie 
z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej wspierało skutecz-
nie wielu inwestorów zagranicznych chcących ulokować swoją 
działalność na Dolnym Śląsku, czego najbardziej spektakularnym 
przykładem jest inwestycja koncernu LG i jego poddostawców 
warta 1 mld EUR.

Chciałbym szczególnie polecić Państwa uwadze przedstawione 
w niniejszym raporcie projekty odrzańskie ze względu na ich zna-
czenie dla Dolnego Śląska i pozostałych województw leżących 
wzdłuż Odry oraz w kontekście 10-lecia tragicznej powodzi 
z 1997 r. 

Istotnym elementem działalności WARR stały się przygotowy-
wane od kilku lat analizy makroekonomiczne badające wpływ 
funduszy UE na gospodarkę Polski i poszczególnych województw. 
Zespół ekspertów i pracowników WARR wspierał Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego oraz urzędy marszałkowskie w pracach 
nad przygotowaniem dokumentów programowych poprzez do-
starczenie niezbędnych analiz makroekonomicznych.

Dziękuję wszystkim pracownikom, współpracownikom i partne-
rom WARR za zaangażowanie, wytrwałość i wsparcie w realizacji 
podjętych przez nas w 2006 r. zadań, inicjatyw i projektów, 
z których najważniejsze zaprezentowane zostały w niniejszym ra-
porcie.

Z poważaniem

prof. Janusz Zaleski
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FIRMA AKCJONARIUSZA
NAME OF THE SHAREHOLDER

KWOTA UDZIAŁU 
W KAPITALE AKCYJNYMW KAPITALE AKCYJNYM

AMOUNT OF SHARE 
IN THE SHARE CAPITALIN THE SHARE CAPITAL

UDZIAŁ PROCENTOWY 
W KAPITALE AKCYJNYM

PERCENTAGE SHARE 
IN THE SHARE CAPITAL

Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Self Government of Lower Silesia / Self Government of Lower Silesia 16 197 200 PLN 95,86%

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. / Industrial Development Agency Joint Stock Company / Industrial Development Agency Joint Stock Company 200 000 PLN 1,18%

Bank Zachodni WBK S.A. 100 000 PLN 0,59%

Kredyt Bank S.A. 100 000 PLN 0,59%

Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Polski S.A. 100 000 PLN 0,59%

Gmina Brzeg Dolny / Brzeg Dolny Municipality 25 000 PLN 0,15%

Gmina Długołęka / Długołęka Municipality 25 000 PLN 0,15%

Gmina Kobierzyce / Kobierzyce Municipality 25 000 PLN 0,15%

SigmaKalon Deco Polska sp. z o.o. 20 000 PLN* 0,12%

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Centrostal” Wrocław S.A. 20 000 PLN 0,12%

Gmina Oleśnica / Oleśnica Municipality 20 000 PLN 0,12%

Gmina Oborniki Śląskie / Oborniki Śląskie Municipality 10 000 PLN 0,06%

„Hutmen” S.A. 10 000 PLN 0,06%

Kompania Spirytusowa Wratislavia Polmos Wrocław S.A. 10 000 PLN 0,06%

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wygodne Mieszkanie sp. z o.o.Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wygodne Mieszkanie sp. z o.o.    10 000 PLN** 0,06%

Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. 6 000 PLN 0,04%

3M „Viscoplast” S.A. 6 000 PLN 0,04%

Elektromontaż Export S.A. Oddział Elektromontaż-Wrocław 5 000 PLN 0,03%

„HAMMILTON” sp. z o.o. 5 000 PLN 0,03%

Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A. 2 000 PLN 0,01%

Dolnośląska Izba Gospodarcza / Lower Silesian Chamber of Commerce / Lower Silesian Chamber of Commerce 1 000 PLN 0,01%

The mission of WARR is to support local govern-
ments and businesses in operations aimed at de-
velopment of Lower Silesia and the Odra river re-
gion.

MISJA

OBSZARY DZIAŁANIA

Misją Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego jest wspieranie samorządów lokalnych i pod-
miotów gospodarczych w działaniach na rzecz roz-
wo ju Dolnego Śląska i regionu odrzańskiego.

DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA
CONSULTING ACTIVITY

Strategie rozwoju i programy restrukturyzacji
Development strategies and restructuring programmes

Studia wykonalności, inwestorstwo zastępcze 
i funkcje inżyniera kontraktu

Feasibility studies, substitute investor services 
and function of contract engineer

Szkolenia i konferencje
Trainings and conferences

Opracowania z zakresu gospodarki wodnej 
i ochrony przeciwpowodziowej

Studies on water management and 
flood protection

OBSŁUGA INWESTORÓW 
ZAGRANICZNYCH

FOREIGN INVESTOR ASSISTANCE

Poszukiwanie lokalizacji pod inwestycje
Seeking locations for investments 

Pomoc w kontaktach z administracją 
rządową i samorządową

Assistance in contacts with 
central and local administration

Przygotowanie i kompleksowa obsługa 
procesu inwestycyjnego

Preparation and comprehensive support 
of the investment process

REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
REGIONAL FINANCING INSTITUTION

Wdrażanie krajowych i unijnych programów wsparcia dla MSP
Implementation of national and EU support programmes for SMEs

Konsultacje na temat dostępnych dla MSP 
środków finansowania

Consultations on grants available to SMEs

Szkolenia w zakresie aplikowania o fundusze UE 
i rozliczania dotacji

Training on application for EU funds
 and grant settlement

CENTRUM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ
THE ECONOMIC ACTIVATION CENTRE

Teren zlokalizowany w atrakcyjnej 
południowo-zachodniej strefie Wrocławia 

Area located in atracttive south-western zone of Wrocław

120 tys. m2 powierzchni handlowo-wystawienniczej
120 thousand sqm of trade- exhibition area

80 MSP z branży budowlanej
80 SMEs of construction sector

MISSION

AREAS OF OPERATION

AKCJONARIUSZE WARR SHAREHOLDERS OF WARR

** Akcje wniesione aportem przez Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.
** Akcje nabyte od Korporacja Budownictwa Przemysłowego
 Janusz Polewczyk sp. z o.o. w dniu 17.03.2006

** The shares brought as aport by Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.
** The shares bought from Korporacja Budownictwa
 Przemysłowego Janusz Polewczyk sp. z o.o. on 17.03.2006.
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 1. Zbigniew Sebastian – Przewodniczący,
 2. Joanna Tomkowiak,
 3. Edward Kawicki,
 4. Krzysztof Wierzęć,
 5. Jerzy Dul,
 6. Zbigniew Gubalski,
 7. Maria Mularczyk.

RADA 
NADZORCZA

ZARZĄD
JANUSZ ZALESKI – prof. dr hab. inż., nauczyciel akademicki 

na Politechnice Wrocławskiej, ekspert w dziedzinie polityki re-
gionalnej i gospodarki wodnej. Autor ponad 100 prac naukowych 
i licznych ekspertyz z obszaru inżynierii środowiska, gospodarki 
wodnej, zastosowań matematyki, finansów publicznych i polityki 
regionalnej. 

W latach 1992–1998 Wojewoda Wrocławski, 1993–1997 Przewo-
dniczący Konwentu Wojewodów, 1998–2001 autor i koordynator 
programu rządowego „Program dla Odry 2006”. Od roku 1998 Pre-
zes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W latach 2000–
2001 Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry 
przed Zanieczyszczeniami. W latach 2000–2004 członek Rady 
Polityki Regionalnej Państwa, 2001–2006 członek Prezydium 
Komite tu Sterującego „Programu dla Odry 2006”, 2003–2006 
Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. 

KRZYSZTOF FITA – absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990–2002 pracownik 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu kolejno jako: Kierownik 
Urzędu Rejonowego w Oleśnicy, Zastępca Dyrektora Gabinetu 
Wojewody Wrocławskiego, Dyrektor Gabinetu Wojewody 
Dolnośląskiego i jednocześnie Zastępca Dyrektora Generalnego 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W latach 1998–2000 
pełnił funkcję Sekretarza Zespołu do Spraw Wdrażania Reformy 
Administracji Publicznej w Województwie Dolnośląskim. W la-
tach 2002–2004 Sekretarz Gminy Wołów. Od 1 listopada 2004 r. 
Wiceprezes Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

ZBIGNIEW HAJŁASZ – absolwent Wydziału Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Konsultant i prak-
tyk w dziedzinie ekonomii, rozwoju i zarządzania, w tym programo-
wania i projektowania inwestycji. Analityk i praktyk w dziedzinie 
rozwoju gospodarczego i regionalnego, w tym m.in. restrukturyza-
cji przemysłowej, prywatyzacji, rozwoju obszarów wiejskich. 

W latach 1991–1993 Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarcze-
go w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, 1994–1996 Dyrektor 
Regionalnego Biura Prywatyzacji Banku BWP SA, Wrocław. 
W latach 1996–2003 doktorant University of London. Od 1 sierp-
nia 2006 r. Wiceprezes Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego.

THE MANAGEMENT BOARD
JANUSZ ZALESKI – Prof. PhD. Eng., academic tutor at Wrocław 

University of Technology, expert in regional policy and water ma-
nagement.  He is the author of more than 100 papers publications 
and numerous professional evaluations in the domain of environ-
mental engineering, water management, application of mathema-
tics, public finances and regional policy. 

In years 1992–1998 – Voivod of Wrocław Province, 1993–1997 
Chairman in the National Council of Governors, 1998–2001 author 
and coordinator of the governmental programme – “Programme 
for the Odra 2006”. From 1998, President of Wrocław Regional 
Development Agency. In 2000 – 2001 Chairman of the International 
Commission of  Odra River Protection Against Pollution, 2001–2004 
a member of the Regional Policy Council, 2001–2006 a member of 
Presidium of the Steering Committee of “The Programme for the 
Odra 2006”, 2003–2006 Chairman of the National Health Found 
Council. 

KRZYSZTOF FITA – graduate in Law and Administration 
Faculty, University of Wrocław. In years 1990–2002 civil servant in 
Wrocław Voivodship Office, successively as Head of District Office 
in Oleśnica, Deputy Director of Wrocław Voivode Cabinet, Director 
of Lower Silesia Voivode Cabinet and, at the same time, Deputy 
General Director of Lower Silesia Voivodship Office. In years 1998–
2000 held the post of Secretary of Team for Implementing Public 
Administration Reform in Lower Silesia Voivodship. From 2002 
to 2004 Secretary of Wołów Municipality. Vice-President of the 
Wrocław Regional Development Agency since 1 November 2004. 

ZBIGNIEW    HAJŁASZ – a graduate of the Faculty of 
Fundamental Problems of Technology at the Wrocław University 
of Technology. A consultant and practitioner in the field of eco-
nomics, development and management, including investment 
programming and design. An analyst and practitioner in the field 
of economic and regional development, including, among others, 
industrial restructuring, privatisation, rural development. 

In the years 1991–1993 Director of the Economic Development 
Department at the Voivodship Office in Wrocław, 1994–1996 
Director of the Regional Privatisation Office of Bank BWP SA, 
Wrocław. In the years 1996–2003 PhD. student, University of 
London. As from 1 August 2006 Vice-President of the Management 
Board of the Wrocław Regional Development Agency.

 1. Zbigniew Sebastian – Chairman,
 2. Joanna Tomkowiak,
 3. Edward Kawicki,
 4. Krzysztof Wierzęć,
 5. Jerzy Dul,
 6. Zbigniew Gubalski,
 7. Maria Mularczyk.

THE MEMBERS OF THE WARR 
SUPERVISORY BOARD

REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego od roku 2001 peł-

ni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na Dolnym 
Śląsku, a od 2003 do 2006 r. była również Regionalną Instytucją 
Finansującą dla województwa lubuskiego. Jako Regionalna 
Instytucja Finansująca WARR jest partnerem Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego we wdrażaniu programów wsparcia kierowanych 
do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie ww. 
województw. 

W 2006 r. WARR zakończyła wdrażanie dotacji przeznaczo-
nych na doradztwo i inwestycje z funduszy przedakce syjnych: 
PHARE 2003 w województwie dolnośląskim oraz PHARE 2002 
w województwie lubuskim. W wyniku prac zmierzających do 
zakontraktowania i wypłacenia ostatnich dotacji z progra-
mów PHARE podpisano 80 nowych umów dotacji i wy  płaco-
no łącznie dofinansowanie w kwocie 2 190 127,17 EUR, tj. 
8 401 491,07 PLN.

Wdrażano również dotacje z funduszy strukturalnych, takich jak 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz 
Społeczny. Wymienione fundusze wykorzystywane są w regionach 
do współfinansowania projektów z programów operacyjnych: 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sekto-
rowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsię-
biorstw oraz Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów 
Ludz kich.

1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyj-
ności Przedsiębiorstw Działanie 2.3. Podpisano 96 umów na 
łączną kwotę wsparcia 41 593 494,86 PLN. Na podstawie złożo-
nych wniosków o płatność zarekomendowano do wypłaty kwotę 
29 532 737,52 PLN, z czego PARP wypłaciła Beneficjentom kwotę 
22 737 221,95 PLN. 

2. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyj-
ności Przedsiębiorstw Działanie 2.1. Podpisano 129 umów na 
łączną kwotę wsparcia 4 792 213,00 PLN. Na podstawie złożo-
nych przez Beneficjentów wniosków o płatność zarekomendowa-
no do wypłaty kwotę 1 539 061,90 PLN, z czego PARP wypłaciła 
Beneficjentom kwotę 1 426 267,90 PLN.

THE REGIONAL FINANCING INSTITUTION 
 The Wrocław Regional Development Agency performed the 

function of the Regional Financing Institution (RIF) in Lower Silesia 
since 2001, and it was also the Regional Financing Institution for 
the Lubuskie Voivodship in the period between 2003 and 2006. 
The WARR, as the Regional Financing Institution, is a partner for 
the Polish Agency for Enterprise Development (PARP) and the 
Dolnośląskie Voivodship local government in the implementation 
of support programmes targeted at micro-, small and medium 
sized enterprises in the a.m. voivodships.

 In 2006 the WARR completed the implementation of grants 
allocated for advisory services and investments financed from pre-
accession funds: PHARE 2003 in the Dolnośląskie Voivodship and 
PHARE 2002 in the Lubuskie Voivodship. As a result of the work 
aimed to contract and pay out last grants from the PHARE pro-
grammes, 80 new grant contracts were signed and a total funding 
of EUR 2,190,127.17, i.e. PLN 8,401,491.07, was paid out. 

Grants from the structural funds, such as the European Regional 
Development Fund and the European Social Fund, were also im-
plemented. The abovementioned funds are used in the regions 
for co-financing projects implemented under the following opera-
tional programmes: Integrated Regional Development Operational 
Programme, Sectoral Operational Programme “Improvement of 
the Competitiveness of Enterprises”, and Sectoral Operational 
Programme Human Resources Development. 

1. Sectoral Operational Programme “Improvement of the 
Competitiveness of Enterprises” Measure 2.3. 96 contracts 
were signed for a total amount of support of PLN 41,593,494.86. 
Based on the submitted applications for payment, the amount 
of PLN 29,532,737.52 was recommended for payment, out of 
which the PARP paid to the Beneficiaries the amount of PLN 
22,737,221.95. 

2. Sectoral Operational Programme “Improvement of the 
Competitiveness of Enterprises” Measure 2.1. 129 contracts were 
signed for a total amount of support of PLN 4,792,213.00. Based on the 
applications for payment submitted by the Beneficiaries, the amount of 
PLN 1,539,061.90 was recommended for payment, out of which the 
PARP paid to the Beneficiaries the amount of PLN 1,426,267.90. 

Przykład wykorzystania środków pomocowych UE przez MSP
Example of use of EU grants by SMEs

Przykład wykorzystania środków pomocowych UE przez MSP
Example of use of EU grants by SMEs
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3. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyj-
ności Przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.1. W grudniu 2006 
rozpoczęto nabór do ww. działania, do 31.12.2006 r. wpłynęło 7 
wniosków o dofinansowanie.

4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów 
Ludzkich Działanie 2.3 a. W roku 2006 przeprowadzono jeden 
nabór wniosków do ww. działania. Ocenie poddano 44 projekty. 
Podpisano 15 umów o dofinansowanie. Ponadto RIF nadzorowała 
prawidłowość realizacji 45 umów podpisanych przez Beneficjentów 
z PARP. Przedmiotem umów jest organizacja szkoleń i studiów po-
dyplomowych współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dofinansowaniem zostały objęte: szkole-
nia zamknięte – 20 umów, szkolenia otwarte – 16 umów, studia 
podyplomowe – 6 umów, szkolenia zamknięte wraz ze szkoleniami 
otwartymi – 3 umowy. Beneficjenci organizujący szkolenia to szko-
ły wyższe i instytucje szkoleniowe. W 2006 r. w szkoleniach orga-
nizowanych przez Beneficjentów z woj. dolnośląskiego uczestni-
czyło 9766 osób. Natomiast od początku realizacji Programu liczba 
pracowników, którzy uczestniczyli w szkoleniach wyniosła 13 623. 
Całkowita wartość projektów realizowanych w województwie dol-
nośląskim to 74 560 023,16 PLN z czego kwota 4 094 884,92 PLN 
przypada na projekty zakończone, pozostała część to projekty 
w trakcie realizacji. Wartość dofinansowania wszystkich projektów 
to 56 990 607,68 PLN, a kwota zarekomendowana przez RIF i wy-
płacona przez PARP w 2006 r. to 14 688 730,14 PLN (25,77% ogól-
nej kwoty dofinansowania).

We współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego 
WARR wdraża Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – jedno z dzia-
łań realizowanych w ramach priorytetu III Rozwój lokalny 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Celem tej części programu jest zwiększenie konkurencyjności mi-
kroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjali-
stycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej 
w początkowym okresie funkcjonowania. Działanie jest ukierunko-
wane na podniesienie jakości i efektywności zarządzania, a także 
zwiększenie zdolności inwestycyjnej nowo powstałych przedsię-
biorstw przez ułatwienie im dostępu do wysokiej jakości zewnętrz-
nych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane fir-
my oraz dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych.

3. Sectoral Operational Programme “Improvement of 
the Competitiveness of Enterprises” Submeasure 2.2.1. 
In December 2006 the intake under the a.m. measure was started; 
7 applications for co-financing were received by 31 December 
2006. 

4.  Sectoral Operational Programme “Human Resources 
Development” Measure 2.3 a. In 2006 one intake of applica-
tions under the a.m. measure was carried out. 44 projects were 
evaluated. 15 co-financing contracts were signed. In addition, 
the RIF supervised the correctness of the implementation of 45 
contracts signed by the Beneficiaries with the PARP. The sub-
ject-matter of these contracts is the organisation of training and 
post-graduate studies co-financed from the European Social Fund 
funding. Co-financing was awarded to: closed training – 20 con-
tracts, open training – 16 contracts, post-graduate studies – 6 con-
tracts, closed training together with open training – 3 contracts. 
The Beneficiaries organising these trainings are higher education 
schools and training institutions. In 2006, 9766 persons participa-
ted in trainings organised by the Beneficiaries from the Dolnośląskie 
Voivodship, whereas since the beginning of the Programme im-
plementation the number of employees who participated in such 
trainings was 13,623. The total value of the projects implemented 
in the Dolnośląskie Voivodship is PLN 74,560,023.16, out of which 
the amount of PLN 4,094,884.92 covers completed projects and 
the remaining part includes ongoing projects. The value of co-
financing for all projects is PLN 56,990,607.68, and the amount 
recommended by the RIF and paid out by the PARP in 2006 is PLN 
14,688,730.14 (25.77% of total co-financing).

In collaboration with the Self Government of Lower Silesia, the 
WARR is implementing Measure 3.4 Microenterprises – one of the 
measures implemented under Priority III Local Development of the 
Integrated Regional Development Operational Programme. This 
part of the programme is designed to enhance the competitiveness 
of microenterpises by facilitating their access to specialist advisory 
services and by increasing their investment capabilities in the start-
up period. This measure aims to enhance management quality and 
effectiveness, as well as to increase investment capabilities of 
newly-formed enterprises by facilitating their access to high-qua-
lity external advisory services rendered by specialist firms and by 
providing cash injections for their investment projects.

 W ramach Działania 3.4 wnioskodawcy mogą uzyskać wspar-
cie na dwa rodzaje projektów:
• TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla Mikroprzedsię-

biorstwa,
• TYP II: Dotacje inwestycyjne dla Mikroprzedsiębiorstwa.

Alokacja środków na lata 2004–2006 wynosiła 5 158 417 EUR. 
W ramach tej alokacji od początku realizacji Programu podpisano 
205 umów o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 17 900 199,83 PLN oraz 
z Budżetu Państwa na kwotę 8 002 106,79 PLN, w tym w 2006 r. 
podpisano 106 umów o dofinansowanie na łączną kwotę z EFRR 
9 799 008,74 PLN i z BP 4 285 515,35 PLN:
• 3 umowy na projekty typu I – specjalistyczne usługi dorad-

cze na kwotę: 13 475,00 PLN z EFRR i 5775,00 PLN z BP,
• 103 umowy na projekty typu II – dotacje inwestycyjne na 

kwotę: 9 785 533,74 PLN z EFRR i 4 279 740,35 PLN z BP.
Całkowita wartość projektów realizowanych w ramach Działania 

3.4 Mikroprzedsiębiorstwa od początku realizacji Programu wy-
niosła 72 685 919,04 PLN.

Wartość wypłaconych środków w ramach Działania 3.4 od po-
czątku realizacji Programu na dzień 31.12.2006 r. wynosi:
• z EFRR: 5 254 628,08 PLN, w tym w 2006 r.:
 5 020 128,08 PLN,

• z Budżetu Państwa: 2 508 940,12 PLN, w tym w 2006 r.: 
2 408 440,12 PLN.

Under Measure 3.4, applicants can obtain support for two 
types of projects:
• TYPE I: Specialist advisory services for Microenterprises,
• TYPE II: Investment grants for Microenterprises.

The funding allocation for the years 2004–2006 was EUR 
5,158,417. Under this allocation, since the beginning of the 
Programme implementation 205 contracts for project co-finan -
cing were signed for a total amount of PLN 17,900,199.83 from 
the European Regional Development Fund and for the amount of 
PLN 8,002,106.79 from the State Budget, including 106 financing 
contracts signed in 2006 for a total amount of PLN 9,799,008.74 
from the ERDF and PLN 4,285,515.35 from the State Budget:
• 3 contracts for type I projects – specialist advisory services 

for the amount of PLN 13,475.00 from the ERDF and PLN 5,775.00 
from the State Budget,

• 103 contracts for type II projects – investment grants for the 
amount of PLN 9,785,533.74 from the ERDF and PLN 4,279,740.35 
from the State Budget.
The total value of the projects implemented under Measure 3.4 

Microenterprises from the beginning of the Programme implemen-
tation is PLN 72,685,919.04. The value of funding paid out under 
Measure 3.4 from the beginning of the Programme implementation 
until 31 December 2006 was as follows:
• from the ERDF: PLN 5,254,628.08, including in 2006: PLN 

5,020,128.08,
• from the State Budget: PLN 2,508,940.12, including in 2006: 

PLN 2,408,440.12.

PUNKT KONSULTACYJNY DLA MSP
Punkt Konsultacyjny dla MSP w ramach Krajowego Systemu 

Usług działa w WARR od 2001 r. Punkt Konsultacyjny świadczy 
bezpłatne usługi informacyjne na temat:
• prowadzenia działalności gospodarczej,
• z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków itp.,
• dostępnych programów pomocy oraz zasad ubiegania się 

o dotacje,
• zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia 

z programów realizowanych ze środków rządu polskiego i fun-
duszy unijnych,

• warunków spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych 
przy ubieganiu się o wsparcie, w tym sprawdzenie poprawności 
wypełnionego wniosku o udzielenie wsparcia z punktu widze-
nia spełnienia ww. warunków.
W minionym roku konsultanci PK informowali również o plano-

wanych programach pomocowych dla MSP w nowym okresie bud-
że towania UE 2007–2013. 

W 2006 r., w oparciu o umowę z PARP, Punkt Konsultacyjny 
zrealizował ponad 1000 usług informacyjnych dla małych i śred-
nich przedsiębiorców oraz dla osób chcących rozpocząć działal-
ność gospodarczą. 

THE CONSULTATION CENTRE FOR SMEs
The Consultation Centre for SMEs, under the National Service 

Network, has operated attached to the WARR since 2001. The 
Consultation Centre provides free information services relating to:
• conducting business activities, law, marketing, finance, taxes, etc.,
• available supporting  programmes and rules of application for 

grants,
• rules for completing applications for support from programmes 

implemented from Polish Government and UE funding
• conditions for fulfilling formal and administrative criteria in the 

application for support, including the review of the correctness 
of a completed application for support for its compliance with 
the a.m. conditions.
Last year consultants of the Consultation Centre also informed 

about planned supporting  programmes for SMEs in the new UE 
budgeting period 2007–2013. 

In 2006, based on the agreement with the PARP, the 
Consultation Centre provided over 1000 information services for 
small and medium-sized entrepreneurs, as well as for persons will-
ing to start their own business activities. 



PROJEKTY REALIZOWANE 
PRZEZ WARR W 2006 ROKU

PROJECTS IMPLEMENTED 
BY THE WARR IN 2006

Ceremonia otwarcia fabryki MSI Polska na Bielanach Wrocławskich
Opening Cremony of MSI Polska factory at Bielany Wrocławskie

Budowa fabryki koncernu LG w Biskupicach Podgórnych
Construction of LG Corporation factory in Biskupice Podgórne

Prezentacja wyników projektu HERMIN dla środowisk akademickich i administracji 
Presentation of HERMIN project results for academic circles and administration 

HERMIN – Szkolenie przedstawicieli urzędów marszałkowskich
HERMIN – Training of Marshall’s Office representatives
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CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 
Centrum Obsługi Inwestora (COI), działające w strukturach 

Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jest lokalnym part-
nerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
(PAIiIZ) w Warszawie. Głównym zadaniem COI jest zachęcanie 
i wspieranie inwestorów zagranicznych zainteresowanych uloko-
waniem inwestycji na terenie województwa dolnośląskiego. 

Największym projektem zrealizowanym wspólnie z PAIiIZ i Urzę-
dem Gminy w Oławie była inwestycja firmy American Axle 
Manufacturing. Amerykański koncern, będący światowym lide-
rem w produkcji osi napędowych do samochodów, zdecydował się 
na zakup 37 ha gruntu w strefie aktywności gospodarczej w Stano-
wicach, w gminie Oława. Planowane nakłady inwestycyjne to 45 
mln EUR, natomiast zatrudnienie w pierwszym etapie ma przekro-
czyć 250 osób. WARR wspierała inwestora na każdym etapie pro-
cesu inwestycyjnego. 

COI wspierało także projekt koreańskiego koncernu SKC. WARR 
pomogła inwestorowi w wyborze lokalizacji (ostateczny wybór 
padł na Dzierżoniów, podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej), nawiązaniu kontaktów z władzami samorządowy-
mi, a także zbierała niezbędne podczas procesu inwestycyjnego 
informacje. SKC wybuduje fabrykę folii do monitorów ciekłokrysta-
licznych, w której zatrudnienie może znaleźć 250 osób. Planowane 
nakłady inwestycyjne to 10 mln EUR.

COI wspólnie z PAIiIZ pomagało w wyborze lokalizacji, a także 
w załatwianiu wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem 
działalności MSI – tajwańskiego potentata w produkcji płyt głów-
nych do komputerów (MSI jest piątym największym producentem 
kart graficznych, stacji roboczych, systemów barebone, miniPC 
oraz sprzętu multimedialnego), który zdecydował się na wynajem 
hali na Bielanach Wrocławskich. MSI docelowo ma zatrudnić 200 
osób.

W 2006 r. COI aktywnie uczestniczyło w pracach zespołu koor-
dynującego projekt inwestycyjny koncernu LG. Inwestycja LG jest 
największą inwestycją zagraniczną w Polsce. Koncern zakupił 
177 ha działki w Biskupicach Podgórnych, na której staną fabryki 
LG Philips oraz LG Electronics oraz poddostawców: Heesung, 
Dong-Seo, Dongyang, LG Innotek, LG Chem, Lucky SMT. Planowane 
nakłady inwestycyjne koncernu to niemal 1 mld EUR, a zatrudnie-
nie ma przekroczyć 12 000 osób.

THE INVESTOR ASSISTANCE CENTRE 
The Investor Assistance Centre, operating within the structures 

of the Wrocław Regional Development Agency, is a local partner 
of the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) 
in Warsaw. The main aim of the Investor Assistance Centre is to 
encourage and support foreign investors interested in locating in-
vestment projects in the Dolnośląskie Voivodship. 

The largest project implemented together with the PAIiIZ and 
the Municipality Office in Oława was an investment project of the 
company American Axle Manufacturing. This American corpora-
tion, which is a world leader in the manufacture of drive axles for 
motor vehicles, decided to purchase 37 ha of land in the economic 
activity zone in Stanowice, the Municipality of Oława. Planned in-
vestment expenditure is EUR 45 million, whereas employment in 
the first stage is to exceed 250 persons. The WARR supported the 
investor at each stage of the investment process.  

The Investor Assistance Centre also supported a project of a 
Korean corporation, SKC. The WARR helped the investor in selec-
ting a location (the final choice was Dzierżoniów, a subzone of 

the Wałbrzych Special Economic Zone), establishing contacts with 
the local government authorities, as well as it collected informa-
tion necessary during the investment process. SKC will build a 
plant manufacturing film for LCD monitors in which 250 persons 
may find employment. Planned investment expenditure is EUR 10 
million.  

The Investor Assistance Centre, together with the PAIiIZ, helped 
MSI – a Taiwanese heavyweight in the manufacture of computer 
mainboards (MSI is the fifth largest manufacturer of graphic cards, 
workstations, barebone systems, miniPCs and multimedia equip-
ment) – in selecting a location and handling all formalities connected 
with launching its operations. MSI decided to rent a facility in Bielany 
Wrocławskie. As a target, MSI plans to employ 200 persons.

In 2006 the Investor Assistance Centre actively participated 
in the work of a team coordinating an investment project of the 
LG corporation. LG’s investment project is the largest foreign in-
vestment in Poland. The corporation purchased 177 ha of land in 
Biskupice Podgórne, where plants of LG Philips and LG Electronics, 
as well as of the following subsuppliers: Heesung, Dong-Seo, 
Dongyang, LG Innotek, LG Chem, Lucky SMT, will be constructed. 
The corporation’s planned investment expenditure is nearly EUR 
1 billion, and employment is planned to exceed 12 000 persons.

MODEL MAKROEKONOMICZNY HERMIN
W związku z przygotowywaniem przez administrację centralną 

i władze samorządowe województw dokumentów programowych, 
związanych z planowanym wykorzystaniem funduszy Unii 
Europejskiej alokowanych dla Polski na lata 2007–2013, zespół 
ekspertów WARR we współpracy z dr. J. Bradley’em z Economic 
Modelling and Development Strategies (EMDS) w Dublinie kontynu-
ował prace nad udoskonaleniem adaptacji modelu makroekono-
micznego HERMIN dla polskiej gospodarki i modeli regionalnych.

Pierwotna adaptacja modelu wykonana przez WARR w 2002 r. 
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
służyła do oceny potencjalnego wpływu funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej na sytuację makroekonomiczną w Polsce w ra-
mach przeprowadzenia oceny ex ante Narodowego Planu Rozwoju 
Polski na lata 2004–2006 (Projekt HERMIN-1). Następnie model 
został udoskonalony i zaktualizowany w ramach kolejnych, reali-
zowanych na zlecenie administracji rządowej projektów (Projekt 
HERMIN-2, 2004 r. oraz Projekt HERMIN-3, 2004–2005).

W 2006 r. zespół WARR rozwinął metodologię opracowywania 
makroekonomicznych analiz regionalnych przy użyciu udoskonalo-
nych modeli gospodarek polskich województw. Badania były 
ukierunkowane w szczególności na przeprowadzenie ocen makro-
ekonomicznego wpływu szeregu Regionalnych Programów Opera-
cyjnych na lata 2007–2013 na gospodarki poszczególnych woje-
wództw. Będące efektem tych badań raporty zostały wykonane na 
zlecenie urzędów marszałkowskich z województw: dolnośląskie-
go, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Jednocześnie kontynuowano prace na rzecz Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego dotyczące oceny wpływu funduszy UE na 
całą polską gospodarkę. W pierwszej połowie roku oceny efektu 
makroekonomicznego transferów unijnych środków strukturalnych 
zostały przeprowadzone zarówno dla łącznej implementacji 
Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 i Wstępnego Projektu 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (WP NSRO) na lata 
2007–2013 oraz odrębnie dla WP NSRO.

W drugiej połowie roku zespół WARR realizował kolejny pro -
jekt (HERMIN-4). W trakcie prac badawczych udoskonalono 
i zaktualizowano zarówno model krajowy, jak i 16 modeli regio-
nalnych, a także od podstaw zbudowano pierwszy model makro-
regionalny typu HERMIN dla zagregowanych gospodarek pięciu 

THE MACROECONOMIC HERMIN MODEL
ln connection with the preparation by central administration 

and voivodship-level local government authorities of programme 
documents, related to the planned use of European Union funding 
allocated for Poland for the years 2007–2013, a team of WARR ex-
perts, in collaboration with Dr J. Bradley of the Economic Modelling 
and Development Strategies (EMDS) in Dublin continued the work 
on improvement of the Polish adaptation of the macroeconomic 
HERMIN model for the Polish economy and of the regional models.

The original adaptation of the model made by the WARR in 
2002, commissioned by the Ministry of Economy, Labour and Social 
Policy, served to assess the potential impact of the European Union 
structural funds on the macroeconomic situation in Poland under 
the ex ante assessment of the Polish National Development Plan 
for the years 2004–2006 (HERMIN-1 Project). Subsequently, the 
model was improved and updated under the successive projects 
commissioned by central government administration (HERMIN-2 
Project, 2004, and HERMIN-3 Project, 2004–2005).

In 2006 the WARR team developed a methodology for prepara-
tion of regional macroeconomic analyses by using the improved 
models of the Polish voivodships’ economies. The research was ori-
ented in particular towards macroeconomic assessments of the im-
pact of a number of the Regional Operational Programmes for the 
years 2007–2013 on the economies of the particular voivodships. 
Reports, which were a result of this research, were prepared to 
the order of the Marshall’s Offices of the Dolnośląskie, Pomorskie, 
Śląskie and Wielkopolskie Voivodships.

At the same time Ministry of Regional Development, relating 
to the assessment of the impact of EU funds on the whole Polish 
economy, was continued. In the first half of the year, an assess-
ment was made of the macroeconomic effect of transfers of EU 
structural funding both for the joint implementation of the National 
Development Plan 2004–2006 and the Initial Draft National 
Strategic Reference Framework for the years 2007–2013, as well 
as separately for the Initial Draft NSRF. 

In the second half of the year, the WARR team implemented the 
next project (HERMIN-4). During the research work, the national 
model and 16 regional models were improved and updated, as 
well as the first macro-regional HERMIN model was built for the 
aggregated economies of five voivodships covered by the imple-
mentation of the Operational Programme Development of Eastern 
Poland for the years 2007–2013. 



PROJEKTY REALIZOWANE 
PRZEZ WARR W 2006 ROKU

PROJECTS IMPLEMENTED 
BY THE WARR IN 2006

Odra – port w Koźlu
Odra – port in Koźle

OdraRegion – raport końcowy projektu
OdraRegion – the final report of the project
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województw objętych realizacją Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej na lata 2007–2013. Rezultatem projektu były 
dwa raporty: „Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007–2013 na pol-
ską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego 
HERMIN” oraz „Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007–
2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli 
regionalnych HERMIN”. Wyniki prac WARR zostały wykorzystane 
w toku negocjacji władz polskich z Komisją Europejską. 

W 2006 r. zespół WARR zorganizował również trzy kilkudnio-
we szkolenia dla grupy pracowników administracji centralnej i 16 
urzędów marszałkowskich w zakresie operowania na modelach 
typu HERMIN i przeprowadzania przy ich użyciu podstawowych 
analiz makroekonomicznych wpływu środków strukturalnych UE, 
a udoskonalone modele regionalne zostały przekazane władzom 
samorządowym poszczególnych województw.

W zakresie modelowania makroekonomicznego, równolegle do 
analiz przeprowadzanych na zlecenie polskiej administracji pu-
blicznej, WARR rozpoczęła prace nad projektem: „Opracowanie 
instrumentu służącego do analizy polityki spójności” (Development 
of an instrument to analyse the impact of cohesion policy). Projekt 
jest realizowany dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej 
(DG REGIO) Komisji Europejskiej, a jego istotnym elementem są 
polskie doświadczenia w zakresie przeprowadzania oceny makro-
ekonomicznego wpływu funduszy UE na obszary objęte wsparciem 
strukturalnym. Liderem międzynarodowego konsorcjum jest nie-
miecka firma konsultingowa GEFRA (Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen) z Münster, a w jego skład wchodzą również 
partnerzy z Bułgarii, Czech, Estonii, Hiszpanii, Rumunii i Węgier. 
Koordynatorem naukowym projektu jest dr John Bradley, a jego 
realizacja jest przewidziana do roku 2010.

Two reports were a result of this project: „Assessment of the im-
pact of the National Strategic Reference Framework and Operational 
Programmes for the years 2007–2013 on Polish economy by using 
the macroeconomic HERMIN model” and „Assessment of the im-
pact of the National Strategic Reference Framework and selected 
Operational Programmes for the years 2007–2013 on the econo-
mies of Polish voivodships by using the regional HERMIN models”. 
The results of the WARR’s work were used in the process of ne-
gotiations of the Polish authorities with the European Commission. 

In 2006 the WARR team also organised three several-day-long 
trainings for a group of central administration employees and 16 
Marshall’s Offices in the operation of HERMIN-type models and 
making basic macroeconomic analyses of the impact of EU struc-
tural funding by using these models, and the improved regional 
models were delivered to the local government authorities of the 
particular voivodships. 

As far as macroeconomic modelling is concerned, concurrently 
to the analyses commissioned by Polish public administration, the 
WARR launched the work on the project “Development of an in-
strument to analyse the impact of cohesion policy”. This project is 
implemented for the General Directorate for Regional Development 
(DG REGIO) of the European Commission, and its essential element 
is Polish experience in conducting macroeconomic assessment 
of the impact of HERMIN-type models and in making basic mac-
roeconomic analyses of the impact of EU funds on areas covered 
by structural support. The leader of the international consortium 
is a German consulting firm GEFRA - Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen from Münster, and the consortium also in-
cludes partners from Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Spain, 
Romania and Hungary. The scientific coordinator of the project is 
Dr John Bradley, and its implementation is scheduled until 2010.

STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ 
ZLEWNI RZEKI KWISY 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego w 2005 r. za-
kończyła realizację opracowania „Wykonanie pomiarów geodezyj-
nych dla potrzeb studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki 
Kwisy”. Głównym rezultatem projektu było utworzenie bazy danych 
doliny rzeki Kwisy uwzględniającej wszystkie obiekty hydrotech-
niczne i infrastrukturalne, mające wpływ na zjawiska powodziowe 
występujące w tej zlewni. Baza pozwala na przeprowadzenie pro-
cesu modelowania zjawisk hydraulicznych związanych ze zjawiska-
mi powodziowymi na tym obszarze.

W roku 2006 zakończono prace nad „Studium ochrony przed 
powodzią zlewni rzeki Kwisy”. Opracowano rozwiązania technicz-
ne związane z czynną i bierną ochroną zlewni Kwisy przed powo-
dzią. Studium ochrony przed powodzią stanowi swoisty aneks 
do „Programu dla Odry 2006” zawierający listę przedsięwzięć 
inwestycyjnych, których realizacja podniesie bezpieczeństwo 
mieszkańców z zapewnieniem osiągnięcia pozostałych celów uję-
tych w „Programie dla Odry 2006”.

THE STUDY FOR THE FLOOD PROTECTION OF 
THE KWISA RIVER CATCHMENT

In 2005 the Wrocław Regional Development Agency completed 
the implementation of the study “Surveying measurements for 
the needs of the study for the flood protection of the Kwisa river 
catchment”. The main output of the project was the creation of 
a database of the Kwisa river valley, incorporating all hydraulic 
and infrastructure structures which affect flood events occurring 
in this catchment. This database allows the process of modelling 
hydraulic phenomena related to flood events in this catchment to 
be carried out. 

In 2006 the work on “The Study for the flood protection of the 
Kwisa river catchment” was completed. Structural solutions were 
developed related to active and passive flood protection of the 
Kwisa river catchment. The flood protection study forms a specific 
annex to the “Programme for the Odra 2006” containing a list of 
investment projects the implementation of which will enhance the 
safety of residents and ensure the achievement of the other objec-
tives included in the “Programme for the Odra 2006”.

PROJEKT ODRAREGION
W drugiej połowie 2006 r. na zamówienie Pełnomocnika Rządu 

ds. „Programu dla Odry 2006” WARR wspólnie z Instytutem Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, Instytutem 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu oraz 
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski 
w Gdyni zrealizowała projekt OdraRegion. Projekt był współfinan-
sowany ze środków programu Pomocy Technicznej PHARE CBC 
Polska – Niemcy 2003 i dotyczył doliny Odry na terenie woje-
wództw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Zalewu Szczecińskiego i zlewni War-
ty na terenie województwa lubuskiego. 

Pełne wyniki projektu, a w tym między innymi: przegląd syste-
mu wodnego oraz obszaru dorzecza, istniejący system ochrony 
przeciwpowodziowej, opisy zagrożeń powodziowych występują-
cych na analizowanych obszarach, obiektów systemu ochrony 
przed powodzią, a także analizy planów zagospodarowania prze-
strzennego dla wybranych trzech szczególnie ważnych obszarów 
w sensie ryzyka powodziowego i wielkości potencjalnych strat: 
aglomeracji wrocławskiej, okolic Słubic i miejskiego obszaru 
Szczecina, zawiera raport końcowy i raporty sporządzone w trak-
cie realizacji projektu. 

W ramach niniejszego projektu zostały również opracowa-
ne mapy pn. „Zagospodarowanie terenu i planowanie regional-
ne” (mapy w skali 1:50 000, 1:250 000 oraz 1:25 000), „Gospo-
darka wodna i zagrożenie powodziowe” (mapy w skali 1:50 000, 
1:250 000 oraz 1:25 000), „Potencjalne zniszczenia” (mapy w ska-
li 1:50 000, 1:250 000 oraz 1:25 000). Ponadto WARR opubliko-
wała polsko-angielską broszurę informacyjną przedstawiającą 
główne idee i rezultaty projektu OdraRegion. Wyniki projektu za-
implementowane zostały również do Systemu Informacji 
Przestrzennej Dorzecza Odry.

W celu podsumowania projektu WARR zorganizowała konferen-
cję końcową, w której uczestniczyli m.in. Wojewoda Dolnośląski – 
Pełnomocnik Rządu ds. „Programu dla Odry 2006” oraz przedstawi-
ciele samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych z obsza -
rów województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz zacho dnio -
pomorskiego. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele 
strony niemieckiej i czeskiej będący partnerami Pełnomocnika Rządu 
ds. „Programu dla Odry 2006” przy realizacji projektu.

PHARE CBC 
POLSKA – 
NIEMCY 2003
ODRAREGION
„Program prewencyj-
nego zapobiegania 
powodzi w dorzeczu 
Odry ze szczególnym 
uwzględnieniem do-
rzecza Warty i Zalewu 
Szczecińskiego”

PHARE CBC
POLAND –
GERMANY 2003
ODRAREGION
„Programme for 
preventive flood 
protection in the 
Odra river basin with 
special attention to 
the Warta river basin 
and the Szczecin 
lagoon”

THE ODRAREGION PROJECT 
In the second half of 2006, the WARR, together with the 

Institute of Meteorology and Water Management Branch Office 
in Wrocław, the Institute of Meteorology and Water Management 
Branch Office in Poznań, and the Institute of Meteorology and 
Water Management Maritime Branch Office in Gdynia, imple-
mented the OdraRegion project commissioned by the Government 
Plenipotentiary for the “Programme for the Odra 2006”. This project 
was co-financed from funds of the Technical Assistance PHARE CBC
Poland – Germany 2003 programme and it related to the Odra river 
valley within the Dolnośląskie, Lubuskie and Zachodniopomorskie 
Voivodships, with special attention to the Szczecin Lagoon and the 
Warta river catchment within the Lubuskie Voivodship. 

The final report and reports prepared during the project imple-
mentation contain full outcomes of the project, including among 
others: a review of the water system and the basin area, the exist-
ing flood protection system, descriptions of flood risks occurring 
in the study areas, flood protection structures, as well as analyses 
of spatial development plans for three selected, particularly im-
portant areas in terms of flood risk and the magnitude of potential 
losses: the Wrocław agglomeration, the area of Słubice and the ur-
ban area of Szczecin. Under this project, maps were also prepared, 
entitled ”Land development and regional planning” (maps in the 
scale of 1:50 000, 1:250 000 and 1:25 000), “Water manage-
ment and flood risk” (maps in the scale of 1:50 000, 1:250 000 
and 1:25 000), “Potential damages” (maps in the scale of 
1:50 000, 1:250 000 and 1:25 000). In addition, the WARR pub-
lished a Polish-English information brochure presenting the main 
ideas and outcomes of the OdraRegion project. 

The outcomes of the project were also implemented in the 
Spatial Information System for the Odra River Basin. In order to sum 
up the project, the WARR organised a final conference in which, 
among others, the Lower Silesian Voivode – the Government 
Plenipotentiary for the “Programme for the Odra 2006” – and 
representatives of voivodship-, poviat- and gmina-level local 
governments from the area of the Dolnośląskie, Lubuskie and 
Zachodniopomorskie Voivodships participated. Representatives of 
the German and Czech side, who are partners of the Government 
Plenipotentiary for the “Programme for the Odra 2006” in the 
project implementation, also participated in the conference.



PROJEKTY REALIZOWANE 
PRZEZ WARR W 2006 ROKU

PROJECTS IMPLEMENTED 
BY THE WARR IN 2006

OderRegio – mapa „Ryzyko powodziowe”
OderRegio – „Flood Hazard” map

Konferencja OderRegio we Frankfurcie nad Odrą
OderRegio conference in Frankfurt am Oder
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PROJEKT ODERREGIO
Celem projektu OderRegio realizowanego przez WARR wspól-

nie z biurem Infrastruktur und Umwelt z siedzibą w Darmstadt jest 
osiągnięcie ochrony przeciwpowodziowej przez działania z zakre-
su planowania przestrzennego, gospodarki wodnej i rozwoju re-
gionalnego oparte na transgranicznej współpracy w całym obsza-
rze dorzecza Odry, z uwzględnieniem obszaru Zalewu Szczeciń-
skiego oraz dorzecza Warty – głównego prawego dopływu Odry. 
Obszar działań obejmuje całe dorzecze Odry (118 861 km2). 
W projekcie uczestniczą partnerzy z Polski, Czech oraz Niemiec, 
a za jego koordynację odpowiedzialny jest Wspólny Departament 
Planowania Przestrzennego Krajów Związkowych Berlina i Bran-
denburgii. Realizację projektu przewiduje się zakończyć w 2007 r. 

INTERREG IIIB
ODERREGIO
Transgraniczny 
program działań, 
prewencyjna ochrona 
przeciwpowodziowa 
z uwzględnieniem 
działań z zakresu go-
spodarki przestrzen-
nej w dorzeczu Odry.

INTERREG IIIB
ODERREGIO
Transnational 
Action Program 
Spatial Planning for 
Preventive Flood 
Protection in the Oder 
Catchment Area.

W 2006 r. z inicjatywy WARR podjęto udaną próbę wykonania 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we 
Wrocławiu modelu hydrodynamicznego przepływu wody w kory-
cie rzeki Odry od granicy z Republiką Czeską do Schwedt. Zakoń-
czono prace dotyczące projektu podstawowej struktury zestawu 
map (użytkowanie terenu, gospodarka wodna, zagrożenia powo-
dziowe oraz potencjalne szkody przewidywanych powodzi), będą-
cych podstawowym rezultatem wdrożeniowym projektu. Mapy te 
zaprezentowane zostaną w tzw. Atlasie Odry. Jednym z końcowych 
komponentów projektu OderRegio oraz jednym z najważniejszych 
jego rezultatów jest Action Programme (Program Działań), w któ-
rym zostaną sformułowane kierunki nowej strategii w sferze prze-
ciwdziałania skutkom powodzi na obszarze dorzecza Odry.

WARR była organizatorem warsztatów Action Programme, 
w których uczestniczyli pracownicy Regionalnych Zarządów 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, we Wrocławiu oraz w Poznaniu, 
dyrektorzy oraz pracownicy Instytutów Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, Oddziały we Wrocławiu oraz w Poznaniu, a także pracow-
nicy urzędów wojewódzkich i marszałkowskich województw ślą-
skiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. W trakcie 
spotkania przedyskutowano oraz dokonano weryfikacji głównych 

THE ODERREGIO PROJECT
The aim of the OderRegio project, implemented by the WARR 

together with Darmstadt-based Infrastruktur und Umwelt, is 
to achieve flood protection through spatial planning, water ma-
nagement and regional development measures based on transna-
tional cooperation within the entire Odra river basin, including 
the Szczecin Lagoon area and the basin of the Warta river – the 
main right tributary of the Odra. The project area covers the entire 
Odra river basin (118,861 km2). Partners from Poland, the Czech 
Republic and Germany participate in the project, with the Joint 
Spatial Planning Department of the Federal States of Berlin and 
Brandenburg being responsible for its coordination. The project is 
scheduled to be completed in the year 2007. 

In the year 2006, upon the initiative of the WARR, a success-
ful attempt was made to develop a hydrodynamic model of water 
flows in the Odra river channel  from the border with the Czech 
Republic downstream to Schwedt by the Institute of Meteorology 
and Water Management Branch Office in Wrocław. The work was 
completed on the draft basic structure of a set of maps (land use, 
water management, flood risks and potential damages related to 
expected floods), which was the primary outcome of the project 
implementation. These maps will be presented in the „The Odra 
River Atlas”. One of the final components of the OderRegio project 
and one of the most important of its outcomes is the so-called 
Action Programme in which directions of the new strategy to coun-
teract flood effects within the Odra basin area will be formulated. 

The WARR was the organiser of the Action Programme workshop 
in which the employees of the Regional Water Management Boards 
in Gliwice, Wrocław and Poznań the Institutes of Meteorology and 
Water Management, Branch Offices in Wrocław and Poznań, as 
well as employees of the Voivodship Offices and Marshall’s Offices 
of the Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie and Lubuskie Voivodships 
participated. During the meeting, the main elements of the Action 
Programme were discussed and reviewed. At the end of 2006, 
the WARR was a co-organiser of the Third Regional Conference 
OderRegio entitled „Flood Protection in the Odra River Basin at 
Local Government Level – Information and Cooperation in the Odra 

elementów Action Programme. Pod koniec roku 2006 WARR była 
współorganizatorem Trzeciej Konferencji Regionalnej OderRegio 
pn. „Ochrona Przeciwpowodziowa w Dorzeczu Odry na Szczeblu 
Samorządowym – Informacja i Współpraca w Dorzeczu Odry” we 
Frankfurcie nad Odrą. 

W czasie dwudniowej Konferencji 80 uczestników z Niemiec, 
Polski i Czech dyskutowało nad założeniami związanymi z intensy-
fikacją współpracy położonych w dorzeczu Odry gmin w dziedzi-
nie ochrony przeciwpowodziowej. WARR była również współorga-
nizatorem międzynarodowych warsztatów eksperckich w Słubicach 
na temat map zagrożenia powodziowego na Odrze. 

W roku 2006 zostały również opublikowane kolejne broszury 
projektu OderRegio pt.: „Ochrona przeciwpowodziowa – działać 
wspólnie i lokalnie”, „Życie z powodzią” oraz „Ochrona przeciwpo-
wodziowa i planowanie”, które zostały rozpowszechnione wśród 
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na obszarze do-
rzecza Odry w Polsce. Zakończenie projektu OderRegio przewiduje 
się w roku 2007.

River Basin” in Frankfurt am Oder. During the two-day Conference 
80 participants from Germany, Poland and the Czech Republic 
discussed the assumptions related to the intensification of co -
operation in flood protection of the gminas (municipalities) situated 
within the Odra river basin. The WARR was also a co-organiser of 
an international expert workshop in Słubice on flood risk maps for 
the Odra river.

In 2006 the next brochures of the OderRegio project were also 
published, entitled “Flood protection – to act jointly and locally”, 

“Living with flood” and “Flood protection and planning”, which 
were distributed among territorial self-government units within 
the Odra basin in Poland. The completion of the OderRegio project 
is expected in 2007.

INTERREG IIIC
PROJEKT 3-CIP
Innowacyjna
Ofensywa Trzech 
Krajów

INTERREG IIIC
THE 3-CIP PROJECT
Three Countries 
Innovation Push

www.3-cip.com

PROJEKT 3-CIP
W 2006 r. WARR zakończyła realizację polsko-czesko-niemie c-

kiego projektu 3-CIP (Three Countries Innovation Push – 3-CIP)
realizowanego w ramach programu INTERREG IIIC. Głównym ce-
lem projektu było wzmocnienie potencjału gospodarczego regio-
nów i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwijanie zdol-
ności transferu technologii z jednostek i ośrodków badawczych do 
MSP oraz wspieranie już istniejących i nowo powstających sieci 
kooperacji branżowych, obejmujących swym zasięgiem regiony 
przygraniczne Polski, Czech i Niemiec w wybranych branżach go-
spodarki. 

W czasie trwania projektu grupa projektowa zorganizowała 
lub uczestniczyła w 47 przedsięwzięciach, z których skorzystało 
1470 małych i średnich przedsiębiorców, zidentyfikowano najlep-
sze praktyki w czterech kategoriach: Innowacje, Współpraca, 
Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Rozwój Zasobów Ludzkich.

Ponadto opisano najważniejsze dla poszczególnych regionów 
branże i zdefiniowano ich słabe i mocne strony. Projekt pozostawił 
impuls do dalszej współpracy na szczeblu instytucji i współpracu-
jących władz regionalnych oraz do wymiany informacji między in-
stytucjami odpowiedzialnymi za rozwój gospodarczy w uczestni-
czących w projekcie regionach.

Na zakończenie projektu w celu kontynuowania współpracy 
regionów i przedsiębiorców z Polski, Czech i Niemiec powstał 
Panel Rozwoju Gospodarczego (Economic Development Panel) 
pod nazwą „3 Kraje – 1 Region”. Jest to platforma współpracy 
i informacji dla przedsiębiorców i zaangażowanych instytucji, 
gdzie mają oni możliwość dzielenia się swoimi propozycjami 
współpracy międzyregionalnej, informowania o wydarzeniach, 
targach, spotkaniach odbywających się w ich regionach oraz pro-
ponowania rozwiązań mających na celu ułatwienie kooperacji 
między przedsiębiorcami. 

THE 3-CIP PROJECT 
In 2006 the WARR completed the implementation of a Polish-

Czech-German project 3-CIP (Three Countries Innovation Push 
– 3-CIP), implemented under the INTERREG IIIC programme. The 
main aim of the project was to strengthen the economic potential 
of regions and the competitiveness of enterprises through deve-
loping capabilities of technology transfer from research units and 
centres to SMEs and to support the existing and newly formed 
industry cooperation networks covering the border regions of 
Poland, the Czech Republic and Germany in selected industries 
of the economy. 

Within the project duration, the project group organised or 
participated in 47 undertakings which were made use of by 1470 
small and medium-sized enterprises, best practices were identi-
fied in four categories: Innovation, Cooperation, Public-Private 
Partnership, Human Resources Development. 

Moreover, the most important industries for particular regions 
were described, as well as their strengths and weaknesses were 
identified. The project was an impulse for further cooperation 
at the level of institutions and cooperating regional authorities, 
as well as for exchange of information between the institutions 
responsible for economic development in the regions participating 
in the project.

At the end of the project, in order to continue the cooperation 
of the regions and entrepreneurs from Poland, the Czech Republic 
and Germany,  the Economic Development Panel was formed un-
der the name of “3 Countries – 1 Region”. It is a cooperation and 
information platform for entrepreneurs and involved institutions 
where they have a chance to share their proposals for interregional 
cooperation, to inform about events, fairs, meetings taking place 
in their regions and to propose solutions aimed to facilitate coop-
eration between entrepreneurs.  



PROJEKTY REALIZOWANE 
PRZEZ WARR W 2006 ROKU

PROJECTS IMPLEMENTED 
BY THE WARR IN 2006

Spotkanie inaugurujące projekt EURBEST w Brukseli
EURBEST project kick-off meeting in Brussels

EURBEST – wizyta studialna w regionie West Midlands
EURBEST – study visit to West Midlands region
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PROJEKT EURBEST
Kolejnym zakończonym w 2006 r. przez WARR projektem finan-

sowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC był projekt EURBEST. 
Uczestniczyli w nim partnerzy reprezentujący 23 regiony z 11 euro-
pejskich państw.

Celem projektu były analiza i udokumentowanie najlepszych 
praktyk stosowanych przez instytucje działające w regionach w ce-
lu wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenie i wdro-
żenie systemu pozwalającego każdemu z uczestników projektu 
wdrożyć najlepsze praktyki w swoim regionie.

Korzystając z pomocy wspólnie wypracowanych narzędzi udało 
się zdefiniować wśród uczestników projektu 39 najlepszych prak-
tyk, z których 11 zostało wdrożonych przez partnerów projektu. 
Zidentyfikowano przeszkody, które utrudniają instytucjom wspie-
rającym przedsiębiorczość dotarcie do adresatów ich usług. Na 
zakończenie wśród uczestników projektu utworzona została sieć 
współpracy, w ramach której za pomocą strony internetowej będą 
w dalszym ciągu realizowane wspólne przedsięwzięcia i nowe pro-
jekty. 

PROJEKT INTERNETOWEJ PROMOCJI 
REGIONU

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego kontynuowała 
rozpoczęte w roku 2005 działania na rzecz aktywnego promowa-
nia atrakcji turystycznych i potencjału biznesowego Dolnego Śląska 
wśród międzynarodowych podróżnych poruszających się najwięk-
szymi w Europie tanimi liniami lotniczymi Ryanair. Głównym na-
rzędziem promocji jest strona internetowa www.ryanair.com. 
Projek t promocji regionu w postaci serwisu internetowego 
www.wroclaw-airtour.pl jest częścią projektu współpracy z liniami 
lotniczymi Ryanair. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego 
podjęła się zadania prowadzenia tego serwisu, przedstawiające-
go region Dolnego Śląska oraz niezbędne dla turystów informa-
cje z różnych dziedzin (odprawa celna, komunikacja, noclegi, 
restauracje etc.). 

INTEREREG IIIC
EURBEST 
European Regions 
Benchmarking Economic 
Strategy and Transfer 

THE EURBEST PROJECT
The next project completed by the WARR in 2006, financed by 

the European Regional Development Fund Community Initiative 
INTERREG III C, was the EURBEST project. Partners representing 23 
regions from 11 European states participated in it.

The aim of the project is to analyse and document best prac-
tices applied by regional institutions in order to support enterprise 
development, as well as to create and implement a system which 
would allow each project participant to implement such best prac-
tices in its region.

By using the jointly developed tools, the project participants 
managed to identify 39 best practices, out of which 11 were 
implemented by the project partners. Obstacles were identified 
which make it difficult for institutions supporting enterprise to 
reach target groups for their services. At the end, a cooperation 
network was created among the project participants, under which 
the implementation of joint undertakings and new projects will be 
continued by using a website.  

THE PROJECT FOR INTERNET PROMOTION OF 
THE REGION

The Wrocław Regional Development Agency continued its efforts 
undertaken in 2005 designed to promote actively tourist attractions 
and the business potential of Lower Silesia among international 
tourists travelling by the Europe’s largest low-cost airline, Ryanair. 
The main promotion tool is the website www.ryanair.com. The region 
promotion project in the form of the Internet information service 
www.wroclaw-airtour.pl is a part of a cooperation project with 
the Ryanair airline. The Wrocław Regional Development Agency 
committed itself to the task of running this service, presenting the 
Lower Silesia region and information necessary for tourists from 
different areas (customs clearance, transport, accommodation, res-
taurants, etc.). In the service, paid advertisements can be placed 

W serwisie istnieje możliwość zamieszczania płatnych reklam 
przez firmy i instytucje z Wrocławia oraz regionu. W roku 2006 
WARR kontynuowała prace nad pozycjonowaniem serwisu w wy-
szukiwarkach internetowych. Uzyskano bardzo dobry rezultat dla 
haseł: lower silesian accommodation, lower silesian hotels, 
lower silesian restaurants, przy których w wyszukiwarce Google 
adres serwisu widoczny jest na pierwszym miejscu. Przy samym 
haśle Lower Silesia serwis widoczny jest w pierwszej dziesiątce (tzw. 
Google TOP 10). W roku 2006 serwis miał ponad 45 000 unikal-
nych odwiedzin. Nawiązana została współpraca z serwisami o po-
dobnej tematyce, co przyczynia się do większej popularności ser-
wisu i wyższej pozycji w rankingach wyszukiwania. 

Serwis dostępny jest również poprzez hiperłącza z angielskoję-
zycznych stron oficjalnego portalu www.wroclaw.pl Portu 
Lotniczego Wrocław: www.airport.wroclaw.pl, linie lotnicze Wizz-
Air oraz Polskiej Organizacji Turystycznej w Londynie.

by businesses and institutions from Wrocław and the region. In 
2006 the WARR continued the work on positioning the service in 
search engines. A very good result was achieved for the following 
entries: lower silesian accommodation, lower silesian hotels, 
lower silesian restaurants, for which the address of the service 
is displayed in the first place in the Google search engine. For 
the entry Lower Silesia itself, the service is displayed in the first 
ten search results (so-called Google TOP 10). In 2006 the service 
had over 45000 unique visits. Cooperation was established with 
services dealing with similar topics, what contributes to a greater 
popularity of the service and a higher place in search rankings. 

The service is also available via a hyperlink from English web-
sites of the official portal www.wroclaw.pl, Wrocław Airport: 
www.airport.wroclaw.pl, Wizz-Air airline and the London-based 
Polish Tourist Organisation.

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI 
I BIZNESU

25 stycznia 2006 r. zostało podpisane porozumienie intencyj-
ne w sprawie utworzenia i rozpoczęcia działalności Dolnośląskiego 
Parku Innowacji i Biznesu (DPIiB). Stronami porozumienia byli: Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Miasto Wrocław, 
Politechnika Wrocławska, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz 
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego. Patronat meryto-
ryczny w fazie organizacji i tworzenia DPIiB pełni współinicjator 
pomysłu – Ambasada Brytyjska w Polsce przy udziale Coventry 
University Enterprises Ltd. Po podpisaniu porozumienia Coventry 
University Enterprises Ltd. rozpoczęło prace nad przygotowaniem 
biznesplanu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Biznesu. 23 czerw-
ca 2006 r. projekt został zaprezentowany Ambasadorowi Wielkiej 
Brytanii w Polsce. Pod koniec 2006 r. na ukończeniu były prace 
nad statutem Spółki, porozumieniem akcjonariuszy oraz nad finan-
sową częścią biznesplanu, dostosowaną i zaadaptowaną do pol-
skich realiów.

W zamierzeniu Dolnośląski Park Innowacji i Biznesu S.A. ma być 
jednostką wiodącą w kraju i uznaną za granicą pod względem 
poziomu rozwoju innowacji technologicznych, nowych działań 
biznesowych, zaawansowanych badań i aplikacji przemysłowych 
oraz produkcji nowych wyrobów rynkowych, wspierającą tworze-
nie i rozwój sieci Małych i Średnich Przedsiębiorstw produku jących 
na rzecz gospodarki globalnej oraz realizującą projekty badawczo-

-rozwojowe krajowe i międzynarodowe (w tym między regionalne), 
finansowane ze środków przemysłowych, regionalnych, krajowych 
oraz Unii Europejskiej. Priorytetowymi sektorami dla DPIiB będą: 
motoryzacja, AGD, inżynieria materiałowa, nanomateriały i nano-
proszki, implanty medyczne oraz optoelektronika. 

THE LOWER SILESIAN INNOVATION 
AND BUSINESS PARK

On 25 January 2006 a Memorandum of Understanding was 
signed to establish and start operations of the Lower Silesian 
Innovation and Business Park. The parties to this Memorandum 
of Understanding were as follows: Marshall’s Office of the 
Dolnośląskie Voivodship, City of Wrocław, Wrocław University 
of Technology, Municipal Water Supply and Sewerage Company, 
Wrocław Agglomeration Development Agency and Wrocław 
Regional Development Agency. The technical patronage in the 
phase of the organisation and creation of the Lower Silesian 
Innovation and Business Park is provided by the co-initiator of 
the idea, the British Embassy in Poland, with the participation of 
Coventry University Enterprises Ltd. Following the signing of the 
Memorandum of Understanding, Coventry University Enterprises 
Ltd. started the work on the preparation of a business plan for the 
Lower Silesian Innovation and Business Park. On 23 June 2006 the 
project was presented to the Ambassador of the United Kingdom 
in Poland. At the end of 2006, the work on the Company’s Articles 
of Association, a shareholders agreement and the financial part of 
the business plan, customised and adapted to the Polish reality, 
was nearing completion.

The Lower Silesian Innovation and Business Park is intended to 
be a leading entity in Poland and recognised abroad in terms of 
the level of development of technological innovations, new busi-
ness efforts, advanced research and industrial applications, as 
well as the manufacture of new market products, supporting the 
creation and development of a network of small and medium sized 
enterprises producing for the global economy and implementing 
national and international (including interregional) R&D projects, 
financed from industrial, regional, national and European Union 
funds. The priority sectors for the Lower Silesian Innovation and 
Business Park will be the following: automotive industry, house-
hold electrical appliances, materials engineering, nanomaterials 
and nanopowders, medical implants and optoelectronics. 
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PROJEKT MANUNET
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła realiza-

cję 4-letniego projektu MANUNET. Projekt ma za zadanie kojarzyć 
terytoria z Europy Wschodniej o wzrastającym potencjale wytwór-
czym (Dolny Śląsk w Polsce, Słowację, Słowenię i Estonię) z najbar-
dziej zaawansowanymi w zakresie potencjału wytwórczego regio-
nami w Europie Zachodniej.

Główne cele projektu to:
• zapoznanie partnerów z różnymi programami wspierania regio-

nów partnerskich i skorzystanie nawzajem ze swoich dobrych 
praktyk, 

• wspólne działania partnerów polegające na zgromadzeniu oraz 
analizie informacji o potrzebach i wymaganiach przemysłu wy-
twórczego z regionów partnerskich, a w następstwie kojarzenie 
partnerów w konsorcja oraz ogłoszenie dwóch konkursów na 
wspólne międzyregionalne projekty badawczo-rozwojowe.
W 2006 r. WARR była gospodarzem spotkania partnerów oraz 

Grupy Zarządzającej projektu. Rozpoczęły się przygotowania do 
Pilotażowego Konkursu 2007 na projekty międzyregionalne: opra-
cowano dokumenty opisujące procedury zgłaszania wniosków 
projektowych, zalecenia dla ewaluatorów, przygotowano interne-
tową bazę danych do wprowadzania Expressions of Interest (de-
klaracja zainteresowania uczestnictwem w konkursie). 

Każdy z partnerów projektu opracował charakterystykę najważ-
niejszych sektorów produkcyjnych w reprezentowanym przez sie-
bie regionie ze wskazaniem na przykładowe MSP reprezentujące 
każdy z tych sektorów.

THE MANUNET PROJECT
The Wrocław Regional Development Agency launched the imple-

mentation of a 4-year project MANUNET. This project is designed 
to link Eastern Europe territories with an increasing production 
potential (Lower Silesia in Poland, Slovakia, Slovenia and Estonia) 
with the most advanced, in terms of their production potential, 
Western Europe regions.

The main objectives of the project are as follows:
• to get acquainted the partners with different support pro-

grammes for the partner regions and to use one another’s best 
practices, 

• to undertake joint efforts by the partners involving the collec-
tion and analysis of information relating to needs and require-
ments of manufacturing from the partner regions, and as a con-
sequence, to associate partners in consortia and to announce 
two calls for proposals for joint interregional R&D projects.
In 2006 the WARR hosted meetings of the partners and the 

project Management Group. The preparations for the Pilot Call for 
Proposals 2007 for interregional projects were launched: docu-
ments describing the procedure for submitting project proposals, 
recommendations for evaluators and an internet-based database 
for entering Expressions of Interest were prepared. 

Each of the project partners prepared characteristics of the most 
important manufacturing sectors in their region, indicating exam-
ples of SMEs representing each of these sectors.

6TH EU FRAMEWORK 
PROGRAMME

MANUNET 
Walking towards an 
European regionally 
based research area 
on new processes and 
flexible intelligent 
manufacturing systems

INWESTORSTWO ZASTĘPCZE
W ramach inwestorstwa zastępczego WARR świadczy usługi 

w celu zapewnienia realizacji inwestycji od fazy koncepcyjnej do 
ostatecznego zamknięcia projektu realizacji inwestycji. Eksperci 
WARR prowadzą prace inżynierskie, kontrolują postępy i jakość 
robót, nadzorują rozliczenia wykonawców pod względem formal-
nym i merytorycznym, przygotowują odbiory końcowe i częściowe 
inwestycji.

Współpracująca z WARR w ramach inwestorstwa zastępczego 
grupa inżynierów w 2006 r. nadzorowała następujące inwes ty-
cje:
• budowa Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej 

we Wrocławiu. W skład powyższej inwestycji wchodzą: Budy-
nek Terminalu Głównego, Budynek Energetyczny, Budynek 
Magazynowy, Budynek Skarbcowy, Budynek Wartowni, Budy-
nek Biurowy, przyłącza wodno-kanalizacyjne, zbiornik retencyj-
ny, przyłącze energetyczne, gazowe, drogi, parkingi i ukształto-
wanie terenu,

• budowa budynku socjalnego w Strzelinie przy ulicy Chopina,
• budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kąty Wrocławskie – 

etap I (inwestycja współfinansowana z programu ZPORR),
• zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze

– w ramach ww. projektu realizowane są 4 zadania: 
 › modernizacja oczyszczalni ścieków
 › budowa zakładu uzdatniania wody
 › budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jelenia Góra 
 › budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie  

 miasta Jelenia Góra.
Kontrakt współfinansowany jest z funduszu ISPA. 

SUBSTITUTE INVESTOR SERVICES
Under substitute investor services, the WARR provides services 

designed to ensure the investment project implementation from 
the conceptual design stage to the investment project completion. 
WARR experts carry out engineering work, inspect work progress 
and quality, supervise accountings of contractors in formal and 
technical terms, and prepare the final and partial acceptance of 
investment projects. 

The team of engineers cooperating with the WARR under substi-
tute investor services supervised the following investment projects 
in 2006:
• the construction of the Polish Post Forwarding and Distribution 

Centre in Wrocław. The above mentioned project comprises 
the Main Terminal Building, Power Supply Building, Warehouse 
Building, Treasury Building, Guard Building, Office Building, wa-
ter supply and sewerage line, retention reservoir, power supply 
line, gas supply line, roads, car parks and landscaping,

• the construction of an amenity building in Strzelin on Chopin Street,
• the construction of a sanitary sewerage system in the Gmina of Kąty 

Wrocławskie – Phase I (The investment project co-financed from 
the Integrated Regional Development Operational Programme),

• water supply and wastewater treatment in Jelenia Góra – 
4 tasks are implemented under the a.m. project:

 › modernisation of the wastewater treatment plant
 › the construction of a water treatment plant
 › the construction of a water supply system in the city of Jelenia Góra
 › the construction and modernisation of the sewerage system in 

 the city of Jelenia Góra. 
The contract is co-financed from the ISPA fund.

6.PROGRAM 
RAMOWY UE

• budowa kanalizacji sanitarnych dla miasta Wrocławia – roboty 
objęte programem Poprawa jakości wody we Wrocławiu finan-
sowanym z funduszu ISPA. W ramach projektu realizowana jest 
budowa głównego systemu (grawitacyjny i ciśnieniowy) kanali-
zacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rekonstrukcja na-
wierzchni drogowych.

• the construction of sanitary sewerage systems for the city of 
Wrocław – the works included in the ISPA and Cohesion Fund 
financed programme ”Water quality improvement in Wrocław”. 
Under the project, the construction of the main sanitary sewe-
rage system (gravity and pressure sewers) and the water supply 
system, as well as the reconstruction of road surfaces are being 
carried out. 

CENTRUM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ 
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi od 1997 r. 

Teren Aktywizacji Gospodarczej firm branży budowlanej we 
Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29 pod nazwą Zespół Targowo- 

-Wystawienniczy Budownictwa (ZTWB). Bardzo atrakcyjna lokaliza-
cja obiektu w szybko rozwijającej się strefie południowo-zachodniej 
aktywności gospodarczej Wrocławia – w odległości 3 km od cen-
trum miasta, 1,5 km od autostrady z bezkolizyjnym dojazdem w są-
siedztwie Urzędu Celnego, a także wielu prężnie działających oraz 
nowo powstających przedsiębiorstw – była jednym z ważnych ele-
mentów związanych z możliwością prężnego rozwoju ZTWB.

Teren ZTWB zajmuje 120 tys. metrów kwadratowych powierzch-
ni, na której w roku 2006 prowadziło swoją działalność ponad 80 
podmiotów gospodarczych z branży budowlanej. Zlokalizowanie 
tylu podmiotów gospodarczych z jednej branży w jednym miejscu, 
dysponujących największym potencjałem materiałowym oraz wy-
konawczym w sektorze MSP na Dolnym Śląsku, umożliwiło mimo 
ogromnej konkurencji zapewnienie wiodącej roli tego terenu w re-
alizacji usług i dostaw materiałowych. Nasi dzierżawcy realizują 
swoje usługi na terenie całego Dolnego Śląska, a kierują je w stro-
nę małych firm wykonawczych, odbiorców indywidualnych oraz 
odbiorców instytucjonalnych jako uzupełnienie oferty dla dużych 
przedsiębiorstw wykonawczych i firm developerskich.

W 2006 r. w związku z planowaną przez Urząd Miasta przebu-
dową infrastruktury drogowej i technicznej wokół Terenu Akty-
wizacji Gospodarczej, Wrocławska Agencja Rozwoju Regio nalnego 
rozpoczęła przygotowania do wykorzystania tych zmian w celu 
zintensyfikowania rozwoju Zespołu Targowo-Wysta wien niczego 
Budownictwa.

THE ECONOMIC ACTIVATION CENTRE
Since 1997 the Wrocław Regional Development Agency has 

managed the Economic Activation Area for construction industry 
companies in Wrocław, 29 Karmelkowa Street, under the name of 
the Exhibition Centre for Construction Industry. Location of the ob-
ject in Wrocław’s very attractive and fast developing south-west-
ern zone of economic activity – at a distance of 3 km from the city 
centre, 1.5 km from the motorway with grade-separated access, 
in the vicinity of the Customs Office, comprising many flourishing 
and newlyformed businesses – was one of the important elements 
supporting the possibility of the flourishing development of the 
Economic Activation Area.

The premises of the Economic Activation Area cover the area 
of 120,000 square metres in which over 80 construction industry 
entities conducted their activities in 2006. The location of such a 
large number of businesses from one industry in one place, with 
the largest capacities in terms of building materials and contrac-
tors in the SME sector in Lower Silesia, made it possible, in spite 
of huge competition, to ensure the leading role of this area in 
the delivery of services and materials. Our tenants provide their 
services throughout Lower Silesia, and they target them at small 
contractors, individual customers and institutional customers as a 
complement to offers of large contractors and developers.

In 2006, in connection with the remodelling of the road and 
technical infrastructure around the Economic Activation Area, 
planned by the City Office, the Wrocław Regional Development 
Agency started preparations aimed at taking advantage of these 
changes in order to intensify the development of the Exhibition 
Centre for Construction Industry. 



AKTYWA
ASSETS

STAN NA DZIEŃ  
STATE AS ON THE DAY

31.12.2006

A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) /Fixed assets (art. 3 par. 1 clause 13) 14 323 397,81

I. Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) / Intangible assets and legal values 

   (art. 3 par. 1 clause 14, art. 33)
3 590,08

1. Koszty prac rozwojowych (art. 33 ust. 2) / R&D costs (art. 33 par. 2)

2. Wartość firmy (art. 33 ust. 4) / Goodwill (art. 33 par. 4)

3. Inne wartości niematerialne i prawne / Other intangible assets and legal values 3 590,08

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advance payments for intangible assets and legal values

II. Rzeczowe aktywa trwałe / Fixed assets in kind 14 319 807,73

1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) / Fixed assets (art. 3 par. 1 clause 15)

a) grunty własne / own grounds 12 692 700,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

    buildings, premises and civil- and hydroengineering facilities
1 170 261,67

c) urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines 180 814,57

d) środki transportu / means of transportation 191 085,24

e) inne środki trwałe / other fixed assets 84 946,25

2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) / Fixed assets under construction (art. 3 par. 1 clause 16)

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie / Prepayments for fixed assets under construction

III. Należności długoterminowe / Long-term receivables 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17) / Long-term investments (art. 3 par. 1 clause 17) 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term accruals 0,00

B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) / Current assets (art. 3 par. 1 clause 18) 4 880 702,28

I. Zapasy / Stocks 0,00

II. Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18 c) / Short-term receivables (art. 3 par. 1 clause 18 c) 1 757 171,70

1. Należności od jednostek powiązanych / From associated units

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / for deliveries and services of repayment period

 – do 12 miesięcy / up to 12 months

– powyżej 12 miesięcy / longer than 12 months

b) inne / other

2. Należności od pozostałych jednostek / Receivables from remaining units 1 757 171,70

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / for deliveries and services of repayment period 1 702 237,58

– do 12 miesięcy / up to 12 months 1 702 237,58

– powyżej 12 miesięcy / longer than 12 months

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

   on account of taxes, subsidies, duties, social and health insurances and other benefits
12 524,56

c) inne / other 42 409,56

d) dochodzone na drodze sądowej / prosecuted in law-suits

III. Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18 b) / Short-term investments (art. 3 par. 1 clause 17 and 18 b) 3 056 404,50

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets 3 056 404,50

a) w jednostkach powiązanych / in associated units

b) w pozostałych jednostkach / in remaining units

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / money means and other cash assets 3 056 404,50

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and in accounts 2 504 731,63

– inne środki pieniężne / other money means 549 661,12

– inne aktywa pieniężne / other cash assets 2 011,75

 2. Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term prepayments and deferred costs 67 126,08

Suma aktywów / Total assets 19 204 100,09

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006  / BALANCE SHEET FOR DECEMBER 31ST, 2006 BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006 / BALANCE SHEET FOR DECEMBER 31ST, 2006

PASYWA
LIABILITIES

STAN NA DZIEŃ  
STATE AS ON THE DAY

31.12.2006

A. Kapitał (fundusz) własny / Owner’s equity 18 057 196,97

I. Kapitał (fundusz) podstawowy / Capital stock 16 897 200,00

II. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) / Payments due to the capital stock (negative value)

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) / Owner’s shares (negative value)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy / Reserve capital 228 561,06

V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny / Reserve capital from evaluation update

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Remaining reserve capital 819 754,88

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych / Profit (loss) of the past years

VIII. Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 111 681,03

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  

  Net profit write off during accounting year (negative value)

B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37) 

    Liabilities (art. 3 par. 1 clause 20) ans provisions for liabilities (art. 3 par. 1, clause 35d and 37)
1 146 903,12

I. Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities 182 275,91

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) / Provision for deferred income tax (art. 37) 168 050,13

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provision for pensions and similar benefits

3. Pozostałe rezerwy / Remaining provisions 14 225,78

– długoterminowe / long-term provisions

– krótkoterminowe / short-term provisions 14 225,78

II. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 10 601,96

1. Wobec jednostek powiązanych / To associated units

2. Wobec pozostałych jednostek / To remaining units 10 601,96

III. Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) / Long-term liabilities (art. 3 par. 1 clause 22) 758 381,14

1. Wobec jednostek powiązanych / To associated units

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności / for deliveries and services, due within a period of

b) inne / other

2. Wobec pozostałych jednostek / To remaining units 758 381,14

a) kredyty i pożyczki / credits and loans

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / for issue of debenture securities

c) inne zobowiązania finansowe / other financial liabilities

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności / for deliveries and services, due within a period of: 698 171,62

– do 12 miesięcy / to 12 months 698 171,62

– powyżej 12 miesięcy / longer than 12 months

e) zaliczki otrzymane na dostawy / advance payments received for deliveries

f ) zobowiązania wekslowe / liabilities on bills of exchange

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń / liabilities for taxes, duties, insurances and other performances 28 771,09

h) z tytułu wynagrodzeń / for remunerations 872,13

i) inne / other 30 566,30

3. Fundusze specjalne / Special funds

IV. Rozliczenia międzyokresowe / Accruals and deferred income 195 644,11

– długoterminowe / long-term

– krótkoterminowe / short-term 195 644,11

Suma pasywów / Total liabilities 19 204 100,09
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1ST, 2006 TO DECEMBER 31ST, 2006 

OPIS / DESCRIPTION STAN NA DZIEŃ / STATE AS ON THE DAY
31.12.2006

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: / NET REVENUES FROMA SALES AND EQUAL, OF THAT: 9 445 917,46

– od jednostek powiązanych / from associated units

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów / Net revenues from sales of products 9 130 746,89

II.
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  

Change in a level (balance) of products (increase – positive value, decrease – negative value) 

III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki / Cost of providing (sales) services for own entity’s needs 315 170,57

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów / Net revenues from sales of commodities and materials 

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ / COST OF THE OPERATING ACTIVITY 9 319 277,21

I. Amortyzacja / Amortization and depreciation 364 108,11

II. Zużycie materiałów i energii / Consumption of materials and energy 533 892,17

III. Usługi obce / Outside services 3 888 076,03

IV. Podatki i opłaty, w tym / Taxes and fees: 496 080,87

 – podatek akcyzowy / excise duty 

V. Wynagrodzenia / Salaries and wages 3 275 823,89

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social insurance and other benefits 543 549,69

VII. Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs 217 746,45

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów / Value of the commodities and materials sold 

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY / GROSS PROFIT (LOSS) ON SALES 126 640,25

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING REVENUES 589 246,93

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Profit on sale of non-financial fixed assets 

II. Dotacje / Subsidies 315 170,57

III. Inne przychody operacyjne / Other operating revenues 274 076,36

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING COSTS 588 436,99

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Loss on sale of non-financial fixed assets 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / Up-to date valuation of non-financial assets 214 344,64

III. Inne koszty operacyjne / Other operating costs 374 092,35

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ / OPERATING PROFIT (LOSS) 127 450,19

G. PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL REVENUES 90 327,12

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym / Dividends and shares in profit, of that: 

–  od jednostek powiązanych / in associated units 

II. Odsetki, w tym / Interests, of that: 75 262,72

– od jednostek powiązanych / in associated units

III. Zysk ze zbycia inwestycji / Profit on sale of investments 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji / Up-to date valuation of investments 

V. Inne / Other 15 064,40

H. KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL COSTS 45 786,59

I. Odsetki, w tym / Interests, of that: 4 169,59

– dla jednostek powiązanych / for associated units

II. Strata ze zbycia inwestycji / Loss on sale of investments 

III. Aktualizacja wartości inwestycji / Up-to date valuation of investments 

IV. Inne / Other 41 617,00

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / PROFIT (LOSS) ON BISSINESS ACTIVITY 171 990,72

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH / RESULT FROM EXTRAORDINARY EVENTS 0,00

I. Zyski nadzwyczajne / Extraordinary profits 

II. Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses 

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO / GROSS PROFIS (LOSS) 171 990,72

L. PODATEK DOCHODOWY / INCOME TAX 60 309,69

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) / REMIANING OBLIGATORY DEDUCTIONS FROM PROFIT (INCREASE IN LOSS) 

N. ZYSK (STRATA) NETTO / NET PROFIT (LOSS) 111 681,03
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