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Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny z działalności 

Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2008 roku. 

W minionym roku WARR z jednej strony inaugurował, a z drugiej zamykał  

swoje aktywności w bardzo istotnych obszarach działalności, jakimi są 

wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, obsługa inwestorów zagra-

nicznych oraz wsparcie dla kluczowych inicjatyw rozwojowych w regionie 

dolnośląskim, a także poszukiwał nowych możliwości rozwoju w obliczu za-

chodzących zmian i światowego kryzysu gospodarczego.

Drugi już raz z sukcesem wzięliśmy udział w konkursie ogłoszonym przez  

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na pełnienie funkcji Regionalnej 

Instytucji Finansującej dla Dolnego Śląska w związku z nowymi programami 

dotacji dla przedsiębiorstw w ramach tzw. drugiej unijnej perspektywy bud- 

żetowej na lata 2007–2013. 

Po ponad 10 latach funkcjonowania w WARR regionalnego Centrum Obsługi 

Inwestora, którego zadaniem była pomoc w pozyskiwaniu i lokowaniu bez-

pośrednich inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku, decyzją Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego COI zostało przeniesione do nowo utworzo-

nej Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.

Warto przypomnieć, że WARR w latach 1997–2008 obsługiwał bezpośred-

nio lub we współpracy z PAIiIZ i samorządami lokalnymi większość najważ-

niejszych inwestycji zagranicznych, jakie powstały w ostatnich 10 latach na 

Dolnym Śląsku, jak chociażby te najbardziej znane firm Bosch, Whirlpool, 

Fagor, Electrolux, 3M, Toshiba i największej dotychczas inwestycji zagranicz-

nej LG Electronics. Ważnym obszarem aktywności WARR pozostaje nadal 

działalność konsultingowa w obszarze polityki regionalnej, gdzie WARR peł-

ni rolę eksperta do spraw modelowania makroekonomicznego zarówno dla 

instytucji UE, jak i organów administracji rządowej i samorządowej, badając 

wpływ środków UE na gospodarkę kraju i gospodarki poszczególnych woje-

wództw za pomocą modelu HERMIN.

W 2008 roku WARR aktywnie wspierał przygotowanie strategicznych  

regionalnych projektów inwestycyjnych, takich jak Dolnośląski Park Innowa-

cji i Nauki oraz budowę Narodowego Centrum Muzyki we Wrocławiu. 

 

Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i partnerom WARR za za-

angażowanie i wsparcie w realizacji podjętych przez nas w 2008 roku wy-

zwań, inicjatyw i projektów.

Z poważaniem 

Dear Sirs/Mesdames

It is with great pleasure that I present to you the Annual Report on the activi-

ties of the Wrocław Regional Development Agency (WARR) in 2008. 

In 2008, on the one hand, the WARR inaugurated and, on the other hand, 

closed down its activities in very important areas of operation, which include 

support to small and medium-sized enterprises, support to foreign inves-

tors and support for key development initiatives in the Lower Silesia region;  

it also sought new development opportunities in the face of changes and 

the global economic crisis.

For the second time, we participated successfully in a call for proposals, 

announced by the Polish Agency for Enterprise Development (PARP), to 

perform the role of the Regional Financing Institution for Lower Silesia in 

connection with new grant programmes for enterprises under the so-called 

second EU financial perspective 2007–2013. 

After 10 years of operation within the structure of the WARR, the regional In-

vestor Assistance Centre, whose task was to assist in attracting and locating 

foreign direct investment in Lower Silesia, under a decision of the Marshall 

of the Lower Silesian Voivodship (region), it was transferred to the newly-

established Lower Silesian Economic Cooperation Agency.  

At this point it is worth reminding that in the years 1997–2008 the WARR sup-

ported, directly or in cooperation with the Polish Information and Foreign 

Investment Agency (PAIiIZ) and local governments, a major part of the most 

important foreign investment projects which have been implemented in 

Lower Silesia over the last 10 years, among others, the most known invest-

ment projects of the companies Bosch, Whirlpool, Fagor, Electrolux, 3M, 

Toshiba as well as the largest to date foreign investment project of LG Elec-

tronics. Consulting activities in the area of regional policy, in which the WARR  

performs the role of an expert in macroeconomic modelling both for EU 

institutions and central and local government administration bodies, investi-

gating the impacts of EU funds on the national economy and the economies 

of particular regions using the HERMIN model, remain an important area  

of the WARR’ activities.

The WARR actively supported the preparation of strategic regional invest-

ment projects, such as the Lower Silesian Innovation and Science Park and 

the construction of the National Music Forum in Wrocław. 

I would like to thank all employees and partners of the WARR for their com-

mitment and support in the implementation of initiatives, projects and chal-

lenges undertaken by us in 2008.

Yours faithfully 

1

Prezes Zarządu 
President of the Management Board

prof. Janusz Zaleski

The mission of the Wrocław Regional Development Agency is to 

support local governments and businesses in operations aimed  

at development of Lower Silesia and the Odra river region.

MISJA
MISSION

List Prezesa Zarządu
Letter from the President  
of the Management Board

Misją Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest wspieranie 

samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych w działaniach 

na rzecz rozwoju Dolnego Śląska i regionu odrzańskiego.
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Informacje ogólne
General informations
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WDRAŻANIE DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ  
 – REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

 Wdrażanie krajowych i unijnych programów wspar-
cia MSP

 Konsultacje na temat dostępnych dla MSP środków 
finansowania 

 Szkolenia w zakresie aplikowania o fundusze UE i roz-
liczania dotacji

OBSŁUGA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

 Poszukiwanie lokalizacji pod inwestycje

 Pomoc w kontaktach z administracją rządową i sa-
morządową 

 Przygotowanie i kompleksowa obsługa procesu in-
westycyjnego

CENTRUM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ

 Teren zlokalizowany w atrakcyjnej południowo-
-zachodniej części Wrocławia

 na 120 tys. m2 powierzchni handlowo–wystawienni-
czej 80 firm z branży budowlanej

DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA

 Strategie rozwoju, programy walki z bezrobociem, 
programy restrukturyzacji

 Studia wykonalności, inwestorstwo zastępcze i funk-
cje inżyniera kontraktu

 Szkolenia i konferencje

 Opracowania z zakresu gospodarki wodnej i ochro-
ny przeciwpowodziowej
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AKCJONARIUSZE 

THE SHAREHOLDERS 

Firma akcjonariusza (imię i nazwisko) 
/ Name of shareholder

Kwota udziału  
w kapitale akcyjnym  
/ Amount of share  
in the share capital

Udział procentowy  
w kapitale akcyjnym  
/ Percentage share  
in the share capital

Samorząd Województwa Dolnośląskiego 16 197 200,00 PLN 96,43 %

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 200 000,00 PLN 1,18%

Bank Zachodni WBK S.A. 100 000,00 PLN 0,59%

Kredyt Bank S.A. 100 000,00 PLN 0,59%

Gmina Brzeg Dolny 25 000,00 PLN 0,15%

Gmina Długołęka 25 000,00 PLN 0,15%

Gmina Kobierzyce 25 000,00 PLN 0,15%

SigmaKalon Deco Polska sp. z o.o. 20 000,00 PLN 0,12%

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrostal Wrocław S.A. 20 000,00 PLN 0,12%

Gmina Miejska Oleśnica 20 000,00 PLN 0,12%

Gmina Oborniki Śląskie 10 000,00 PLN 0,06%

Hutmen S.A. 10 000,00 PLN 0,06%

Akwawit–Brasco S.A. 10 000,00 PLN 0,06%

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Wygodne Mieszkanie sp. z o.o.

10 000,00 PLN 0,06%

Zakłady Chemiczne Rokita S.A. 6 000,00 PLN 0,04%

3M Viscoplast S.A. 6 000,00 PLN 0,04%

Elektromontaż Export S.A. Oddział Elektromontaż-Wrocław 5 000,00 PLN 0,03%

Hammilton Sp. z o. o. 5 000,00 PLN 0,03%

Dolnośląska Izba Gospodarcza 1 000,00 PLN 0,01%

Pozostali akcjonariusze 2 000,00 PLN 0,02%

IMPLEMENTATION OF EUROPEAN UNION GRANTS  
– REGIONAL FINANCING INSTITUTION

 Implementation of national and EU support pro-
grammes for SMEs

 Consultations on grants available to SMEs 

 Training on application for EU funds and grant settle-
ment

FOREIGN INVESTOR ASSISTANCE

 Seeking locations for investments 

 Assistance in contacts with central and local admi-
nistration

 Preparation and comprehensive support of the in-
vestment process

THE ECONOMIC ACTIVATION CENTRE

 Area located in atracttive south-western zone 
of Wrocław

 120 thousand sqm of trade-exhibit ion area, 
80 SMEs of construction sector

CONSULTING ACTIVITY

 Development strategies, programmes for comba-
ting unemployment and restructuring programmes

 Feasibility studies, substitute investor services and 
function of contract engineer

 Trainings and conferences

 Studies on water management and flood protection

AREAS OF OPERATION

OBSZARY DZIAŁANIA
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Rada Nadzorcza i Zarząd
The Supervisory Board and The Management Board

JANUSZ ZALESKI – prof. dr hab. inż., nauczyciel aka-
demicki na Politechnice Wrocławskiej, ekspert w dzie- 
dzinie polityki regionalnej i gospodarki wodnej.  
Autor ponad 100 prac naukowych i licznych eksper-
tyz z obszaru inżynierii środowiska, gospodarki wod-
nej, zastosowań matematyki, finansów publicznych 
i polityki regionalnej. W latach 1992–1998 wojewoda 
wrocławski, 1993–1997 Przewodniczący Konwentu Wo-
jewodów, 1998–2001 autor i koordynator programu 
rządowego „Program dla Odry 2006”. Od roku 1998 
prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.  
W latach 2000–2001 Przewodniczący Międzynarodowej 
Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami.  
W latach 2000–2004 członek Rady Polityki Regionalnej 
Państwa. W 2001–2006 członek Prezydium Komitetu 
Sterującego „Programu dla Odry 2006”. W latach 2003-
-2006 Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

KRZYSZTOF FITA – absolwent Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990-
-2002 pracownik Urzędu Wojewódzkiego we Wroc- 
ławiu kolejno jako: Kierownik Urzędu Rejonowego 
w Oleśnicy, Zastępca Dyrektora Gabinetu Woje-
wody Wrocławskiego, Dyrektor Gabinetu Wojewody 
Dolnośląskiego i jednocześnie zastępca Dyrektora 
Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
W latach 2002–2004 sekretarz Gminy Wołów. Od 1 lis-
topada 2004 roku Wiceprezes Zarządu Wrocławskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego.

JANUSZ ZALESKI – Prof. PhD. Eng, academic tutor 
at Wroclaw Technical University, expert in regional 
policy and water management. He is the author of 
more than 100 papers publications and numerous 
professional evaluations in the domain of environ-
mental engineering, water management, applied 
mathematics, 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 govern-
ment programme – “Programme for the Odra 2006”. 
From 1998, President of Wrocław Regional Develop-
ment Agency. In 2000–2001 Chairman of the Interna-
tional Commission of Odra River Protection Against 
Pollution.  In years 2001–2004 a member of the Region-
al Policy Council. From 2001 a member of Presidium 
of the Steering Committee of The Programme for the 
Odra 2006. In years 2003–2006 Chairman of the Na-
tional Health Found Council.

KRZYSZTOF FITA – graduate in Law and Administra-
tion Faculty, University of Wrocław. In years 1990–2002 
civil servant in Wrocław Voivodship Office, successively 
as Head of District Office in Oleśnica, Deputy Direc-
tor of Wrocław Voivode Cabinet, Director of Lower Si-
lesia Voivode Cabinet and, at the same time, Deputy 
General Director of Lower Silesia Voivodship Office. 
From 2002 to 2004 Secretary of Wołów Municipality. 
Vice President of the Wrocław Regional Development 
Agency since 1 November 2004.

Projekty realizowane przez WARR w 2008 roku
Projects implemented by WARR in 2008

REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

W kwietniu 2008 roku WARR wziął udział w konkur-
sie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, którego celem było wyłonienie 
Regionalnych Instytucji Finansujących dla każdego 
województwa na lata 2008–2015 i realizacja zadań 
w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Oferta WARR została oceniona bardzo 
wysoko, uzyskując 86 na 100 możliwych punktów, dzięki 
czemu wygrała konkurs w województwie dolnośląskim, 
a w skali kraju uzyskała czwartą lokatę. 24 maja 2008 
roku WARR podpisał z PARP umowę na pełnienie funk-
cji Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie 
dolnośląskim.  

THE REGIONAL FINANCING INSTITUTION

In April 2008 the Wrocław Regional Development 
Agency (WARR) participated in a call for proposals, 
announced by the Polish Agency for Enterprise 
Development (PARP), which was designed to select 
a Regional Financing Institution for each voivodship 
(regional administrative unit) for the years 2008–2015 
and to implement the tasks under the Innovative 
Economy Operational Programme. The WARR’s  
proposal was evaluated very highly, earning 86 out of 
100 possible points, and thereby the WARR won the 
tender in the Lower Silesian Voivodship and ranked 
fourth at the national level. On 24 May 2008 the WARR 
signed with the Polish Agency for Enterprise 
Development an agreement to per form the 
function of the Regional Financing Institution in 
the Lower Silesian Voivodship.

54

Skład członków Rady Nadzorczej WARR 
w 2008 roku:

1. Zbigniew Sebastian, Przewodniczący

2. Małgorzata Jawor, Wiceprzewodnicząca

3. Maria Mularczyk, Sekretarz

4. Krzysztof Nieć 

5. Zbigniew Skorupa

6. Joanna Tomkowiak

7. Krzysztof Wierzęć 

Zarząd

Prezesem Zarządu od 13.07.1998 r. jest prof. Janusz 
Zaleski, Wiceprezesem Zarządu od 01.11.2004 r. 
jest Krzysztof Fita.

The members of The WARR Supervisory 
Board in 2008:

1. Mr. Zbigniew Sebastian, Chairman

2. Ms. Małgorzata Jawor, Vice–Chairman

3. Ms. Maria Mularczyk, Secretary

4. Mr. Krzysztof Nieć 

5. Mr. Zbigniew Skorupa

6. Ms. Joanna Tomkowiak

7. Mr. Krzysztof Wierzęć

The Management Board 

Mr. Janusz  Zaleski has been the President of the Man-
agement Board since 13 July 1998; Mr. Krzysztof Fita 
has been the Vice–President of  the Management 
Board since 1 November 2004.
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In its capacity as the Regional Financing Institution, 
the WARR is responsible for conducting the intake of 
applications for the a.m. Measures and subsequently 
for evaluation of projects (formal evaluation of projects 
under Measures 4.4, 8.1, 8.2 as well as substantive eval-
uation of projects under Measures 8.1 and 8.2) and 
signing agreements with the entrepreneurs who have 
been granted support under these programmes. 

To sum up the first project intake processes in 2008, 
the RFI received 92 applications, including: 

 under Measure 4.4 IEOP - 38 applications for a to-
tal amount of support of PLN 492,602,427.48, under 
Measure 8.1 IEOP 

 34 applications for a total amount of support of PLN 
13,296,933.65, under Measure 8.2 IEOP 

 20 applications for a total amount of support of PLN 
7,409,903.88.

 
23 financial support agreements were signed with the 
applicants, including:

 Measure 4.4 IEOP – 13 agreements for a total amount 
of support of PLN 166,037,555.68,

 Measure 8.2 IEOP – 10 agreements for a total amount 
of support of PLN 4,026,101.65.

THE SECTORAL OPERATIONAL 
PROGRAMME “IMPROVEMENT OF THE 
COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES”

In 2008 the Wrocław Regional Development Agency 
continued the implementation of the tasks assigned 
to it under the agreement to perform the function 
of the RFI in the Lower Silesian Voivoidship. In 2008 the 
Regional Financing Institution supported the following 
measures under the Sectoral Operational Programme 
“Improvement of the Competitiveness of Enterprises” 
(SOP ICE):

 Measure 2.1 “Improvement of the competitiveness 
of small and medium-sized enterprises through advice”,

 Sub-measure 2.2.1 “Support for enterprises making 
new investment”,

 Measure 2.3 “Improvement of the competitiveness 
of small and medium-sized enterprises through  
investment”.
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PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA 
GOSPODARKA

W czwartym kwartale 2008 roku zostały ogłoszone 
pierwsze terminy naboru wniosków w ramach nowego 
okresu programowania 2007–2013. Nabory wnios-
ków przeprowadzono w ramach Działań 4.4 „Nowe 
inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, 8.1 
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 
gospodarki elektronicznej”, 8.2 „Wspieranie wdrażania 
elektronicznego biznesu typu B2B”  Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Celem Działania 4.4 jest wsparcie przedsiębiorstw 
produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych in-
westycji. Dofinansowaniem mogą być objęte projekty 
inwestycyjne w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych 
rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach. 
Budżet dla Działania 4.4 wynosi: 1 420 000 000 EUR  
i nie jest dzielony na poszczególne województwa. Kwo-
ta środków przeznaczonych na dofinansowanie projek-
tów w roku 2008 wyniosła: 426 000 000 EUR.

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej niż  
8 milionów PLN i nie więcej niż 160 milionów PLN. 

 

Działania 8.1 i 8.2 mają na celu wspieranie gospo-
darki elektronicznej. W ramach Działania 8.1 wsparcie 
kierowane jest do mikro- i małych przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 
w 1 rok, których projekty polegają na świadczeniu 
e-usług, w tym również projekty obejmujące wy- 
tworzenie produktów cyfrowych, koniecznych do 
świadczenia e-usług. Dofinansowaniem w ramach 
Działania 8.2 są objęte projekty wdrażania elektro-
nicznego biznesu typu B2B mające na celu realizację 
projektów o charakterze technicznym, informaty-
cznym i organizacyjnym między co najmniej trzema 
przedsiębiorstwami. Wsparcie może być udzielone 
przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój 
współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, 
w szczególności przez dostosowanie własnych sys-
temów informatycznych do systemów informaty- 
cznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu 
umożliwienia automatyzacji wymiany informacji 
między systemami informatycznymi współpracujących 
przedsiębiorców. 

Budżet dla Działania 8.1 wynosi 385 635 294,00 EUR, 
natomiast dla Działania 8.2 460 817 882,00 EUR. Kwota 
środków przeznaczonych na dofinansowanie pro-
jektów w 2008 roku wynosiła: 123 646 000,00 PLN dla 
Działania 8.1 i 73 876 000,00 PLN dla Działania 8.2. 

Jako Regionalna Instytucja Finansująca WARR jest 
odpowiedzialny za przeprowadzenie naborów wni-
osków do ww. Działań, a następnie ocenę projektów 
(formalną dla projektów z Działań 4.4, 8.1, 8.2 oraz 
merytoryczną dla projektów z Działań 8.1 i 8.2) oraz 
podpisywanie umów z przedsiębiorcami, którym 
zostało przyznane wsparcie w tych programach.

Podsumowując pierwsze nabory projektów w roku 
2008, do RIF wpłynęły 92 wnioski, w tym:

 w ramach Działania 4.4 POIG – 38 wniosków na łączną 
kwotę dofinansowania 492 602 427,48 PLN,

 w ramach Działania 8.1 POIG – 34 wnioski na łączną 
kwotę dofinansowania 13 296 933,65 PLN,

 w ramach Działania 8.2 POIG – 20 wniosków na łączną 
kwotę dofinansowania 7 409 903,88 PLN.

Z Wnioskodawcami podpisano 23 umowy wsparcia,  
w tym:

 Działanie 4.4 POIG – 13 umów na łączną kwotę 
wsparcia 166 037 555,68 PLN, 

 Działanie 8.2 POIG – 10 umów na łączną kwotę 
wsparcia 4 026 101,65 PLN.

SEKTOROWY PROGRAM 
OPERACYJNY WZROST 
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

W roku 2008 WARR kontynuował realizację zadań 
powierzonych w umowie na pełnienie funkcji RIF  
w województwie dolnośląskim. Regionalna Instytucja 
Finansująca obsługiwała w 2008 roku następujące 
działania Sektorowego Programu Operacyjnego 
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw:

 Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”,

 Poddziałanie 2.2.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw 
dokonujących nowych inwestycji”,

 Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.

THE INNOVATIVE ECONOMY 
OPERATIONAL PROGRAMME

In the fourth quarter of 2008, the first dates for submis-
sion of applications were announced under the new 
programming period 2007–2013. The uptake of appli-
cations was carried out under Measures 4.4, “New in-
vestments of highly innovative potential”, 8.1 “Support 
for business activity in the area of ICT”, 8.2 “Support for 
implementing electronic B2B solutions”, of the Innova-
tive Economy Operational Programme. 

The objective of Measure 4.4 is to support manufactur-
ing and service enterprises making new investments. 
Financial support covers investment projects involv-
ing the purchase or implementation of new tech-
nological solutions in manufacturing and services.  
The budget for Measure 4.4 is €1,420,000,000 EUR 
and it is not divided into particular voivodships. The 
amount of funds allocated for co-financing of projects 
in 2008 was €426,000,000. 

The value of expenditures eligible for support under 
a single project is not less than PLN 8 million and not 
more than PLN 160 million.

 
 
 
 
 
 
 
 

Measures 8.1 and 8.2 are designed to support elec-
tronic commerce. Under Measure 8.1, support is tar-
geted at micro- and small entrepreneurs conducting 
business activities for no longer than one year, whose 
projects relate to the provision of e-services, including 
projects involving the development of digital products 
necessary to provide e-services. Under Measure 8.2, 
financial support covers B2B electronic business im-
plementation projects which are aimed at implement-
ing projects of technical, IT and organisational nature 
between at least three enterprises. Support may be 
provided to an entrepreneur who plans to start or de-
velop cooperation based on an electronic solution, in 
particular, by adapting his/her own IT systems to the 
IT systems of the entrepreneurs with whom he/she co-
operates in order to create a possibility of automating 
information exchange between the IT systems of the 
cooperating entrepreneurs.

The budget for Measure 8.1 is €385,635,294, whereas 
for Measure 8.2 - €460,817,882. The amount of funds 
allocated for co-financing of projects in 2008 was 
PLN 123,646,000 for Measure 8.1 and PLN 73,876,000 
for Measure 8.2. 

Projekty realizowane przez WARR w 2008 roku6 Projects implemented by WARR in 2008
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56 070 708,52 PLN. Z tego kwota wypłacona w 2008 r. 
Beneficjentom przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości to 10 566 032,80 PLN.

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY 
ROZWOJU REGIONALNEGO  DZIAŁANIE  
3.4

Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” jest jednym 
z działań realizowanych w ramach priorytetu III Rozwój 
lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego, którego celem jest aktywizacja 
społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych mar-
ginalizacją i włączenie ich w procesy rozwojowe kraju i 
Europy.  Celem Działania jest zwiększenie kon-kuren-
cyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwie-nie do-
stępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększe-
nie zdolności inwestycyjnej. 

Całkowita wartość projektów realizowanych w ra-
mach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” wyniosła 
63 088 724,24 PLN. Wartość wypłaconych środków 
w ramach Działania 3.4 do dnia 31.12.2008 r. wyniosła:

 z EFRR 14 017 068,66 PLN 

 z Budżetu Państwa 6 251 802,01 PLN

W 2008 r. Regionalna Instytucja Finansująca zakoń-
czyła rozliczanie wszystkich podpisanych umów  
w ramach Działania 3.4 ZPORR.

PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZED-
SIĘBIORSTW ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH 
ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W lipcu 2008 r. Wrocławska Agencja Rozwoju  
Regionalnego wzięła udział w konkursie ogłoszonym 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na 
prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego 
w latach 2008–2011. Oferta WARR uzyskała najwyższe 
noty spośród ofert złożonych w województwie dolno-
śląskim, zajmując tym samym pierwsze miejsce. 

W parze z pierwszą pozycją na liście rankingowej wo-
jewództwa dolnośląskiego szła znacząca liczba punk-
tów, jakie uzyskała oferta WARR na prowadzenie re- 
gionalnego punktu konsultacyjnego. Na 100 możli-
wych do uzyskania punktów, oferta WARR otrzymała  
81 punktów.

PLN 56,070,708.52. Out of this, the amount disbursed 
to the Beneficiaries by the Polish Agency for Enterprise 
Development in 2008 was PLN 10,566,032.80.

THE INTEGRATED REGIONAL  
OPERATIONAL PROGRAMME, MEASURE 
3.4

Measure 3.4 “Microenterprises” is one of the meas-
ures implemented under the Integrated Regional Op-
erational Programme (IROP) whose aim is to stimulate 
social and business activity of marginalisation-threat-
ened areas and to include them in the development 
processes of the country and Europe. The aim of 
the Measure is to increase the competitiveness of  
microenterprises by facil i tating their access to  
specialist advisory services and by increasing their 
investment capabilities. 

The total value of the projects implemented under 
Measure 3.4 “Microenterprises” was PLN 63,088,724.24. 
The value of funds disbursed under Measure 3.4, as at 
31 December 2008, was as follows:

 from the ERDF - PLN 14,017,068.66

 from the State Budget - PLN 6,251,802.01

In 2008 the Regional Financing Institution completed 
the review of expenditure documentation for all the 
agreements signed under Measure 3.4 IROP.

 

THE CONSULTATION CENTRE FOR 
ENTERPRISES AND INDIVIDUALS 
INTENDING TO START BUSINESS 
ACTIVITIES

In July 2008 the Wrocław Regional Development Agen-
cy participated in a call for proposals, announced by 
the Polish Agency for Enterprise Development, for the 
running of the Regional Consultation Centre in the 
years 2008 – 2011. The WARR’s proposal obtained the 
highest score among the proposals submitted in the 
Lower Silesian Voivodship, thereby it was ranked first. 

The first place in the ranking of the Lower Silesian 
Voivodship was coupled with a significant amount 
of points which was obtained by the WARR’s pro-
posal for the running of the consultation centre. Out 
of 100 possible points, the WARR’s proposal earned  
81 points.

Under Sub-measure 2.2.1 SOP ICE, in 2008 seven co-
financing agreements were signed for a total amount 
of support of PLN 52,483,562.77. 

The Contracting Section carried out the process of ac-
ceptance of the loan, leasing and assignment agree-
ments submitted to the RFI by the Beneficiaries under 
Measure 2.3 SOP ICE and Sub-measure 2.2.1 SOP ICE. 

Under Measure 2.1 of the Sectoral Operational Pro-
gramme “Improvement of the Competitiveness of 
Enterprises”, disbursements of PLN 1,110,252.50 were 
made to the Beneficiaries.

Under Sub-measure 2.2.1 of the Sectoral Operational 
Programme “Improvement of the Competitiveness of 
Enterprises”, disbursements of PLN 8,839,085.89 were 
made to the Beneficiaries.

Under Measure 2.3 of the Sectoral Operational  
Programme “Improvement of the Competitivenes  
of Enterprises”, disbursements of PLN 17,134,485.48 
were made to the Beneficiaries.

In 2008 the implementation of all the projects imple-
mented under Measure 2.1 of the Sectoral Operational 
Programme “Improvement of the Competitiveness  
of Enterprises” was completed. 

In 2008 the total amount disbursed under the SOP ICE 
was PLN 27,083,823.87.

THE SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME 
“HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT”

The Regional Financing Institution’s tasks also included 
support for projects co-financed under the Sectoral 
Operational Programme “Human Resources Develop-
ment” (SOP HRD), Measure 2.3 “Development of per-
sonnel of modern economy”, scheme a “Improvement 
of skills and qualifications of personnel”. 

In 2008 the Regional Financing Institution completed 
its support for the agreements entered into under the 
SOP HRD programme. The RFI supervised the correct-
ness of implementation of 13 out of the 45 agreements 
for training organisation signed by the Beneficiaries 
with the Polish Agency for Enterprise Development. 

In 2008 the RFI conducted 85 monitorings of trainings 
conducted under the signed agreements. Moreover, 
115 payment applications were reviewed.

In 2008 3,832 persons participated in the training 
programmes organised by the Beneficiaries from the 
Lower Silesian Voivodship. In turn, the total number of 
employees in the Lower Silesian Voivodship who used 
the support under the implemented measure of the 
SOP HRD programme was 27,907 persons. 

The total value of the projects implemented in the 
Lower Silesian Voivodship is PLN 72,580,276.86.  
The value of co-financing for all the projects stands at 
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W ramach SPO WKP Poddziałania 2.2.1 w roku 2008 
podpisanych zostało 7 umów o dofinansowanie na 
łączną kwotę wsparcia 52 483 562,77 PLN .

Sekcja Kontraktowania przeprowadzała akceptacje 
umów kredytowych, leasingowych i cesji przekazywa-
nych do RIF przez Beneficjentów Działania 2.3 SPO WKP 
i Poddziałania 2.2.1 SPO WKP. 

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkuren-
cyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1: zrealizo-
wano płatności na rzecz Beneficjentów w wysokości 
1 110 252,50 PLN.

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkuren-
cyjności Przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.1: zrealizo-
wano płatności na rzecz Beneficjentów w wysokości 
8 839 085,89 PLN.

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkuren-
cyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3: zrealizo-
wano płatności na rzecz Beneficjentów w wysokości 
17 134 485,48 PLN.

W 2008 roku zakończona została realizacja wszystkich 
projektów w ramach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 
Działanie 2.1. 

Łączna wypłacona kwota w roku 2008 w ramach SPO 
WKP wyniosła 27 083 823,87 PLN.

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY 
ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

W ramach zadań Regionalnej Instytucji Finansującej 
znajdowała się również obsługa projektów dofi-
nansowanych w ramach Sektorowego Programu  
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działania 
2.3 „Rozwój kadr  nowoczesnej gospodarki”, schematu  
a „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”. 

W 2008 r. Regionalna Instytucja Finansująca zakoń-
czyła obsługę umów zawartych w ramach Programu 
SPO RZL. RIF nadzorowała prawidłowość reali-zacji 
13 z 45 umów podpisanych przez Beneficjentów  
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ra-
mach organizacji szkoleń.

W 2008 r. RIF przeprowadziła 85 monitoringów szkoleń 
realizowanych w ramach podpisanych umów. Ponadto 
zweryfikowała 115 wniosków o płatność.

W 2008 r. w szkoleniach organizowanych przez Be-
neficjentów z woj. dolnośląskiego uczestniczyły 3 832 
osoby, z kolei łączna liczba pracowników w woje- 
wództwie dolnośląskim, którzy skorzystali ze wsparcia 
w ramach realizowanego działania programu SPO RZL 
wyniosła 27 907 osób. 

Całkowita wartość projektów realizowanych w woje-
wództwie dolnośląskim to 72 580 276,86 PLN. Wartość 
dofinansowania wszystkich projektów opiewa na kwotę 
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Consulting, SCT, Tapvei Oy Polska or Avro Industries. 
In supporting several projects, the WARR cooperated 
with the Wrocław Agglomeration Development Agen-
cy (ARAW). 

An important element of the Investor Assistance Cen-
tre’s activities in 2008 was the organisation, together 
with the PAIiIZ and the Marshall’s Office of the Lower Si-
lesian Voivodship, of the 3rd edition of the nationwide 
competition “Grunt na Medal” (First-class Land). In 
the final outcome of the competition, a plot of land in 
Stanowice near Oława was announced to be the best 
prepared plot. 

In accordance with the decision of the Marshall of 
the Lower Silesian Voivodship, the COI was trans-
ferred to the Lower Silesian Economic Coopera-
tion Agency (DAWG) starting from the beginning 
of September 2008.

THE MACROECONOMIC HERMIN MODEL

A team of experts of the Wrocław Regional Develop-
ment Agency, in collaboration with Dr J. Bradley of 
the Economic Modelling and Development Strategies 
(EMDS) in Dublin, continued the research work on the 
improvement of the macroeconomic HERMIN models. 
Using the macroeconomic HERMIN models, assess-
ments were also made of the macroeconomic im-
pacts of EU funds both on the whole Polish economy 
and on the regional economies of the Polish voivod-
ships (regions). 

Commissioned by government administration (the 
Ministry of Regional Development), in 2008 the WARR 
team prepared, using the HERMIN methodology,  
a report “The impact of implementation of investments 
financed from EU funds on the main indicators of the 
strategic documents – the National Development Plan 
and the National Cohesion Strategy – as well as on 
other selected macroeconomic indicators at the na-
tional and regional level using the national and region-
al HERMIN models”. The results of the WARR team’s 
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WARR uzyskał przewagę zarówno dzięki wielo-
letniemu doświadczeniu we wspieraniu rozwoju 
przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska i poza 
granicami województwa, jak również dzięki licznej 
i odpowiednio wykwalifikowanej kadrze. W skali kraju 
oferta WARR uplasowała się na bardzo wysokim pią-
tym miejscu spośród 123 podmiotów biorących udział 
w konkursie.

Z inicjatywy WARR powstała na Dolnym Śląsku sieć 
Punktów Konsultacyjnych zrzeszonych pod wspólnym 
szyldem Dolnośląskiej Sieci Punktów Konsultacyj-
nych, świadczących bezpłatne usługi informacyjne 
dla przedsiębiorców z sektora MSP, dużych przedsię-
biorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej. W skład sieci, poza WARR, który jest 
liderem prowadzącym Regionalny Punkt Konsultacyj-
ny, wchodzą agencje rozwoju regionalnego pełniące 
funkcje Lokalnych Punktów Konsultacyjnych. Ponadto 
od września 2008 roku usługi informacyjne PK świad-
czone są również drogą telefoniczną i elektroniczną.

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

W 2008 roku zakończyło swą działalność, działające  
w strukturach Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego, Regionalne Centrum Obsługi Inwestora (COI). 
Od roku 2001 Dolnośląskie COI było regionalnym part-
nerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych (d. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicz-
nych) i wspólnie z PAIiIZ realizowało wiele projektów 
inwestycyjnych na terenie Dolnego Śląska. Inicjatywa 
COI skierowana była w szczególności na wspieranie 
inwestycji zagranicznych oraz na promocję dolnoślą-
skich lokalizacji typu greenfield i brownfield wśród po-
tencjalnych inwestorów. 

Działalność COI polegała m.in. na: organizacji spotkań 
inwestorów z przyszłymi kooperantami, a także wspie-
ranie ich w kontaktach z administracją rządową i sa-
morządową. Przez cały okres swojej działalności COI 
współpracowało ściśle z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Urzędem Miejskim we Wro-
cławiu i wieloma innymi dolnośląskimi samorządami,  
a także zlokalizowanymi w regionie Specjalnymi Stre-
fami Ekonomicznymi i licznymi podmiotami gospodar-
czymi. 

W 2008 roku COI obsługiwało samodzielnie lub  
z udziałem PAIiIZ około 30 projektów inwestycyjnych.  
W pierwszym etapie procesu inwestycyjnego wspie-
rało między innymi takie firmy jak TUBEX, RICH INTER-
NATIONAL, Cenmed, Magic Glass, Onura Consulting, 

The WARR gained its advantage thanks to many years 
of experience in supporting enterprise development 
within Lower Silesia and outside the region as well as 
thanks to its numerous appropriately qualified person-
nel. At the national level, the WARR’s proposal was 
ranked fifth, which is a very high position, among 123 
entities participating in the call for proposals.

Upon the WARR’s initiative, a network of Consultation 
Centres was created in Lower Silesia, associated under 
the joint aegis of the Lower Silesian Network of Consul-
tation Centres, providing free information services to 
entrepreneurs from the SME sector, large enterprises 
and persons planning to start business activities. Be-
sides the WARR, which is the leader running the Re-
gional Consultation Centre, the network comprises 
the regional development agencies performing the 
functions of the Local Consultation Centres. Moreover, 
since September 2008 the Consultation Centre’s in-
formation services have also been provided by phone 
and electronic mail.

THE INVESTOR ASSISTANCE CENTRE

In 2008 the Regional Investor Assistance Centre (COI), 
operating within the structure of the Wrocław Regional 
Development Agency, finished its operation. Since 
2001 the Lower Silesian COI was a regional partner of 
the Polish Information and Foreign Investment Agency 
(PAIiIZ) (the former State Foreign Investment Agency) 
and, together with the PAIiIZ, it implemented many 
investment projects in Lower Silesia. The COI initiative 
was designed in particular to support foreign invest-
ment and to promote Lower Silesian greenfield and 
brownfield locations among potential investors. 

The activities of the Investor Assistance Centre in-
volved, among other things, the organisation of meet-
ings of investors with future contractors as well as pro-
viding support to them in their contacts with central 
and local government administration. Throughout the 
whole period of its operation, the COI closely coop-
erated with the Marshall’s Office of the Lower Silesian 
Voivodship, the Wrocław City Office and many other 
Lower Silesian local governments as well as with the 
Special Economic Zones located within the region and 
numerous business entities.

In 2008 the COI supported on its own, or with the par-
ticipation of the PAIiIZ, about 30 investment projects. 
At the first stage of the investment process, it sup-
ported, among others, such companies as TUBEX, 
RICH INTERNATIONAL, Cenmed, Magic Glass, Onura 

SCT, Tapvei Oy Polska czy Avro Industries. W obsłudze 
kilku projektów WARR współpracował z Agencją Roz-
woju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW).

Istotnym punktem działalności COI w 2008 roku 
było przeprowadzenie wspólnie z PAIiIZ i Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego III 
edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”. 
Ostatecznie za najlepiej przygotowaną uznano działkę 
Stanowice koło Oławy. 

Z początkiem września 2008 roku, zgodnie z decyzją 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, COI zostało 
przekazane Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospo-
darczej Sp. z o.o. (DAWG).

MODEL MAKROEKONOMICZNY HERMIN

Zespół ekspertów Wrocławskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego we współpracy z dr. J.Bradley’em – Eco-
nomic Modelling and Development Strategies (EMDS)  
w Dublinie kontynuował prace badawcze nad udosko-
naleniem modeli makroekonomicznych typu HERMIN. 
Przy użyciu modeli przeprowadzono również oceny 
makroekonomicznego wpływu środków UE zarówno 
na całą polską gospodarkę, jak i gospodarki regional-
ne polskich województw. 

W 2008 r. na zlecenie administracji rządowej (Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego) zespół WARR opracował 
przy użyciu metodologii HERMIN raport “Wpływ re- 
alizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych 
na kształtowanie się głównych wskaźników dokumen-
tów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 
i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych 
wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra-
jowym i regionalnym za pomocą modelu krajowego 
i modeli regionalnych HERMIN”. Wyniki prac zespołu 
WARR zawarte w ww. raporcie zostały opublikowane 

Konferencja ERSA, Liverpool 2008
ERSA Conference, Liverpool 2008

Szkolenie Hermin
Hermin training

Projekty realizowane przez WARR w 2008 roku 
Projects implemented by WARR in 2008

Grunt na medal, Stanowice
The Golden Sites, Stanowice
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w kolejnym okresowym raporcie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego pt. “Ocena postępów Polski w konwer-
gencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na 
gospodarkę w latach 2004-2007” (Warszawa, lipiec 
2008).

Zespół HERMIN w WARR kontynuował także bezpo-
średnią współpracę z władzami samorządowymi 
szczebla wojewódzkiego. W wrześniu odbyło się we 
Wrocławiu szkolenie z operowania na modelu regio-
nalnym HERMIN gospodarki województwa zachod-
niopomorskiego i przeprowadzania analiz wpływu 
Regionalnego Programu Operacyjnego na gospo-
darkę województwa.

Metodologia HERMIN została również wykorzystana 
w badaniu ewaluacyjnym realizowanym na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- 
-Mazurskiego. Projekt pt. “Wpływ ekonomiczny realizo-
wanych w województwie projektów w ramach Działa-
nia 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę 
warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyj-
nej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy”.

Równoległe do analiz przeprowadzanych na zlecenie 
polskiej administracji publicznej WARR wziął udział  
w międzynarodowych projektach badawczych reali-
zowanych na zamówienie instytucji UE.  W roku 2008 
zespół HERMIN kontynuował prace nad projektem: 
“Opracowanie instrumentu służącego do analizy po-
lityki spójności” (Development of an instrument to 
analyse the impact of cohesion policy). Projekt ten 
jest realizowany dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 
Regionalnej (DG REGIO) Komisji Europejskiej. Liderem 
międzynarodowego konsorcjum jest niemiecka 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. 

Pod koniec roku, na zlecenie Parlamentu Europejskie-
go, z udziałem WARR rozpoczęła się realizacja nowego 
projektu badawczego “The Economic Return of Cohe-
sion Expenditure For Member States”. Projekt dotyczy 
oceny wpływu Polityki Spójności UE, wdrażanej głów-
nie w nowych krajach członkowskich, na gospodarki 
państw „starej” Unii i jest realizowany przez międzyna-
rodowe konsorcjum, którego członkami, oprócz WARR, 

work contained in the a.m. report were published in 
the next periodic report of the Ministry of Regional De-
velopment, entitled “Assessment of Poland’s progress 
in convergence with EU countries and the impact of 
the EU funds on the economy in the years 2004-2007” 
(Warsaw, July 2008).

The HERMIN team at the WARR also continued its direct 
cooperation with the regional-level local government 
authorities. In September, training was conducted 
in Wrocław on the operation of the regional HERMIN 
model for the Western Pomeranian Voivodship and on 
how to analyse the impacts of the Regional Operation-
al Programme on the regional economy.

The HERMIN methodology was also used in an evalu-
ation study, commissioned by the Marshall’s Office of 
the Warmia and Mazury Voivodship. The project was 
entitled “The economic impact of the projects imple-
mented in the Voivodship under Measure 1.4 IROP on 
regional development (including the improvement of 
economic conditions and investment attractiveness) 
and on the creation of permanent jobs”.

Concurrently to the analyses commissioned by Polish 
public administration, the WARR participated in inter-
national research projects commissioned by the EU 
institutions. In 2008 the HERMIN team continued the 
work on the project: “Development of an instrument to 
analyse the impact of cohesion policy”. This project is 
implemented for the General Directorate for Regional 
Development (DG REGIO) of the European Commis-
sion. The leader of the international consortium is a 
German consulting firm GEFRA- Gesellschaft für Fi-
nanz- und Regionalanalysen from Münster and the 
consortium also includes partners from Bulgaria, Czech 
Republic, Estonia, Spain, Romania and Hungary. 

At the end of the year, the implementation of a new 
research project, “The Economic Return of Cohesion 
Expenditure for Member States”, contracted out by 
the European Parliament, was launched with the par-
ticipation of the WARR. This project relates to the as-
sessment of the impacts of the EU Cohesion Policy, im-
plemented primarily in the new member states, on the 
economies of the “old” EU countries and it is carried 
out by an international consortium comprising, in addi-
tion to the WARR, GEFRA - Gesellschaft für Finanz- und 

są także GEFRA – Gesellschaft für Finanz- und Regiona-
lanalysen z Münster oraz dr J.Bradley z Economic Mo-
delling and Development Strategies z Dublina.

Ważne miejsce w działalności WARR zajmowało rów-
nież upowszechnianie wyników prac badawczych  
i analiz związanych z polską implementacją metodo-
logii HERMIN. W sierpniu zespół HERMIN uczestniczył 
w 48th European Congress of the Regional Science 
Association International – ERSA 2008 (48 Europejski 
Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań 
Regionalnych) na Uniwersytecie w Liverpoolu. 

Zespół WARR zaprezentował na konferencji referat pt. 
“National and Regional Structural Fund Strategies in 
Poland: Getting the balance right” (Krajowe i regional-
ne strategie w zakresie implementacji Funduszy Struk-
turalnych w Polsce: w poszukiwaniu równowagi).

KONCEPCJA PROGRAMOWO -  
- PRZESTRZENNA OCHRONY  
PRZECIWPOWODZIOWEJ KOTLINY  
KŁODZKIEJ – RZ. BIAŁA LĄDECKA

Na zlecenie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji  
i Urzą-dzeń Wodnych rozpoczęto realizację projektu 
pt. „Koncepcja programowo–przestrzenna ochrony  
przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej – etap I wały 
przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej  
w km 0+000 – 35+012”, którego okres realizacji przy-
pada na lata 2008-2009. W ramach projektu Agencja 
współpracuje z wieloma instytucjami i podmiotami 
gospodarczymi, m.in. Instytutem Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej – Oddział Wrocław, Hydroprojektem 
Wrocław, Integrated Management Services Sp. z o.o. 
oraz Uni-wersytetem Przyrodniczym. 

Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie między 
innymi: wielowariantowej koncepcji technicznej odbu-
dowy koryta rzecznego, nowego i modernizowanego 
obwałowania wraz z budowlami regulacyjnymi, obiek-
tami komunikacyjnymi, typowe przekroje poprzeczne, 
profile podłużne, szacunkowy przedmiar i koszt pod-
stawowych robót, koncepcję poboru mas ziemnych do 
budowy nowego obwałowania, wizualizację projektu 
na mapach z oceną wariantów realizacji przedsięwzię-
cia oraz analizę uwarunkowań technicznych i przyrod-
niczych realizacji wariantów przedsięwzięcia.

Regionalanalysen from Münster and Dr J.Bradley of 
the Economic Modelling and Development Strategies  
of Dublin.

The dissemination of the results of the research work 
and analyses related to the Polish implementation of 
the HERMIN methodology also had an important place 
in the WARR’s activities. In August the HERMIN team 
participated in the 48th European Congress of the Re-
gional Science Association International - ERSA 2008  
at the University of Liverpool. 

At the conference, the WARR team presented a paper 
entitled “National and Regional Structural Fund Strate-
gies in Poland: Getting the balance right”.

THE CONCEPTUAL LAND USE PLAN FOR 
FLOOD PROTECTION OF THE KŁODZKO 
VALLEY – BIAŁA LĄDECKA RIVER

Commissioned by the Lower Silesian Board for Amelio-
ration and Water Structures (DZMiUW), the Wrocław Re-
gional Development Agency launched the implemen-
tation of a project entitled “The conceptual land use 
plan for flood protection of the Kłodzko Valley – Biała 
Lądecka River – phase I, flood dikes and the regulation 
of the Biała Lądecka River on km 0+000 – 35+012”, with 
the implementation period scheduled for the years 
2008- 2009. Under the project, the Agency cooper-
ates with a number of institutions and business enti-
ties, among others, the Institute of Meteorology and 
Water Management – Wrocław Branch, Hydroprojekt 
Wrocław, Integrated Management Services Sp. z o.o. 
and the University of Life Sciences. 

The contract involves, among other things, the prepa-
ration of a multi-option technical conceptual design 
for the reconstruction of the river bed, a new flood 
embankment and a modernised flood embankment, 
together with river control structures, transport struc-
tures, typical cross sections, longitudinal profiles, bill 
of quantities and cost estimate of essential works,  
a concept for borrow areas for the construction of the 
new flood embankment, project visualization on maps 
together with an assessment of project implementa-
tion options as well as an analysis of technical and en-
vironmental conditions for the implementation of the 
project options.

Skumulowany wpływ polityki spójności na liczbę 
pracujących w wieku 15–64 (w tys. osób)
The aggregate impact of cohesion policy on 
employed persons aged 15–64 (in thousands)
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W 2008 r. zrealizowano zadania:

 analizę wszystkich baz danych niezbędnych dla pla-
nowania i podejmowania decyzji oraz opis dostęp-
nych właściwych danych z uwzględnieniem obowią-
zujących aktów prawnych, 

 wyniki obliczeń dotyczących hydraulicznych przejść 
wód powodziowych,

 opis zbudowanego modelu wód gruntowych 
uwzględniającego zmiany po przywróceniu retencji 
własnej i zalewów wraz z propozycją odpowiednich 
środków zaradczych,

 wstępne rozpoznanie: geotechniczne (dla wariantów 
nowego i modernizacji obwałowania), gleboznawcze 
oraz budowy koryta rzecznego,

 opis infrastruktury wodnej, dróg dojazdowych, 
wariantów przebudowy i budowy obwałowań prze-
ciwpowodziowych i koryta rzecznego, 

 wstępną inwentaryzację dendrologiczną i przyrod-
niczą

 

 

INICJATYWA ODRA AXIS CONNECT

Z inicjatywy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego w 2008 r. rozpoczęto przygotowanie projektu 
odrzańskiego, który uzyskał roboczy tytuł Odra Axis 
Connect. Projekt ten jest kontynuacją działań zmie-
rzających do zintegrowanego rozwoju regionu od-
rzańskiego, podjętych w realizowanych w ramach  
INTERREG z funduszy Unii Europejskiej w latach 2002- 
-2007 projektach OderRegio i OderRegio II. 

We wrześniu 2008 r. do partnerów trafił Raport  
Końcowy ostatniego projektu INTERREG IIIB Cadses 
OderRegio Transgraniczny program działań. Prewen-
cyjna ochrona przeciwpowodziowa z uwzględnieniem 
działań z zakresu gospodarki przestrzennej w dorzeczu 
Odry. Uczestnicy projektu OderRegio uznali, że dla dal-
szego zintegrowanego rozwoju obszaru dorzecza Odry, 
obejmującego zagadnienia gospodarcze, społeczne, 
ekologiczne, kulturalne i naukowe, konieczne jest kon-
tynuowanie prac partnerów z Polski, Czech i Niemiec 
w ramach kolejnej inicjatywy – Odra Axis Connect.

W wyniku rozmów z wieloma potencjalnymi partnerami 
WARR wspólnie z biurem INFRASTRUKTUR & UMWELT 
Profesor Böhm und Partner z siedzibą w Darmstadt 
opracował fiszkę projektu.

Idea projektu Odra Axis Connect uzyskała poparcie na 
VII posiedzeniu Komitetu ds. Gospodarki Przestrzen-
nej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. 

In 2008 the following works were carried out:

 an analysis of all databases necessary for planning 
and making decisions as well as a description of rele-
vant data available, including applicable legislation, 

 results of hydraulic calculations for the passage of 
flood waters,

 a description of a constructed groundwater model, 
which takes into account changes after the restora-
tion of the river valley’s flood storage capacity and 
floodplains, together with a proposal for appropriate 
preventive measures,

 preliminary investigations: geotechnical investiga-
tions (for the options of the new flood embankment 
and the flood embankment modernisation, soil in-
vestigations and the investigations of the river bed 
structure),

 a description of water infrastructure, access roads, 
options for improvements and the construction of 
the flood embankments and improvements to the 
river bed, 

 a preliminary tree and environmental inventory.

 

 
 

THE ODRA AXIS CONNECT INITIATIVE

Upon the initiative of the Wrocław Regional Develop-
ment Agency, in 2008 the preparation of the next Odra 
River-related project was started, which was given a 
working title “The Odra Axis Connect”. This project is a 
continuation of the measures aimed at integrated de-
velopment of the Odra River region, undertaken under 
the projects OderRegio and OderRegio II which were 
implemented in the years 2002-2007 within the frame-
work of the INTERREG programme and financed from 
the European Union funds. 

In September 2008 the partners received the Final Re-
port of the last project INTERREG IIIB Cadses, “OderRe-
gio: Transnational Action Programme - Spatial Planning 
for Preventive Flood Protection in the Oder Catchment 
Area”. The participants of the OderRegio project came 
to a conclusion that, for further integrated develop-
ment of the Odra River basin area which would include 
economic, social, ecological, cultural and scientific is-
sues, it was necessary to continue the work of the part-
ners from Poland, the Czech Republic and Germany 
under the framework of the next initiative - Odra Axis 
Connect.

As a result of talks with many potential partners, the 
WARR, together with the Darmstadt-based office of IN-
FRASTRUKTUR & UMWELT Profesor Böhm und Partner, 
prepared the project fiche. The idea of the Odra Axis 
Connect project gained support at the 7th meeting of 

Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, które odbyło 
się w dniach 16–17 września 2008 r. w Berlinie.

Konieczne jest rozpropagowanie idei projektu, po-
zyskanie przyszłych partnerów oraz przygotowanie 
wniosku aplikacyjnego. Zadanie to po stronie pol-
skiej realizowane będzie przez Wrocławską Agencję  
Rozwoju Regionalnego, a po stronie niemieckiej przez 
biuro INFRASTRUKTUR & UMWELT. 

STUDIUM WYKONALNOŚCI „OCHRONA 
OD POWODZI KOTLINY KŁODZKIEJ”

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego opra-
cowała w 2008 roku dokumentację do wniosku o do-
finansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia 
„Ochrona od powodzi Kotliny Kłodzkiej”, we współpra-
cy z konsorcjum Sogreah Polska Sp. z o.o. i Hydropro-
jekt Wrocław Sp. z o.o. i Sogreah Consultants, w tym 
zadanie „Opracowanie analiz ekonomiczno–finanso-
wych wraz z analizą kosztów i korzyści oraz harmono-
gramu finansowania przedsięwzięcia Ochrona od po-

wodzi Kotliny Kłodzkiej”.

STUDIUM WYKONALNOŚCI „MODERNIZA-
CJA ZBIORNIKA WODNEGO NYSA”

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego opraco-
wała w 2008 roku dokumentację do wniosku o dofi-
nansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia 
„Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”, we współ-
pracy z konsorcjum Sogreah Polska Sp. z o.o. i Hy-
droprojekt Wrocław Sp. z o.o. i Sogreah Consultants,  
w tym zadanie „Opracowanie analiz ekonomiczno–fi-
nansowych wraz z analizą kosztów i korzyści oraz har-
monogramu finansowania przedsięwzięcia Moderni-
zacja zbiornika wodnego Nysa”.

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU 
GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

W ostatnich miesiącach 2008 roku Wrocławska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego na zlecenie Urzędu Gmi-
ny Święta Katarzyna rozpoczęła prace aktualizacyjne  
nad Strategią Rozwoju Gminy Święta Katarzyna na 
lata 2002–2015. Przy aktualizacji przyjęto metodę  
ekspercko–społecznego planowania. Prace zespołu 
WARR polegają m.in. na uwzględnieniu w Strategii  
aktualnych dokumentów planistycznych i progra-
mowych Gminy oraz opracowań socjologiczno- 
-demograficznych. 

Prace nad aktualizacją Strategii rozpoczęto pod koniec 
sierpnia 2008 roku. Pierwsza wersja kompletnego do-
kumentu została przekazana pod koniec grudnia do 
konsultacji społecznych. Faktyczne zakończenie pro-
jektu nastąpiło w marcu 2009 roku.

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU  
MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

W 2000 roku WARR wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie tworzył pierwszą Strategię Rozwoju 
dla Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

the Committee for Spatial Development of the Polish-
German International Commission for Interregional 
and Crossborder Cooperation, which was held in Ber-
lin on 16–17 September 2008. It is necessary to propa-
gate the project idea, to gain future partners and to 
prepare an application. On the Polish side, this task will 
be carried out by the Wrocław Regional Development 
Agency, and on the German side, by the office INFRA-
STRUKTUR & UMWELT.

THE FEASIBILITY STUDY “THE KŁODZKO 
VALLEY FLOOD PROTECTION”

In 2008 the Wrocław Regional Development 
Agency prepared documentation for an applica-
tion for Cohesion Fund assistance for the project 
“The Kłodzko Valley Flood Protection”, in collabo-
ration with a consortium comprising Sogreah Pol-
ska Sp. z o.o., Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. and 
Sogreah Consultants, package “Preparation of eco-
nomic and financial analyses, together with a cost 
and benefit analysis and a financing schedule, for 
the project “The Kłodzko Valley Flood Protection”. 

THE FEASIBILITY STUDY “MODERNISATION 
OF THE NYSA WATER RESERVOIR”

In 2008 the Wrocław Regional Development Agency 
prepared documentation for an application for Cohe-
sion Fund assistance for the project “Flood protection-
related modernisation of the Nysa water reservoir”, in 
collaboration with a consortium comprising Sogreah 
Polska Sp. z o.o., Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. and 
Sogreah Consultants, package “Preparation of eco-
nomic and financial analyses, together with a cost 
and benefit analysis and a financing schedule, for the 
project “Modernisation of the Nysa water reservoir”.

THE UPDATED DEVELOPMENT STRATEGY 
FOR THE GMINA (MUNICPALITY) OF 
ŚWIĘTA KATARZYNA

In the last months of 2008, the Wrocław Regional 
Development Agency, commissioned by the Święta 
Katarzyna Municipality Office, started the updat-
ing of the Development Strategy for the Municipality  
of Święta Katarzyna for the years 2002–2015. In updat-
ing the Strategy, the expert and social planning metho- 
dology was adopted. The WARR team’s work involves, 
inter alia, the inclusion in the Strategy of the updated 
planning and programme documents of the munici-
pality as well as sociological and demographic studies. 

The work on the Strategy update was started at the 
end of August 2008. The first version of the complete 
document was submitted at the end of December for 
social consultation. The actual project completion 
took place in March 2009.

THE UPDATED DEVELOPMENT STRATEGY 
FOR THE CITY AND GMINA (MUNICPAL-
ITY) OF KĄTY WROCŁAWSKIE

In 2000 the WARR, together with the Kąty Wrocławskie 
City and Municipality Office, prepared the first Devel-
opment Strategy for the City and Municipality of Kąty 

Projekty realizowane przez WARR w 2008 roku 
Projects implemented by WARR in 2008
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W październiku 2008 r. rozpoczęły się prace eksperckie 
nad aktualizacją strategii.

Komitet Sterujący, składający się z Burmistrza, Zastęp-
cy Burmistrza, Przewodniczącego Rady, przewodniczą- 
cych wybranych komisji oraz przedstawiciela Wrocław-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego nadzorował pra-
ce nad aktualizacją strategii. Bieżące prace związane  
z aktualizacją strategii były prowadzone przez robocze 
zespoły zadaniowe. Skład każdego z zespołów był uza-
leżniony od zakresu tematycznego zadania. 

W dniu 30.12.2008 r. całość opracowanego doku-
mentu Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie została przekazana władzom Miasta 
i Gminy do zatwierdzenia i uchwalenia. Uchwalenie 
tego dokumentu przez Radę Gminy nastąpiło w stycz-
niu 2009 r.

 

PROJEKT ICT

Gospodarka oparta na wiedzy  
oraz rozwój ICT na Dolnym Śląsku

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego wspól-
nie z Instytutem Badań Społeczno–Ekonomicznych  
w Dublinie oraz Uniwersytetem Ekonomii i Zarządzania 
w Wiedniu uczestniczy w projekcie „Gospodarka oparta 
na wiedzy, przekształcenia gospodarcze oraz techno-
logie informacji i telekomunikacji (ICT) w krajach człon-
kowskich UE25+: Dynamika regionalna w fazie rozwoju” 
(”The Knowledge Economy, Economic Transforma-
tions and ICT in the EU25+: Regional Dynamics in the 
Deployment Phase”), którego okres realizacji przypada 
na lata 2007–2009. Projekt jest realizowany na zlecenie 
Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej – Wspólne 
Centrum Badań (The Directorate General Joint Rese-
arch Centre (DG JRC) of the European Commission) 
i jest finansowany z funduszy europejskich. Głównym 
celem badań jest lepsze rozpoznanie charakteru i dy-
namiki przekształceń w europejskiej gospodarce, 
a w szczególności próba odpowiedzi na pytanie: jak 
te przekształcenia odnoszą się do dwóch zauważal-
nych trendów: do rozwoju technologii informacyjnej  
i telekomunikacyjnej (ICT) oraz globalizacji gospo-
darki. Dolny Śląsk wraz z kilkoma innymi regionami  
z państw członkowskich UE został wybrany do przepro-
wadzenia szczegółowych badań. Wynika to m.in. z po-
tencjału i jego dynamicznego rozwoju gospodarczego 
w ostatnich latach.

Projekt skupia się na czterech obszarach: regionalna 
dynamika i przekształcenia gospodarcze podczas fazy 
rozwoju ICT, globalizacja i regionalizacja gospodarki 
opartej na wiedzy, regionalne systemy innowacji, re-
gionalne skutki polityk zorientowanych na wspieranie 
technologii ICT.

W 2008 roku zespół WARR opracowywał Raport  
C–Lower Silesia Regional Case Study. Raport ten został 
przekazany do Komisji Europejskiej do dalszych kon-
sultacji. W trakcie prac nad raportem przeprowadzono 
również szeroko zakrojoną ankietyzację funkcjonują-
cych na Dolnym Śląsku podmiotów gospodarczych, 
działających w branży ICT lub wykorzystujących w swo-
jej działalności nowoczesne technologie informacyjne 
i telekomunikacyjne. 

Wrocławskie. In October 2008 the expert’s work start-
ed on the strategy update.

The Steering Committee, composed of the Mayor, 
Deputy Mayor, Chairperson of the Council, chairper-
sons of elected committees and representatives of the 
Wrocław Regional Development Agency, supervised 
the work on the strategy update. The day-to-day work 
associated with the updating of the strategy was car-
ried out by working task teams. The composition of 
each of the teams was dependent on the thematic 
scope of a particular thematic task. 

On 30 December 2008 the entire document of the Up-
dated Development Strategy for the City and Munici-
pality of Kąty Wrocławskie was submitted to the City 
and Municipality authorities for approval and adop-
tion. This document was adopted by the Municipality 
Council in January 2009.

THE ICT PROJECT

The knowledge economy and ICT  
development in Lower Silesia.  

The Wrocław Regional Development Agency, together 
with the Economic and Social Research Institute in 
Dublin and the Vienna University of Economics and 
Business Administration, participates in the project 
“The Knowledge Economy, Economic Transformations 
and ICT in the EU25+: Regional Dynamics in the De-
ployment Phase”, to be implemented in the years 2007- 
-2009. This project has been commissioned by the 
Directorate General Joint Research Centre (DG JRC) 
of the European Commission and it is financed from 
the European funds. The main aim of the research is 
to better identify the nature and dynamics of transfor-
mations in the European economy, in particular, to at-
tempt to answer the following question: How do these 
transformations relate to two noticeable trends: the 
development of information and communication tech-
nologies (ICT) and the globalisation of the economy? 
Lower Silesia, along with several other regions from the 
EU member states, was selected to conduct detailed 
research. It results, inter alia, from its potential and dy-
namic economic development in the recent years.

This project is focused on four areas: the regional dy-
namics and economic transformations during the ICT 
development phase, globalisation and regionalisation 
of the knowledge economy, regional innovation sys-
tems, regional implications of ICT-oriented policies.

 In 2008 the WARR team prepared the Report C – Lower 
Silesia Regional Case Study. This report was submitted 
to the European Commission for further consultation. 
In the course of the work on the report, a broad-based 
questionnaire survey was also conducted among Low-
er Silesian business entities operating in the ICT sec-
tor or using modern information and communication 
technologies in their activities.
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PROJEKTY SZKOLENIOWE

Projekty wspierające rozwój samozatrud-
nienia w regionie realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jednym z większych sukcesów obszaru działań związa-
nego z projektami szkoleniowymi była pomyślna apli-
kacja o środki unijne na realizację projektów miękkich 
skierowanych do osób fizycznych zamierzających roz-
począć działalność gospodarczą w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. 
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy w lipcu 2008 roku WARR przy-
gotował i złożył dwa projekty, które zostały pozytywnie 
ocenione pod kątem merytorycznym.

Projekty WARR zostały sklasyfikowane na bardzo wyso-
kiej piątej i dwunastej pozycji spośród wszystkich pod-
miotów biorących udział w konkursie. WARR, jako jedy-
na agencja rozwoju regionalnego w regionie uzyskała 
dofinansowanie na realizację swoich projektów. War-
ty podkreślenia jest fakt, iż obie przygotowane przez 
WARR aplikacje uzyskały rekomendację do podpisania 
umowy wsparcia. W roku 2009 WARR  będzie realizował 
jeden z opisywanych projektów. Realizacja drugiego 
projektu jest uzależniona od  posiadanych środków fi-
nansowych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

 

SPOTKANIA PROMOCYJNO- 
-INFORMACYJNE

W listopadzie 2008 roku Regionalny Punkt Konsulta-
cyjny we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębior-
czości zorganizował serię bezpłatnych spotkań promo-
cyjno-informacyjnych na temat oferty usług Punktów 
Konsultacyjnych oraz dostępnych programów po-
mocowych w okresie programowania 2007–2013 dla 
przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą. W okresie od 5 do 27 listo-
pada zorganizowano i przeprowadzono 26 spotkań we 
wszystkich powiatach Dolnego Śląska. Łącznie udział w 
spotkaniach wzięło blisko 900 osób. Dzięki takiej inicja-
tywie uczestnicy spotkań otrzymali pakiet niezbędnej 
wiedzy na temat możliwości ubiegania się o wsparcie 
ze środków unijnych, a także dane konkretnych insty-
tucji świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla 
przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

TRAINING PROJECTS

Projects supporting the growth of self-
employment in the region, implemented 
under the Human Capital Operational 
Programme. 

One of major successes of the action area related to 
training projects was the successful application for EU 
funds for the implementation of soft projects target-
ed at individuals intending to start business activities 
under the Human Capital Operational Programme, 
Measure 6.2 “Support and promotion of entrepreneur-
ship and self-employment”. In response to a call for 
proposals announced by the Lower Silesian Voivod-
ship Labour Office, in July 2008 the WARR prepared 
and submitted two projects which were positively eval-
uated in terms of their substantive content.

The WARR’s projects were ranked very high, on the fifth 
and twelfth positions, among all the entities participat-
ing in the call for proposals. The WARR, as the only re-
gional development agency in the region, obtained fi-
nancial support for the implementation of its projects. 
Worth noting is the fact that both applications pre-
pared by the WARR obtained a recommendation for 
the signing of the financial support agreements.  
In 2009 the WARR will be implementing one of the 
above described projects. The implementation of the 
other project is dependent on financial resources avail-
able to the Lower Silesian Voivodship Labour Office.

 
 

INFORMATION AND PROMOTION  
MEETINGS

In November 2008 the Regional Consultation Centre 
at the Wrocław Regional Development Agency, in col-
laboration with the Polish Agency for Enterprise De-
velopment, organised a series of free promotion and 
information meetings relating to the offer of services 
provided by the Consultation Centres and assistance 
programmes for entrepreneurs and persons intending 
to start business activities available in the 2007–2013 
programming period. In the period from 5 to 27 No-
vember, 26 meetings were organised and conducted 
in all the powiats (counties) of Lower Silesia. In total, 
nearly 900 persons participated in these meetings. 
Thanks to this initiative, the participants of the meet-
ings received a package of necessary knowledge on 
the possibility of applying for support from EU 
funds as well as on data relating to specific in-
stitutions providing free information services to 
entrepreneurs and individuals.

Projekty realizowane przez WARR w 2008 roku 
Projects implemented by WARR in 2008
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SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU  
DOLNEGO ŚLĄSKA

W ramach działalności Sekcji Informacji i Promocji  
w 2008 roku zorganizowano 3 spotkania informacyjne 
dla Beneficjentów Sektorowego Programu Operacyj-
nego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw doty-
czące rozliczania projektów w ramach Działań 2.1, 2.2.1 
i 2.3. 

Ponadto w ramach obsługi niektórych działań Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zorga-
nizowano 2 szkolenia dla przedsiębiorców w zakresu 
aplikowania do Działań 4.4, 6.1, 8.1, i 8.2 PO IG

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INNOWACJI  
– CYKL SEMINARIÓW INFORMACYJNO- 
-SZKOLENIOWYCH

W ramach działalności Sekcji Informacji i Promocji 
od października 2008 roku Wrocławska Agencja 
Rozwoju Regionalnego na zlecenie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego orga-
nizuje cykl seminariów szkoleniowo-informacyjnych 
związanych z wdrażaniem Dolnośląskiej Strategii 
Innowacji. Przedsięwzięcie jest realizowane w ra-
mach projektu „Rozwój, koordynacja, monitoring  
i ewaluacja Dolnośląskiego Systemu Innowacji” i jest 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

 

Pierwsze z cyklu seminarium zatytułowane „Prawa wła-
sności intelektualnej” odbyło się 5 grudnia 2008 roku  
we Wrocławiu i składało się z dwóch części wykładowej 
oraz warsztatów przy komputerach. 

Realizacja kolejnych seminariów, zatytułowanych „Fi-
nansowanie działalności innowacyjnej” oraz „Transfer 
technologii”, przewidziana jest na pierwszą połowę 
2009 roku. 

INWESTORSTWO ZASTĘPCZE

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego  
w 2008 r. w ramach inwestorstwa zastępczego od 
fazy koncepcyjnej do decyzji pozwolenia na użytko-
wanie nadzorowała następujące inwestycje:

I  Kontynuacje inwestycji:

1) Budowa Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego 
Poczty Polskiej we Wrocławiu zlokalizowanego we Wro-
cławiu przy ul. Avicenny – inwestorstwo zastępcze

2) Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jele-
niej Górze – funkcja inżyniera kontraktu

W 2008 r. kontynuowano nadzór nad budową kanali-
zacji i sieci wodociągowych. Wykonana była też prze-
budowa połączona z remontem ulicy Wróblewskiego. 

SPECIALIST TRAINING FOR  
ENTREPRENEURS FROM LOWER SILESIA

Under the activities of the Information and Promotion 
Section, in 2008 three information meetings were or-
ganised for the Beneficiaries of the Sectoral Operation-
al Programme “Improvement of the Competitiveness 
of Enterprises”, which related to the documentation 
of expenditures in the projects implemented under 
Measures 2.1, 2.2.1 and 2.3. 

In addition, as part of the support for some measures 
under the Innovative Economy Operational Programme 
(OP IE), 2 trainings were organised for entrepreneurs, 
relating to the submission of applications under Meas-
ures 4.4, 6.1, 8.1 and 8.2 OP IE.

THE LOWER SILESIAN INNOVATION  
STRATEGY – A CYCLE OF INFORMATION 
AND TRAINING SEMINARS

As part of the activities of the Information and Pro-
motion Section, since October 2008 the Wrocław Re-
gional Development Agency, commissioned by the 
Marshall’s Office of the Lower Silesian Voivodship, has 
been organising a cycle of training and information 
seminars related to the implementation of the Lower 
Silesian Innovation Strategy. This undertaking is carried 
out under the project “Development, coordination, 
monitoring and evaluation of the Lower Silesian Inno-
vation Strategy”, and it is co-financed from the Euro-
pean Social Fund.

 

 
 
 
 
 
 
 

The first seminar of this cycle, entitled “Intellectual prop-
erty rights”, was held on 5 December 2008 in Wrocław, 
and it was made up of two parts, a lecture and a work-
shop conducted with the use of computers. 

The implementation of the next seminars, entitled “Fi-
nancing of innovation activities” and “Transfer of tech-
nologies”, is scheduled for the first half of 2009.

SUBSTITUTE INVESTOR SERVICES

As part of its construction management services (the 
so-called substitute investor services), in 2008 the 
Wrocław Regional Development Agency supervised 
the following construction projects from the concep-
tual design stage to the issuance of the use permit:

I. The continued construction projects:

1) The construction of the Polish Post Forwarding and 
Distribution Centre in Wrocław located in Avicenny St. 
– construction management

2) Water supply and wastewater treatment in Jelenia 
Góra – contract engineer

In 2008 the supervision of the construction of the sew-
erage systems and water supply systems was contin-
ued. The improvements, coupled with the repair of 

Trwały prace związane z rozliczaniem inwestycji znaj-
dującej się już w końcowej fazie realizacji, uległo też 
likwidacji biuro Inżyniera Kontraktu.

II  Nowe inwestycje

1) Narodowe Forum Muzyki

WARR jako członek konsorcjum, którego liderem 
jest firma Ove ARUP & Partners International Limited  
z Londynu, zawarła 1 września 2008 r. umowę z Gmi-
ną Wrocław na realizację usługi pod nazwą  „Inżynier  
w ramach Projektu Budowa Narodowego Forum Muzy-
ki we Wrocławiu”. 

Projekt finansowany jest z budżetu Gminy Wrocław 
i środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obiekt 
o najnowocześniejszych założeniach akustycznych 
i architektonicznych zaprojektowała Autorska Pracow-
nia Architektury Kuryłowicz & Associates z Warszawy. 
Koncepcję rozwiązań akustycznych, w tym rucho-
mego sufitu sali koncertowej i komór akustycznych, 
przygotowali specjaliści z firmy Artec Consultants Inc. 
z Nowego Jorku. Budynek NFM zlokalizowany będzie 
przy placu Wolności we Wrocławiu. 

Obejmuje kompleks składający się z czterech sal kon-
certowych (w tym - sali głównej na ok. 1800 miejsc sie-
dzących o najwyższych, światowych parametrach aku-
stycznych), foyer wraz z pomieszczeniami dla obsługi 
widzów, zaplecza biurowo-technicznego oraz parkin-
gu podziemnego. Całkowita kubatura obiektu wynosi  
378 100 m3. Po zawarciu umowy Inżynier przystąpił do 
oceny dokumentacji projektowej, którą zamówił i ode-
brał inwestor. Po zgłoszeniu licznych uwag i zastrzeżeń 
trwa egzekwowanie od projektanta wykonania uzu-
pełnień i poprawek. Przeprowadzona została też wizja  
Filharmonii Narodowej w Budapeszcie o zbliżonych roz-
wiązaniach technicznych. W ramach wykonywanych 
usług Inżynier przeprowadził szkolenie dla personelu 
Zamawiającego. Bierze też czynny udział w przygo-
towaniu przez Gminę Wrocław dokumentacji przetar-
gowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 
Monitoruje roboty związane z przełożeniem infrastruk-
tury podziemnej oraz badaniami archeologicznymi  
na terenie placu budowy. 

W 2009 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych, przekazanie mu placu budowy oraz roz-
poczęcie realizacji inwestycji.

Projekty realizowane przez WARR w 2008 roku 
Projects implemented by WARR in 2008

Teren pod budowę Narodowego Forum Muzyki
The National Music Forum construction site

Filharmonia Narodowa w Budapeszcie
National Philharmonic in Budapest

Wróblewskiego Street, were also carried out. Final ac-
counting for the construction project,which was at its 
final implementation stage, was ongoing; the Contract 
Engineer office was also liquidated.

II New construction projects:

1) The National Music Forum

On 1 September 2008 the WARR, as a member of a 
consortium led by the company Ove ARUP & Partners 
International Limited of London, entered into a con-
tract with the Municipality of Wrocław for the imple-
mentation of services under the name “The Engineer 
under the Construction Project for the National Music 
Forum in Wrocław”. 

This project is financed from the budget of the Munici-
pality of Wrocław and funds from the Cohesion Fund 
under the Infrastructure and Environment Operational 
Programme. The building, with state-of-the-art acous-
tic and architectural features, was designed by the 
Architectural Studio Kuryłowicz & Associates of War-
saw. The concept for acoustic solutions, including the 
movable ceiling of the main auditorium and chamber 
halls, was prepared by specialists from the company 
Artec Consultants Inc. of New York. The building of the 
National Music Forum will be located in Plac Wolności 
(Freedom Square) in Wrocław. 

The building complex comprises four concert audito-
riums (including – the main auditorium housing about 
1,800 seats with the highest world-class acoustic pa-
rameters), a foyer together with different facilities 
for spectators, technical and office premises and an 
underground car park. The total cubic volume of the 
building is 378,100 m3. Having executed the contract, 
the Engineer started the assessment of the design 
documents which had been ordered and received 
by the investor. After submitting numerous comments 
and objections, the Engineer is now supervising the 
process of making additions and corrections by the 
designer. A site visit at the National Philharmonic in Bu-
dapest, with similar technical solutions, was also con-
ducted. As part of its services, the Engineer carried out 
training for the Client’s personnel. It actively partici-
pates in the preparation of tender documents by the 
Municipality of Wrocław to select a construction con-
tractor. It monitors the works related to the relocation 
of the underground infrastructure and archaeological 
surveys at the construction site.

The selection of the construction contractor, giving 
possession of the site to the contractor and the com-
mencement of the construction are planned in 2009.
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2) Budowa sali widowiskowo-sportowej w Kątach Wro-
cławskich przy ul. Brzozowej – nadzór inwestorski

Zakres nadzoru:

 przygotowania postępowań przetargowych,

 prowadzenie spraw związanych z uregulowaniami 
formalno-prawnymi: uzyskania opinii i uzgodnień  
z urzędów opiniujących i uzgadniających na temat 
inwestycji, 

 opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowe-
go dla całej inwestycji,

 przygotowania kompletu dokumentów do rozlicze-
nia otrzymanych dotacji, kredytów i pożyczek oraz 
rozliczenie pozyskanych dotacji, kredytów i pożyczek 
(w tym dotacji otrzymanej ze środków ZPORR na  
podstawie wniosku złożonego przez Zamawiającego),

 przeprowadzenia odbioru końcowego robót,

 uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

 rozliczenia końcowego inwestycji.

3) Przeprowadzenie  inwentaryzacji istniejących obiek-
tów wraz z dokładną oceną ich stanu technicznego 
Kompleksu Edukacyjnego na Praczach Odrzańskich 
we Wrocławiu w celu adaptowania tych pomieszczeń 
na nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy z uw-
zględnieniem zlokalizowania w nim funkcji Europejskie-
go Instytutu Technologicznego (EIT), programu EIT+ 
oraz projektu „Dol Bio Mat” (jako istotnego elementu 
wrocławskiej oferty EIT) lub innych analogicznych ini-
cjatyw.

4) W 2008 roku WARR, pełniąc rolę konsultanta, 
uczestniczył w przygotowaniu dużych projektów de-
veloperskich realizowanych przez firmy: Apsys, Erabud 
i Rank Progress.

CENTRUM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ

W roku 1997 Wrocławska Agencja Rozwoju Re-
gionalnego utworzyła Centrum Aktywizacji Go-
spodarczej branży budowlanej we Wrocławiu przy  
ul. Karmelkowej 29 pod nazwą Zespół Targowo Wy-
stawienniczy Budownictwa (ZTWB). Znajduje się on  
w bardzo atrakcyjnej i szybko rozwijającej się strefie 
południowo-zachodniej aktywności gospodarczej 
Wrocławia, w odległości 3 km od centrum miasta, 
1,5 km od autostrady z bezkolizyjnym dojazdem  
w sąsiedztwie, Urzędu Celnego. Do tego czasu wokół 
ZTWB pojawiło się i funkcjonuje wiele prężnie działają-
cych jak również, szczególnie w ostatnim czasie, nowo 
powstających przedsiębiorstw. Lokalizacja ta była jed-
nym z ważnych elementów związanych z możliwością 
prężnego rozwoju również ZTWB.

Teren ZTWB zajmuje 120 000 m2 powierzchni, na której 
w roku 2008 prowadziło swoją działalność ponad  
80 podmiotów gospodarczychz branży budowla-
nej. Utworzenie Centrum Aktywizacji Gospodarczej 
pozwoliło na zlokalizowanie tylu podmiotów gospo-
darczych z jednej branży w jednym miejscu, dys-
ponujących największym potencjałem materiało-
wym oraz wykonawczym w sektorze MSP na Dolnym 
Śląsku, umożliwia mimo ogromnej konkurencji za-
pewnienie wiodącej roli tego terenu w branży bu-
dowlanej. Funkcjonujące w ramach Zespołu Targowo- 

2) The construction of a performing arts and sports 
hall in Kąty Wrocławskie in Brzozowa St. – construction 
management

The scope of construction management services:  

 to prepare tendering processes,

 to handle matters related to formal and legal regu-
lations: to obtain opinions and approvals from the 
authorities which give opinions on and approvals for 
construction projects, 

 to prepare the implementation and financial sched-
ule for the whole construction project,

 to prepare a complete set of documents in order to 
account for any grants and loans received as well as to 
document expenditures made from such grants and 
loans (including the grant received from the funds 
of the Integrated Regional Operational Programme 
based on an application submitted by the Client),

 to carry out the final acceptance of the works,

 to obtain the use permit,

 to make final accounting of the construction project.

3) To conduct an inventory of existing structures, to-
gether with a detailed assessment of their techni-
cal condition, of the Educational Complex in Pracze 
Odrzańskie in Wrocław in order to adapt these premis-
es for use as a modern scientific and research centre, 
taking into account the location there of the function 
of the European Institute of Innovation and Technol-
ogy (EIT), the EIT+ programme and the “Dol Bio Mat” 
project (as an essential element of Wrocław’s offer re-
lating to the EIT) or other similar initiatives.

4) In 2008 the WARR, performing the role of a consult-
ant, participated in the preparation of large construc-
tion development projects carried out by the following 
companies: Apsys, Erabud and Rank Progress.

THE ECONOMIC ACTIVATION CENTRE

In 1997 the Wrocław Regional Development Agency 
set up the Economic Activation Area for the construc-
tion industry in Wrocław, at 29 Karmelkowa St., under 
the name of the Fair and Exhibition Centre for Con-
struction Industry (ZTBW). It is located in Wrocław’s 
very attractive and fast developing south-western 
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. 
Up to date, many flourishing and, particularly in recent 
time, newly-formed businesses have appeared and 
are in operation around the Fair and Exhibition Cen-
tre for Construction Industry. This location was one of 
the important elements also supporting the flourish-
ing development of the Fair and Exhibition Centre for 
Construction Industry.

The premises of the Fair and Exhibition Centre for Con-
struction Industry cover an area of 120,000 m2, in which 
over 80 construction industry entities conducted their 
activities in 2008. The establishment of the Economic 
Activation Centre has allowed so many businesses 
from one industry, with the largest capacity in terms of 
building materials distribution and construction con-
tracting in the SME sector in Lower Silesia, to be locat-

-Wystawienniczego Budownictwa firmy dysponują 
nowoczesnymi materiałami i nowymi technologiami, 
realizując swoje usługi na terenie całego Dolnego 
Śląska. Poprzez utrzymanie wysokich standardów ja-
kościowych mogą realizować zamówienia małych firm 
wykonawczych, odbiorców indywidualnych, odbior-
ców instytucjonalnych oraz dużych przedsiębiorstw 
wykonawczych i firm developerskich. 

Mimo dużych utrudnień związanych z trwającą od 
2007 roku i zakończoną w połowie 2008 roku przebu-
dową układu komunikacyjnego ul. Karmelkowej oraz 
dzięki trwającemu do trzeciego kwartału 2008 roku 
ożywieniu gospodarczemu w branży budowlanej od-
notowana została poprawa sytuacji ekonomicznej 
zlokalizowanych na terenie ZTWB firm związanych 
z dystrybucją materiałów i usług z tej branży. Jednak 
kryzys finansowy, którego skutki widoczne były już  
w drugiej połowie roku, spowodowały w ostatnim 
kwartale istotne odwrócenie koniunktury. 

WARR w roku 2008 rozpoczął modernizację infra-
struktury podziemnej związanej z instalacją wodną 
i kanalizacyjną. W związku ze skalą modernizacji tych 
instalacji jest ona przewidziana na sześć lat i w rezul-
tacie obejmie cały obiekt. Pozwoli to na podłączenie 
nowymi odcinkami instalacji wodnej i kanalizacyjnej 
wszystkich funkcjonujących na tym terenie obiektów 
i jednocześnie usprawni podłączenie planowanej roz-
budowy terenu. W związku z tym, że podczas remontu 
ul. Karmelkowej uruchomiono system kanalizacji na te-
renie Oporowa, modernizacja instalacji kanalizacyjnej 
przewiduje wpięcie do wybudowanego systemu, co 
pozwoli na sukcesywną rezygnację z funkcjonujących 
dotychczas zbiorników bezodpływowych.

W roku 2008 został rozpoczęty proces projektowania 
koncepcji architektoniczno-urbanistycznych w ramach 
przygotowywania do budowy nowego budynku biuro-
wo-usługowego.

ed in one place and makes it possible, in spite of huge 
competition, to ensure the leading role of this area in 
the construction industry.

The firms operating within the Fair and Exhibition Cen-
tre for Construction Industry offer modern materials 
and new technologies, providing their services across 
Lower Silesia. By maintaining high quality standards, 
they fulfil orders of small contractors, individual cus-
tomers, institutional customers as well as large con-
tractors and developers.

In spite of great difficulties associated with the im-
provements to the transport system connected with 
Karmelkowa St., which lasted from 2007 and were 
completed in the middle of 2008, and thanks to the 
economic recovery in the construction industry, which 
lasted until the third quarter of 2008, there was an 
improvement in the economic situation of the com-
panies located within the Fair and Exhibition Centre 
for Construction Industry which are involved in build-
ing materials distribution and construction services. 
Nevertheless, the financial crisis, whose effects were 
already seen in the second half of the year, resulted in 
a significant downturn in market conditions.

In 2008 the WARR started the modernisation of the un-
derground infrastructure related to the water supply 
and sewerage systems. Due to the scale of the modern-
isation of these systems, its implementation is sched-
uled for six years and it will ultimately cover the whole 
area. It will allow all the buildings functioning within this 
area to be connected with new sections of the water 
supply and sewerage systems and, at the same time, 
it will facilitate the connection of these systems to the 
new building structures as part of the planned expan-
sion of the premises. In connection with the fact that, 
during the repair of Karmelkowa St., a sewerage system 
in Oporów district was put into operation, the moderni-
sation project for the sewerage line envisages that this 
line will be connected to the newly-constructed sew-
erage system, which will allow the currently operating 
cesspits to be gradually decommissioned.

In 2008 the process of designing an architectural 
conceptual design was started as part of the 
preparation for the construction of a new office and 
commercial building.

Projekty realizowane przez WARR w 2008 roku 
Projects implemented by WARR in 2008

Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielcze Poczty Polskiej we Wrocławiu
The Polish Post Forwarding and Distribution Centre in Wrocław
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AKTYWA / ASSETS
STAN NA DZIEń 

/ STATE AS ON THE DAY
31.12.2008

A AktywA trwAłE / FixEd AssEts 13 885 301,80

I Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D costs 

2 Wartość firmy / Goodwill

3 Inne wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets

II Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets 13 885 301,80
1 Środki trwałe / Tangible fixed assets in use

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) / land (including right to perpetual usufruct) 12 686 881,28

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
/ buildings, premises and civil- and hyroengineering facilities 819 811,71

c) urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines 118 785,91

d) środki transportu / vehicles 75 749,39

e) inne środki trwałe / other tangible fixed assets 55 482,02

2 Środki trwałe w budowie / Tangible fixed assets under construction 128 591,49

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie / Advances for tangible fixed assets

III  Należności długoterminowe / Long-term receivables

IV  Inwestycje długoterminowe / Long-term investments 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax assets

2 Inne rozliczenia międzyokresowe / Current assets

B AktywA obrotowE / CURRENT ASSETS 5 788 448,40
I Zapasy / Inventory 32 664,60

1 Materiały / Materials

2 Półprodukty i produkty w toku / Semi-finished products and work in progress 32 460,74

3 Produkty gotowe / Finished products

4 Towary / Goods

5 Zaliczki na dostawy / Advances for deliveries 203,86

II Należności krótkoterminowe / Receivables from related parties 2 330 796,23

1 Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties

2 Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities 2 330 796,23

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / trade receivables, maturing: 2 127 718,12

• do 12 miesięcy / up to 12 months 2 127 718,12

• powyżej 12 miesięcy / above 12 months

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  
/ receivables from tax, subsidy, customs, social security and other benefits

c) inne / other 203 078,11

d) dochodzone na drodze sądowej / claimed at court

III Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments 3 388 898,03
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets 3 388 898,03

a) w jednostkach powiązanych / in related parties

b) w pozostałych jednostkach / in other entities

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / cash and other pecuniary assets 3 388 898,03

• środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank 425 647,77

• inne środki pieniężne / other cash 2 963 250,26

• inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets

2 Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term financial assets 36 089,54

sumA Aktywów / totAl AssEts     19 673 750,20

BILANS na dzień 31.12.2008 r. / Balance Sheet for December 31st, 2008

PASYWA / LIABILITIES
STAN NA DZIEń 

/ STATE AS ON THE DAY 
31.12.2008

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY / OWNER’S EqUITY 18 378 596,92
I Kapitał (fundusz) podstawowy / Capital stock 16 797 200,00

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (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 249 741,06

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

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Remaining reserve capital 1 159 797,52

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

VIII Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 171 858,34

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 
/ Net profit write off during accounting year (negative value)

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA / LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES 1 295 153,28
I Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities 178 181,18

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provision for deferred income tax 155 764,21

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

• długoterminowa / long-term provision

• krótkoterminowa / short-term provision

3 Pozostałe rezerwy / Remaining provisions 22 416,97

• długoterminowe / long-term provisions

• krótkoterminowe / short-term provisions 22 416,97

II Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities

III Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 1 034 772,04
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:

• do 12 miesięcy / up to 12 months

• powyżej 12 miesięcy / above 12 months

b) inne / other

2 Wobec pozostałych jednostek / To remaining units 1 034 772,04

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 274 159,50

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: / for deliveries and services, due within a period of: 274 159,50

• do 12 miesięcy / up to 12 months

• powyżej 12 miesięcy / above 12 months

e) zaliczki otrzymane na dostawy / received advances for deliveries

f) zobowiązania wekslowe / bill-of-exchange liabilities

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń / tax, customs, insurance and other liabilities 330 573,91

h) z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities

i) inne / other 430 038,63

3 Fundusze specjalne / Special funds

IV Rozliczenia międzyokresowe / Accruals 82 200,06

1 Ujemna wartość firmy / Negative goodwill

2 Inne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals 82 200,06

• długoterminowe / long-term 36 16 7,73

• krótkoterminowe / short-term 46 032,33

SUMA PASYWÓW / TOTAL LIABILITIES 19 673 750,20

BILANS na dzień 31.12.2008 r. / Balance Sheet for December 31st, 2008
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

/ Profit and loss account for the period  from January 1st, 2007 to December 31st, 2008
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Bilans na dzień 31.12.2008 r.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.–31.12.2008 

OPIS / DESCRIPTION
STAN NA DZIEń 

/ STATE AS ON THE DAY 
31.12.2008

A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: / NET REVENUES FROM A SALES  
AND EqUAL, OF THAT: 7 418 921,09

• od jednostek powiązanych / from associated units

I Przychody netto ze sprzedaży produktów / Net revenues from sales of products 7 386 460,35

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) / 
Change in a level (balance) of products (increase – positive value, decrease – negative value) 32 460,74

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki / Cost of providing (sales) services  
for own entity’s needs

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 7 381 929,96
I Amortyzacja / Amortization and depreciation 340 410,93

II Zużycie materiałów i energii / Consumption of materials and energy 501 534,27

III Usługi obce / Outside services 2 308 204,27

IV Podatki i opłaty, w tym: / Taxes and fees: 509 848,63

• podatek akcyzowy / excise duty

V Wynagrodzenia / salaries and wages 3 162 693,03

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social insurance and other benefits 401 540,95

VII Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs 157 697,88

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

C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)/ GROSS PROFIT (LOSS) ON SALES (A-B) 36 991,13

D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING REVENUES 310 781,41
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Profit on sale of non-financial fixed assets 2 666,28

II Dotacje / Subsidies

III Inne przychody operacyjne / Other operating revenues 308 115,13

E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING COSTS 236 588,51
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 65 044,47

III Inne koszty operacyjne / Other operating costs 171 544,04

F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)/ OPERATING PROFIT (LOSS) (C+D-E) 111 184,03

G PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL REVENUES 181 735,34
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: 173 732,10

• 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 8 003,24

H KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL COSTS 7 973,88
I Odsetki, w tym: / Interests, of that: 1 794,67

• 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 6 179,21

I
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
/ PROFIT (LOSS) ON BISSINESS ACTIVITY F+G-H)

284 945,49

J WYNIK ZDARZEń NADZWYCZAJNYCH / RESULT FROM EXTRAORDINARY EVENTS
I Zyski nadzwyczajne / Extraordinary profits
II Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses

K ZYSK (STRATA) BRUTTO / GROSS PROFIS (LOSS) 284 945,49

L PODATEK DOCHODOWY / INCOME TAX 113 087,15

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

N ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)/ NET PROFIT (LOSS) (K-L-M) 171 858,34
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