
RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2 0 1 0

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

W R O C Ł A W   R E G I O N A L   D E V E L O P M E N T   A G E N C Y



2

Misją Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest wspie-
ranie samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych w dzia-
łaniach na rzecz rozwoju Dolnego Śląska i regionu odrzańskiego.

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

Misja
Mission
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Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprezentować Raport z działalności Wro-
cławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2010 r. opisujący 
kluczowe obszary aktywności Spółki poprzez realizowane przez nas 
projekty wraz z uproszczonym sprawozdaniem fi nansowym.

WARR jako znaczący regionalny podmiot dystrybuujący dotacje 
Unii Europejskiej, pełniący funkcję Regionalnej Instytucji Finansują-
cej dla Dolnego Śląska wspierał lokalnych przedsiębiorców  w reali-
zacji projektów, głównie w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. W 2010 r. nasi pracownicy przy wsparciu 
ekspertów zewnętrznych rozpatrzyli 521 złożonych w WARR wnio-
sków o dotacje  na kwotę 323 264 996 PLN. Ostatecznie po weryfi -
kacji poprawności wniosków WARR zatwierdził do wypłaty wnioski 
o płatność na kwotę 45 705 272 PLN.

W minionym roku WARR umocnił swoją pozycję w systemie badań 
ewaluacyjnych związanych z wdrażaniem funduszy unijnych, realizu-
jąc szereg projektów, samodzielnie bądź w konsorcjach, z udziałem 
renomowanych polskich i zagranicznych fi rm doradczych i instytucji 
naukowo-badawczych. 

Dorobek badawczy WARR w zakresie modelowania makroekono-
micznego doceniła również Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regional-
nej (DG REGIO) Komisji Europejskiej, zapraszając nas wraz z dr. J. Bra-
dley’em – autorem modelu makroekonomicznego HERMIN, do 
wykonania analiz wpływu polityki spójności UE na gospodarki 16 pol-
skich województw. Wyniki naszych prac badawczych, jako jedynej 
tego typu instytucji w Polsce, znalazły się w opublikowanym w listopa-
dzie 2010 r. przez Komisję Europejską Piątym raporcie na temat spójno-
ści gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

Szczególne znaczenie mają dla nas projekty realizowane dla 
Dolnego Śląska. W tym kontekście warto wymienić badanie makro-
ekonomicznego wpływu realizacji Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 na 
gospodarkę województwa przy użyciu modelu regionalnego HER-
MIN. 

Doświadczenie i pionierska pozycja WARR w obszarze badań 
makroekonomicznych na poziomie regionalnym stwarzają per-
spektywy dla dalszej realizacji ważnych dla kraju i naszego regionu 
projektów, a tym samym uczestniczenia w toczącej się obecnie 
debacie nad przyszłością polityki regionalnej w Polsce i polityki 
spójności UE. Te nowe możliwości wiążą się przede wszystkim z roz-
poczęciem wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 
2010–2020 i zakładanym w KSRR utworzeniem stałego systemu mo-
nitorowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych 
w każdym regionie. 

Opis wszystkich realizowanych przez nas w minionym roku projek-
tów znajdą Państwo w dalszej części Raportu, do przejrzenia którego 
serdecznie Państwa namawiam.

Pragnę szczerze podziękować wszystkim pracownikom, kierow-
nictwu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej za współpracę 
i wkład w realizację misji Spółki.

                                                                          Z poważaniem

Prezes Zarządu
President of the Management Board

prof. Janusz Zaleski

List Prezesa Zarządu
Letter from the President of the Management Board

Dear Sirs/Mesdames,

I have the pleasure of presenting the Report on the activities 
of the Wrocław Regional Development Agency (WARR) in 2010, 
which describes the key areas of the Company’s activities through 
the projects implemented by us, together with simplifi ed fi nancial 
statements.

WARR, as a signifi cant regional entity that distributes European Un-
ion grants by performing the role of the Regional Financing Institution 
for Lower Silesia, supported local entrepreneurs in the implementation 
of projects mainly under the Innovative Economy Operational Pro-
gramme. In 2010 our staff, supported by external experts, processed 
521 applications for grant funding valued at PLN 323,264,966 that were 
submitted to WARR. Ultimately, after the verifi cation of the correctness 
of these applications, WARR approved for payment applications for 
grant funding for the amount of PLN 45,705,272.

Last year WARR strengthened its position in the system of evalua-
tion studies related to the implementation of EU funds, carrying out 
a number of projects alone or in consortia with the participation of 
renowned Polish and foreign consultancy fi rms as well as scientifi c 
and research institutes. 

WARR’s research experience in the area of macroeconomic 
modelling was also appreciated by the Directorate General for Re-
gional Policy (DG REGIO) of the European Commission by inviting 
us together with Dr J. Bradley – the author of the HERMIN macr-
oeconomic model, to analyse the impacts of EU cohesion policy 
on the economies of the 16 Polish regions. The outcomes of our 
research, as the only institution of this type in Poland, were includ-
ed in the Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion 
published by the European Commission in November 2010. 

The projects implemented for Lower Silesia are of special impor-
tance to us. In this context, it is worth mentioning a macroeconomic 
study, carried out using the regional HERMIN model, on the impacts 
of the implementation of the Regional Operational Programme for 
the Lower Silesian Voivodeship for 2007–2013 on the economy of this 
region. 

WARR’s experience and pioneering position in the area of macr-
oeconomic research at the regional level create prospects for further 
implementation of projects that are important both to the country and 
our region, thereby it creates a chance to participate in the currently 
ongoing debate on the future of regional policy in Poland and of EU 
cohesion policy. These new opportunities are associated primarily with 
the start of the implementation of the National Strategy for Regional De-
velopment (NSRD) 2010–2020 and with the creation of a permanent sys-
tem for monitoring social, economic and spatial changes in each region, 
which is envisaged in the NSRD. 

You will fi nd a description of all the projects carried out by WARR 
last year in the further part of this Report and I kindly invite you to 
review it.

I would like to sincerely thank all our staff as well as the members 
of the Company’s management and Supervisory Board for their 
cooperation and contribution to the implementation of the Com-
pany’s mission.

Yours faithfully
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Obszary działania
Areas of operation

Informacje ogólne
General informations

REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJąCA
– WDRAŻANIE DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ

Wdrażanie krajowych i unijnych programów wsparcia MSP

Konsultacje na temat dostępnych dla MSP środków
fi nansowania

Szkolenia w zakresie aplikowania o fundusze UE
i rozliczania dotacji

CENTRUM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ

Teren zlokalizowany w atrakcyjnej, południowo-
-zachodniej strefi e Wrocławia

120 tys. m2 powierzchni handlowo-wystawienniczej
80 fi rm z branży budowlanej

DZIAłALNOŚć KONSULTINGOWA

Strategie rozwoju, badania regionalne i lokalne

Ewaluacje ex ante, bieżące i ex post, w tym projektów
i programów współfi nansowanych z funduszy UE
 
Programy wspierania przedsiębiorczości i walki
z bezrobociem

Studia wykonalności, inwestorstwo zastępcze i funkcje
inżyniera kontraktu

Szkolenia i konferencje

Opracowania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony
przeciwpowodziowej                                                                                       

REGIONAL FINANCING INSTITUTION – IMPLEMENTATION
OF EUROPEAN UNION GRANTS

Implementation of national and EU support programmes
for SMEs

Consultations on grants available to SMEs

Training on application for EU funds and grant settlement

THE ECONOMIC ACTIVATION CENTRE

Area located in atracttive south-western zone of
Wrocław

120 thousand sqm of trade-exhibition area 80
SMEs of construction sector

CONSULTING ACTIVITY

Development strategies, regional and local studies

Ex ante, mid-term and ex post evaluations, including
evaluations of EU co-funded projects and programmes

Enterprise support and unemployment reduction
programmes

Feasibility studies, substitute investor services
and function of contract engineer

Trainings and conferences

Studies on water management and fl ood protection
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Akcjonariusze
The Shareholders

* Zmiana fi rmy akcjonariusza SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o. wpisana do KRS w dniu 7.01.2009 r.

Firma akcjonariusza / 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%

PPG Deco Polska Sp. z o.o. * 20 000,00 PLN 0,12%

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Centrostal Wrocław SA 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%

MCA Sp. z o.o. Spółka komandytowa 5 000,00 PLN 0,03%

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

Pozostali akcjonariusze 2 000,00 PLN 0,02%



6

Skład  Rady Nadzorczej i Zarządu
The Supervisory Board and The Management Board

Rada Nadzorcza i Zarząd
  The Supervisory Board and The Management Board

Rada Nadzorcza Spółki 
 
W 2010 r. Rada Nadzorcza WARR pracowała w następu-
jącym składzie:

1. Pan Zbigniew Sebastian, Przewodniczący
2. Pani Małgorzata Jawor, Wiceprzewodnicząca *
3. Pan Zbigniew Dynak, Wiceprzewodniczący **
4. Pani Maria Mularczyk, Sekretarz
5. Pan Krzysztof Nieć 
6. Pan Zbigniew Skorupa
7. Pan Krzysztof Wierzęć

* Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
WARR w dniu 25.06.2010 r. wygasł mandat Pani Małgorzaty 
Jawor.
** Pan Zbigniew Dynak uchwałą Walnego Zgromadzenia 
WARR w dniu 25.06.2010 r. został powołany na członka 
RN i na posiedzeniu RN WARR w dniu 02.07.2010 r. wybrany 
Wiceprzewodniczącym RN.

Zarząd Spółki

W 2010 r. Zarząd WARR pracował w składzie dwuosobo-
wym. Funkcję Prezesa Zarządu od 13.07.1998 r. pełni prof. 
Janusz Zaleski, a Wiceprezesa Zarządu od 01.11.2004 r. Pan 
Krzysztof Fita.

The Supervisory Board 
 
In 2010 the Supervisory Board of WARR worked in the fol-
lowing composition:

1. Mr. Zbigniew Sebastian, Chairman
2. Ms. Małgorzata Jawor, Vice-Chairman *
3. Mr. Zbigniew Dynak, Vice-Chairman **
4. Ms. Maria Mularczyk, Secretary
5. Mr. Krzysztof Nieć 
6. Mr. Zbigniew Skorupa
7. Mr. Krzysztof Wierzęć

* Ms. Małgorzata Jawor’s mandate expired on the date 
of the Ordinary General Shareholders’ Meeting of WARR 
25 June 2010.
** By a resolution of the General Shareholders’ Meeting of 
WARR, on 25 June 2010 Mr. Zbigniew Dynak was appointed 
as the member of the Supervisory Board and he was elect-
ed the Vice-Chairman of the WARR Supervisory Board at its 
meeting held on 2 July 2010.

The Management Board

In 2010 the Management Board of WARR was composed 
of two persons. Mr. Janusz Zaleski has been the President of 
the Management Board since 13 July 1998, and Mr. Krzysztof 
Fita has been the Vice-President of the Management Board 
since 1 November 2004.
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W 2010 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
uzyskała nowe pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czynności związa-
nych z realizacją obsługiwanych działań Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka. W wyniku uzyskanych 
pełnomocnictw znacząco zwiększył się zakres czynności re-
alizowanych przez WARR w ramach pełnionej roli Regional-
nej Instytucji Finansującej dla województwa dolnośląskiego. 
Rok 2010 był również przełomowy jeśli chodzi o działania 
związane z gospodarką elektroniczną. Dla naborów wniosków 
aplikacyjnych do Działania 8.1 „Wspieranie działalności go-
spodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz Dzia-
łania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu 
typu B2B” POIG, ogłoszonych w 2010 r. wprowadzono nowe 
zasady/kryteria oceny, które zostały ofi cjalnie zatwierdzone 
przez Komitet Monitorujący POIG. 

W przypadku obu Działań podstawowa zmiana doty-
czyła wprowadzenia fakultatywnych kryteriów oceny me-
rytorycznej wraz z ustaleniem minimalnego progu punkto-
wego, jaki wniosek musi spełnić, aby mógł zostać 
umieszczony na liście wniosków rekomendowanych do do-
fi nansowania. Powyższe ma znaczenie w sytuacji, gdy 
dany wniosek spełnił wszystkie obligatoryjne kryteria oceny 
merytorycznej, które mierzone są zgodnie z dotychczas 
stosowaną metodą zero-jedynkową.

W 2010 r. przeprowadzone zostały kolejne nabory wnio-
sków w ramach nowego okresu programowania 2007–2013. 
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., pełnią-
ca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej dla wojewódz-
twa dolnośląskiego, w 2010 r. kontynuowała obsługę Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Działań: 

 1.4–4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz 
wdrożenie wyników tych prac”

4.2 „Stymulowanie działalności B+R  przedsiębiorstw oraz 
wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
6.1 „Paszport do eksportu”
8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 

gospodarki elektronicznej”
8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu 

B2B”  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Przykład wykorzystania środków pomocowych z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Example of use of grants from Innovative 
Economy Operational Programme 

In 2010 the Wrocław Regional Development Agency 
(WARR) received a new mandate from the Polish Agency for 
Enterprise Development (PARP) to carry out on its behalf the 
activities related to support of the measures implemented 
under the Innovative Economy Operational Programme (IE 
OP). As a result of this mandate, the scope of activities per-
formed by WARR as the Regional Financing Institution for the 
Lower Silesian Voivodeship increased signifi cantly. 

The year 2010 was also a breakthrough year as far as the 
measures related to electronic business are concerned. In 
2010 new evaluation rules/criteria, which had been offi cially 
approved by the IE OP Monitoring Committee, were intro-
duced in the intakes of applications, announced in 2010, 
for Measure 8.1 “Support for business activity in the area of 
e-business” and Measure 8.2 “Support for implementing elec-
tronic B2B solutions” under the IE OP.

In the case of both Measures, the essential change in-
volved the introduction of optional criteria of technical 
evaluation, together with the determination of the mini-
mum point threshold that must be met by an application 
in order to be included in the list of applications recom-
mended for grant funding. The above change is important 
in a situation when a given application meets all the ob-
ligatory technical evaluation criteria that are evaluated in 
accordance with the zero-one method which has hitherto 
been used.

In 2010 the next application intakes were held under the 
new programming period 2007–2013. The Wrocław Regional 
Development Agency, performing the role of the Regional 
Financing Institution for the Lower Silesian Voivodeship, con-
tinued the support of the Innovative Economy Operational 
Programme under the following Measures: 

1.4–4.1 “Support for R&D and implementation of R&D 
results”

4.2 “Stimulating R&D activities of enterprises and support 
in the area of industrial design”

4.4 “New investments of highly innovative potential”
6.1 “Passport to export”
8.1 “Support for business activity in the area of electronic 

business”
8.2 “Support for implementing electronic B2B solutions”

Wspieranie rozwoju MSP poprzez Regionalną Instytucję Finansującą (RIF)
Support of SMEs development by the Regional Financing Institution

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
THE INNOVATIVE ECONOMY OPERATIONAL PROGRAMME

Działalność Spółki w 2010 roku
The Company’s activities in 2010
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Działalność Spółki w 2010 roku
The Company’s activities in 2010

Działania 1.4–4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwo-
jowe oraz wdrożenie wyników tych prac” – działania te two-
rzą integralną całość, a ich realizacja odbywa się w dwóch 
etapach. Etap I – Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celo-
wych” realizowane jest poprzez dofi nansowanie projektów 
obejmujących prace badawcze i rozwojowe, przedsięwzię-
cia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowa-
dzone przez przedsiębiorców. Działanie 4.1 „Wsparcie 
wdrożeń projektów” jest II etapem realizowanego Działania 
1.4. „Wsparcie wdrożeń projektów” i przeznaczone jest na 
realizację projektów inwestycyjnych wraz z komponentem 
doradczym (zakup środków trwałych lub wartości niemate-
rialnych i prawnych) związanych z wdrożeniem wyników 
prac B+R realizowanych w ramach Działania 1.4 lub w ra-
mach programu realizowanego przez Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, tj. Inicjatywy Technologicznej I. 

Budżet Działań 1.4–4.1 wynosi odpowiednio: dla Działa-
nia 1.4 – 390 352 176 EUR, dla Działania 4.1 – 390 000 000 EUR.

W ramach pierwszego naboru dla Działania 1.4 POIG 
złożono 47 wniosków na łączną kwotę dofi nansowania 
206 169 055,00 PLN.

Działanie 4.4 przeznaczone jest na wsparcie projektów 
inwestycyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym w za-
kresie zakupu lub wdrożenia nowych, stosowanych nie 
dłużej niż 3 lata na świecie bądź mających stopień roz-
przestrzenienia na świecie w danej branży nieprzekracza-
jący 15%, rozwiązań technologicznych w produkcji i usłu-
gach, prowadzących do powstania nowego lub 
znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Wartość wy-
datków kwalifi kujących się do objęcia wsparciem w ra-
mach projektu wynosi nie mniej niż 8 000 000 PLN i nie wię-
cej niż 160 000 000 PLN. Maksymalna kwota wsparcia dla 
jednego przedsiębiorcy na jeden projekt to: 

na część inwestycyjną projektu – 40 000 000 PLN, 
na część doradczą – 1 000 000 PLN, 
na część szkoleniową – 1 000 000 PLN.
Budżet dla Działania 4.4 wynosi 1 420 000 000 EUR. W 2010 r. 

nie odbył się żaden nabór wniosków.

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” ma na celu 
wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promo-
cję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego 
i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów han-
dlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego ekspor-
tu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących działalność 
eksportową. W ramach Działania 6.1 dofi nansowane 
mogą zostać projekty związane z rozpoczynaniem dzia-
łalności eksportowej i nawiązaniem kontaktów handlo-
wych z partnerami zagranicznymi, obejmujące w szcze-
gólności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji 
sprzedaży za granicą i promocji eksportu, uzyskanie nie-
zbędnych dokumentów uprawniających do wprowadze-
nia produktów/usług przedsiębiorcy na wybrany rynek 

Measures 1.4–4.1 “Support for R&D and implemen-
tation of R&D results”. These Measures form an integral 
whole and their implementation is done in two stages. Sta-
ge I – Measure 1.4 “Support for goal-oriented projects” 
is implemented by co-fi nancing of projects involving 
research and development work as well as technical, 
technological or organizational projects carried out by 
entrepreneurs. Measure 4.1 “Support for the implementa-
tion of projects” is Stage II of the implemented Measure 
1.4. “Support for the implementation of projects” is inten-
ded for capital projects with a consultancy component 
(purchase of fi xed or intangible assets) related to the im-
plementation of the outcomes of R&D work carried out 
under Measure 1.4 or under the programme implemen-
ted by the Minister of Science and Higher Education, i.e. 
Technological Initiative I.

The budget of Measures 1.4–4.1 is, respectively: Measure 
1.4 – € 390,352,176; Measure 4.1 – € 390,000,000.

During the fi rst intake under IE OP Measure 1.4, 47 appli-
cations for grant funding were submitted for a total amo-
unt of PLN 206,169,055.

Measure 4.4 is designed to support investment pro-
jects of high innovative potential involving the purcha-
se or implementation of new technological solutions in 
manufacturing and services, applied for no longer than 
3 years in the world or whose level of dissemination thro-
ughout the world in a given industry does not exceed 
15%, which lead to the creation of a new or signifi cantly 
improved product or service. The value of expenditure 
eligible for project funding is not less than PLN 8 000 000 
and not more than PLN 160 000 000. The maximum amo-
unt of support for one entrepreneur per one project is 
as follows:

The investment part of the project – PLN 40 000 000 
Consultancy services – PLN 1 000 000 
Training – PLN 1 000 000.
The budget for Measure 4.4 is: € 1,420,000,000. In 2010 no 

application intake was held.

Measure 6.1 “Passport to export” is designed to streng-
then the position of the Polish economy through the pro-
motion of Poland as an attractive economic partner and 
a place where valuable trade contacts can be establi-
shed; its aim is also to increase the volume of Polish exports 
and the number of entrepreneurs involved in export activi-
ties. Under Measure 6.1, fi nancial support can be obtained 
for projects related to launching export activities and esta-
blishing trade contacts with foreign partners; this includes 
in particular consultancy and training in the promotion of 
sales abroad and in the promotion of exports, obtaining 
necessary documents allowing an entrepreneur to market 
his products/services on a selected foreign market, foreign 
market surveys, the participation in foreign trade fairs and 

Przykład wykorzystania środków pomocowych z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Example of use of grants from Innovative 
Economy Operational Programme
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zagraniczny, badania rynków zagranicznych, udziału 
w imprezach targowo-wystawienniczych oraz w zorgani-
zowanych misjach gospodarczych za granicą. Budżet 
Działania dla całego kraju wynosi 121 840 000 EUR.

We Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
w ramach trzech naborów w 2010 r. złożono w sumie 223 
wnioski na łączną kwotę 14 179 376,52 PLN. Dofi nansowa-
nie zostało przyznane w 124 przypadkach na łączną kwo-
tę 5 657 356,47 PLN.

Działania 8.1 i 8.2 za główny cel stawiają sobie wspieranie 
gospodarki elektronicznej. Działanie 8.1 wsparciem obejmuje 
projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektro-
niczną (e-usług) lub wytworzenie produktów cyfrowych nie-
zbędnych do świadczenia tych usług. Działanie skierowane 
jest do mikro- i małych przedsiębiorstw prowadzących dzia-
łalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok, licząc od dnia wpisu 
przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewi-
dencji Działalności Gospodarczej. Wsparcie może zostać 
przyznane na indywidualne projekty mające na celu świad-
czenie e-usługi lub wytworzenie produktów cyfrowych nie-
zbędnych do świadczenia tej usługi, które nie mogą być re-
alizowane dłużej niż 24 miesiące. Celem Działania jest 
stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć bizneso-
wych prowadzonych w formie elektronicznej. 

Działanie 8.2 jest kierowane do przedsiębiorców z sektora 
MSP, którzy współpracując z co najmniej dwoma innymi 
przedsiębiorcami, planują rozpoczęcie lub rozwój współpra-
cy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w tym w szczegól-
ności przez integrację systemów informatycznych współpra-
cujących przedsiębiorstw, w celu umożliwienia automatyzacji 
wymiany informacji między systemami informatycznymi tych 
przedsiębiorstw. W ramach Działania 8.2 wsparciem objęte 
są wszelkie działania w zakresie funkcjonowania fi rm, opty-
malizacji procesów w przedsiębiorstwach oraz dostosowania 
polskich przedsiębiorstw do standardów stosowanych w go-
spodarce opartej na wiedzy poprzez wdrożenie systemu ko-
munikacji B2B w przedsiębiorstwach. 

Budżet dla Działania 8.1 wynosi 385 635 294,00 EUR, nato-
miast dla Działania 8.2 460 817 882,00 EUR. 

W ramach jednego naboru wniosków w roku 2010 do 
Działania 8.1 POIG złożono w WARR 185 aplikacji na łączną 
kwotę dofi nansowania 74 427 006,24 PLN, natomiast w ra-
mach Działania 8.2 do WARR wpłynęło 66 wniosków na 
łączną kwotę dofi nansowania 28 489 558,64 PLN.

W ramach wszystkich programów obsługiwanych przez RIF 
w 2010 r. prowadzone były działania związane z wdraża-
niem Projektów w ramach zawartych umów o dofi nanso-
wanie. Zadania te koncentrowały się na organizacji szko-
leń dla Benefi cjentów, kontroli projektów w miejscu ich 
realizacji, weryfi kacji wniosków o płatność i rekomendo-
waniu kwot do wypłaty wynikających z dokumentacji roz-
liczeniowej oraz rozpatrywaniu wniosków o wprowadzanie 
zmian do umów dotacji.

Na podstawie rekomendacji RIF Polska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości wypłaciła w 2010 r. przedsiębiorcom 
następujące kwoty:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 1.4–4.1: zatwierdzone zostały wnioski o płat-
ność na łączną wnioskowaną kwotę 464 132,37 PLN, 
natomiast PARP zrealizowała płatności na rzecz Benefi-
cjentów w wysokości 451 981,16 PLN.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 4.4: zatwierdzone zostały wnioski o płatność 
na łączną wnioskowaną kwotę 27 099 648,59 PLN, nato-
miast PARP zrealizowała płatności na rzecz Beneficjen-
tów w wysokości 57 783 842,84 PLN.

exhibitions as well as in organised business missions abroad. 
The national budget for this Measure is € 121,840,000.

During the three intakes held in 2010, 223 applications 
altogether were submitted to the Wrocław Regional Deve-
lopment Agency for a total amount of PLN 14,179,376.52. 
Funding was granted in 124 cases for a total amount of 
PLN 5,657,356.47.

The main goals of Measures 8.1 and 8.2 are to support 
electronic business. Financial support under Measure 8.1 is 
available for projects designed to provide electronic servi-
ces (e-services) or to develop digital products necessary 
to provide such services. This measure is targeted at mi-
cro- and small enterprises that have conducted business 
for no longer than 1 year, counting from the date of an 
entrepreneur’s registration in the National Court Register or 
in the Register of Business Activity. Support can be gran-
ted for individual projects intended to provide e-services 
or to develop digital products necessary to provide such 
services, but they may not be implemented for a period 
longer than 24 months. This Measure aims to stimulate the 
development of joint business projects carried out in an 
electronic form.

Measure 8.2 is addressed to entrepreneurs from the 
SMEs sector who, in collaboration with at least two other 
entrepreneurs, plan to start or develop cooperation ba-
sed on electronic solutions, in particular through the inte-
gration of the IT systems of the cooperating enterprises, 
in order to enable automation of information exchange 
between the IT systems of such enterprises. Financial sup-
port under Measure 8.2 is available for any activities rela-
ted to the functioning of fi rms, optimization of corporate 
processes and the adaptation of Polish enterprises to the 
standards used in the knowledge-based economy thro-
ugh the implementation of a B2B communication system 
in enterprises.

The budget for Measure 8.1 is € 385,635,294, whereas for 
Measure 8.2 it is € 460,817,882.

During one intake of applications for IE OP Measure 8.1 
held in 2010, WARR received 185 applications for grant fun-
ding totalling PLN 74,427,006.24, whereas under Measure 
8.2 it received 66 applications for grant funding totalling 
PLN 28,489,558.64.

As part of all the Programmes supported by the RIF in 
2010, WARR carried out activities associated with the im-
plementation of the projects provided for under the grant 
funding agreements. These tasks were focused on the 
following: to organize training for the Benefi ciaries; to in-
spect the projects at the place of their implementation; to 
review applications for payment and to recommend the 
payment of amounts resulting from expenditure documen-
tation; and to consider applications to amend the grant 
funding agreements.

Based on the RIF’s recommendations, in 2010 the Polish 
Agency for Enterprise Development (PARP) paid out to the 
entrepreneurs the following amounts:

The Innovative Economy Operational Programme, Me-
asure 1.4–4.1: applications for payment were approved 
for a total requested amount of PLN 464,132.37, whereas 
PARP made payments to the Benefi ciaries amounting to 
PLN 451,981.16.

The Innovative Economy Operational Programme, Me-
asure 4.4: applications for payment were approved for 
a total requested amount of PLN 27,099,648.59, whereas 
PARP made payments to the Benefi ciaries amounting to 
PLN 57,783,842.84.
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SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIęBIORSTW

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

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działa-
nie 6.1: zatwierdzone zostały wnioski o płatność na łącz-
ną wnioskowaną kwotę 559 691,17 PLN, natomiast PARP 
zrealizowała płatności na rzecz Benefi cjentów w wysokości 
428 861,68 PLN.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działa-
nie 8.1: zatwierdzone zostały wnioski o płatność na łączną 
wnioskowaną kwotę 14 586 094,14 PLN, natomiast PARP 
zrealizowała płatności na rzecz Benefi cjentów w wysoko-
ści 15 066 472,96 PLN.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działa-
nie 8.2: zatwierdzone zostały wnioski o płatność na łączną 
wnioskowaną kwotę 2 995 706,09 PLN, natomiast PARP 
zrealizowała płatności na rzecz Benefi cjentów w wysoko-
ści 2 919 497,88 PLN.

Ponadto w ramach Działania 4.2 „Stymulowanie działal-
ności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego” zrealizowano kontrole projektów 
w miejscu ich realizacji. Łączna wartość projektów podda-
nych kontroli wynosiła 77 553 576,10 PLN.

W 2010 r. RIF zajmowała się obsługą programów za-
mkniętych z okresu programowania 2004–2006 – Sektoro-
wy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsię-
biorstw, Działania 2.1 i 2.3 oraz Poddziałanie 2.2.1, a także 
programów Phare. Zadania RIF koncentrowały się głównie 
na współpracy z PARP w zakresie kontroli trwałości projek-
tów, obsłudze wniosków o wprowadzenie zmian do umów, 
udostępnianiu informacji i dokumentacji dotyczącej za-
mkniętych programów na żądanie instytucji uprawnionych 
do nadzorowania i kontroli ww. projektów. WARR prowa-
dził dodatkowo działania związane z odzyskiwaniem nie-
należnie wypłaconych środków dotacji Phare, a także ra-
portował i nadzorował usuwanie nieprawidłowości 
stwierdzonych w czasie obowiązywania umów dotacji, 
po wypłacie dofi nansowania.

The Innovative Economy Operational Programme, Meas-
ure 6.1: applications for payment were approved for a total 
requested amount of PLN 559,691.17, whereas PARP made 
payments to the Benefi ciaries amounting to PLN 428,861.68.

The Innovative Economy Operational Programme, Meas-
ure 8.1: applications for payment were approved for a total 
requested amount of PLN 14,586,094.14, whereas PARP 
made payments to the Benefi ciaries amounting to PLN 
15,066,472.96.

The Innovative Economy Operational Programme, Meas-
ure 8.2: applications for payment were approved for a total 
requested amount of PLN 2,995,706.09, whereas PARP made 
payments to the Benefi ciaries amounting to PLN 2,919,497.88.

Moreover, under Measure 4.2 “Stimulating R&D activities of 
enterprises and support in the area of industrial design”, 
WARR conducted inspections of the projects at the place of 
their implementation. The total value of the inspected 
projects was PLN 77,553,576.10.

In 2010 the RIF was involved in the support of the closed 
programmes from the 2004–2006 programming period – The 
Sectoral Operational Programme “Improvement of the com-
petitiveness of enterprises”, Measures 2.1 and 2.3, Sub-Meas-
ure 2.2.1, as well as the Phare programmes. The RIF’s tasks 
were mainly focused on the cooperation with PARP in order 
to control project continuity, handling of the applications to 
amend the agreements, making available information and 
documentation concerning the closed programmes at the 
request of the institutions authorised to supervise and control 
the a.m. projects. Additionally, WARR performed activities re-
lated to the recovery of unduly received Phare grant fund-
ing; it also reported and oversaw the elimination of any ir-
regularities found during the term of the grant agreements, 
after the disbursement of grant funding.



11

Działalność Spółki w 2010 roku
The Company’s activities in 2010

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 
DZIAłANIE 3.4

PUNKT KONSULTACYJNY DLA MSP

THE INTEGRATED REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME, 
MEASURE 3.4

THE CONSULTATION CENTRE FOR SMEs

W 2010 r. WARR kontynuował realizację zadań powierzo-
nych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w za-
kresie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w województwie 
dolnośląskim w ramach ZPORR 2004–2006, którego celem 
było zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 
poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradz-
twa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początko-
wym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Działania 
WARR koncentrowały się w szczególności na przeprowa-
dzaniu kontroli trwałości projektów, monitorowaniu utrzy-
mania przez Benefi cjentów wskaźników rezultatu projek-
tów, tj. poziomu zatrudnienia oraz usług zaplanowanych 
we wnioskach o dofi nansowanie, a także na bieżącej ob-
słudze realizowanych przez Benefi cjentów projektów. 
WARR zaangażowany był również w proces wyjaśniania 
nieprawidłowości w realizacji projektów oraz analizowania 
sytuacji problemowych, które pojawiły się na drodze utrzy-
mania trwałości projektów przez Benefi cjentów Działania 
3.4. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do-
tyczącymi w szczególności realizowania projektów nie-
zgodnie z zapisami umowy o dofi nansowanie, WARR zaj-
mował się odzyskiwaniem środków nienależnie wypłaconych 
Benefi cjentom, a także obsługą spraw sądowych. W 2010 r. 
WARR wypełniał ponadto obowiązki w zakresie sprawoz-
dawczości z przeprowadzonych działań kontrolnych, 
stwierdzonych nieprawidłowości oraz zwrotów środków 
przez Benefi cjentów. Dodatkowo WARR realizował również 
zadania związane z archiwizacją dokumentacji Działania 
3.4, a także inne zadania zlecone przez instytucje nadrzęd-
ne zaangażowane we wdrażanie Działania 3.4, tj. Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

W 2010 r. Regionalny Punkt Konsultacyjny świadczył bez-
płatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz dla 
osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. 
Konsultanci udzielali informacji głównie w siedzibie Punktu 
Konsultacyjnego w postaci indywidualnych spotkań z klien-
tami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także usługi re-
alizowane drogą telefoniczną i elektroniczną.

Punkt Konsultacyjny czynny był od poniedziałku do piąt-
ku. Przez cały czas klienci korzystający z usług informacyjnych 
w siedzibie Punktu, podczas dyżurów telefonicznych lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, mieli stały dostęp do 
wykwalifi kowanej i doświadczonej kadry konsultantów. 

W roku 2010 konsultanci PK zrealizowali 714 usług infor-
macyjnych dla 636 klientów. Klienci PK poszukiwali 
przede wszystkim informacji na temat dostępnych w re-
gionie form wsparcia na realizację projektów. Informa-
cje przekazywane przez konsultantów dotyczyły najczę-

In 2010 WARR continued the performance of its tasks en-
trusted to it by the local government of the Lower Silesian 
Voivodeship with respect to Measure 3.4 “Micro-enterpris-
es” within Lower Silesia under the Integrated Regional Op-
erational Programme (IR OP) 2004–2006; it was designed to 
increase the competitiveness of micro-enterprises by facili-
tating their access to specialist consultancy services and 
by increasing their investment capabilities in the initial pe-
riod of operation of such enterprises. WARR’s activities 
were concentrated in particular on the control of project 
continuity, monitoring of the maintenance of the project 
outcome indicators by the benefi ciaries, i.e. the employ-
ment level and the services planned in the applications for 
grant funding, as well as on day-to-day support of the 
projects implemented by the Benefi ciaries. WARR was also 
involved in the process of clearing up any irregularities in 
project implementation and analysing problem situations 
that had arisen with regard to the continuation of the 
projects by the Measure 3.4 Benefi ciaries. In the cases of 
irregularities found by WARR, in particular where the 
projects were carried out inconsistently with the provisions 
of the grant funding agreements, WARR dealt with the re-
covery of funds unduly paid to the Benefi ciaries and han-
dled court cases. Moreover, in 2010 WARR also performed 
the reporting obligations associated with its control activi-
ties, irregularities found and funds returned by the Benefi ci-
aries. In addition, WARR also carried out the tasks connect-
ed with archiving of Measure 3.4. documentation and any 
other tasks assigned to it by the superior institutions en-
gaged in the implementation of Measure 3.4, i.e. the Min-
istry of Regional Development and the Marshall’s Offi ce of 
the Lower Silesian Voivodeship.

In 2010 the Regional Consultation Centre provided free 
information services to entrepreneurs and to individuals in-
tending to start their own business. These information serv-
ices were provided by the consultants primarily at the Con-
sultation Centre’s offi ce in the form of individual meetings 
with clients. Services provided by phone and by electronic 
mail also enjoyed great interest.

The Consultation Centre was open from Monday to Fri-
day. The qualifi ed and experienced consultancy person-
nel were available on an ongoing basis to clients using the 
information service directly at the Centre’s offi ce, by elec-
tronic mail, and during on-call duties.

In 2010 the Consultation Centre’s consultants provided 
714 information services to 636 customers. The Consultation 
Centre’s clients sought mainly information on the forms of 
project implementation support available within the re-
gion. Information provided by the consultants related most 
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ściej działań Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka obsługiwanych przez WARR w ramach peł-
nionej roli Regionalnej Instytucji Finansującej dla woje-
wództwa dolnośląskiego. Wielu klientów PK prosiło kon-
sultantów o pomoc przy aplikowaniu do poszczególnych 
Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, przede wszystkim tych obsługiwanych przez WARR. 
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który skierowany 
był do osób zamierzających rozpocząć działalność go-
spodarczą, z usług informacyjnych Punktu Konsultacyjne-
go skorzystało wiele osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo zainteresowanych projektem. Konsultanci 
Punktu Konsultacyjnego informowali klientów również o 
ofercie funduszy pożyczkowych dostępnych w regionie, a 
także o możliwościach i zasadach korzystania z usług spe-
cjalistycznych (np. dofi nansowanych szkoleń). 

Zakres usług informacyjnych świadczonych przez PK 
obejmował także informacje na temat:

podejmowania i wykonywania działalności gospodar-
czej, jak również zagadnień dotyczących rezygnacji z pro-
wadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcjonowania przedsiębiorstw w okre-
sie spowolnienia gospodarczego,

możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów 
w latach 2007–2013 ze środków publicznych, 

możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych 
(możliwości skorzystania z usług doradczych o charakterze 
proinnowacyjnym, usług doradczych proeksportowych, 
możliwości skorzystania z dofi nansowywanych szkoleń),

instytucji mających bazy danych zawierające informa-
cje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partne-
rów gospodarczych oraz danych teleadresowych instytu-
cji otoczenia biznesu wraz z ich charakterystyką i zakresem 
kompetencji.

W roku 2010 konsultanci aktywnie uczestniczyli w licz-
nych konferencjach i spotkaniach organizowanych m.in. 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Po-
wiatowe we Wrocławiu, Urząd Miejski Wrocławia.

22.04.2010 r. Regionalny PK w imieniu Dolnośląskiej Sieci 
PK we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wro-
cławiu zorganizował konferencję regionalną pt. „Fundusze 
unijne – Twój sukces na rynku”. Konferencja była poświę-
cona promocji bezpłatnych usług informacyjnych KSU 
oraz zaprezentowaniu oferty dostępnych form wsparcia 
dla przedsiębiorców i osób planujących podjęcie działal-
ności gospodarczej. W konferencji uczestniczyło blisko 100 
przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działal-
ność gospodarczą. W wydarzeniu udział wzięli również za-
proszeni goście, którzy zaprezentowali oferty swoich insty-
tucji dotyczące form wspierania przedsiębiorczości 
w regionie, m.in. przedstawiciele Dolnośląskiej Instytucji Po-
średniczącej, Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, 
Biura Rozwoju Gospodarczego we Wrocławiu, Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości, Polskiej Fundacji Przedsię-
biorczości. W celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbior-
ców w radiu ESKA wyemitowana została seria spotów rekla-
mowych, które promowały bezpłatne usługi informacyjne, 
stanowiące jednocześnie zaproszenie do udziału w organi-
zowanej przez Dolnośląską Sieć PK konferencji. 

frequently to the measures of the Innovative Economy Op-
erational Programme, primarily those implemented by 
WARR which performs the role of the Regional Financing In-
stitution in the Lower Silesia region. Many clients of the Con-
sultation Centre requested the consultants for assistance in 
submitting their applications for particular measures under 
the Innovative Economy Operational Programme, mainly 
those supported by WARR. In connection with the imple-
mentation of a project under Measure 6.2 of the Human 
Capital Operational Programme, which was targeted at in-
dividuals intending to start their own business, many unem-
ployed and economically inactive persons, interested in this 
project, used the Consultation Centre’s information servic-
es. The Consultation Centre’s consultants also informed the 
clients about the offer of loan funding available in the re-
gion as well as about the possibility and rules of using spe-
cialist services (e.g. co-fi nanced training).

The scope of the information services provided by the Con-
sultation Centre also included information on the following:

how to start and conduct business activity, as well as the 
issues related to the winding-up of a business, with special 
attention to the operation of enterprises during the time of 
economic slow-down;

possibilities of obtaining support for project implementa-
tion from public funds in the period 2007–2013;

possibilities of obtaining specialist services and rules for 
obtaining such services (possibilities of using innovation-
oriented advisory services, export-oriented advisory servic-
es, co-fi nanced training);

institutions that have databases containing information 
on debtors and which confi rm the credibility of business 
partners as well as the contact data of the business sup-
port institutions, together with their characteristics and 
scope of competences.

In 2010 the consultants actively participated in numer-
ous conferences and meetings organised by, among oth-
ers, Polish Agency for Enterprise Development, Marshall’s 
Offi ce of the Lower Silesian Voivodeship, County Offi ce in 
Wrocław, Wrocław City Offi ce.

On 22 April 2010 the Regional Consultation Centre, on be-
half of the Lower Silesian Network of Consultation Centres 
and in cooperation with the County Offi ce in Wrocław, or-
ganised a regional conference entitled “The European 
Funds – Your Success on the Market”. This conference was 
devoted to the promotion of free information services pro-
vided by the National Service System and the presentation 
of offers of support forms available to entrepreneurs and 
people planning to start their own business. Nearly 100 en-
trepreneurs and people planning to start their own business 
participated in this conference. Some invited guests, who 
presented their institutions’ offers of entrepreneurship sup-
port in the region, also took part in this event; they included, 
inter alia, representatives of the Lower Silesian Intermediary 
Body, County Labour Offi ce in Wrocław, Economic Devel-
opment Offi ce in Wrocław, Entrepreneurship Support Cen-
tre, Polish Entrepreneurs Foundation. In order to reach as 
wide a group of recipients as possible, a series of advertising 
spots were broadcast on the ESKA radio which promoted 
free information services; at the same time, they were an 
invitation to participate in the conferences organised by 
the Lower Silesian Network of Consultation Centres. 
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GRA MIEJSKA „ZOSTAJę PRZEDSIęBIORCą”
AN URBAN GAME “I AM BECOMING AN ENTREPRENEUR”

Regionalny Punkt Konsultacyjny we Wrocławiu został za-
proszony przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miej-
skiego Wrocławia do współpracy w tworzeniu i udziału 
w ekonomicznej grze miejskiej „Zostaję przedsiębiorcą” 
skierowanej do wrocławskiej młodzieży ponadgimnazjal-
nej. Gra „Zostaję przedsiębiorcą” odbyła się 21 września 
we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 
Wzięło w niej udział dziesięć 6-osobowych grup młodych 
ludzi, którzy po wylosowaniu profi lu swojej fi rmy mieli za za-
danie zbudować ją w oparciu o skonstruowany przez sie-
bie biznesplan, logo fi rmy i przede wszystkim pozyskać 
środki fi nansowe na realizację swoich projektów inwesty-
cyjnych. Młodzi przedsiębiorcy odwiedzali rzeczywiste in-
stytucje fi nansowe i informacyjne, takie jak: banki, Punkt 
Informacji Gospodarczej, Inkubator Przedsiębiorczości 
i Punkt Konsultacyjny działający przy Wrocławskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. Na poszczególnych etapach 
gry uczestnicy pozyskiwali informacje związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, możliwymi źródłami fi -
nansowania działalności i zasadami sporządzania biznespla-
nu, a następnie z gotowymi pomysłami i dokumentami 
aplikowali o dotację ze środków unijnych i kredyty banko-
we. Za pozyskane w ten sposób środki fi nansowe dokony-
wali zakupów środków produkcji i wdrażali w życie swoje 
plany poprzez budowanie makiety własnego przedsiębior-
stwa. Każdy ruch uczestników był oceniany, natomiast naj-
bardziej doceniane było wykorzystanie możliwości płynących 
z zawiązanej współpracy między de facto konkurującymi fi r-
mami i prawidłowa reakcja na niespodziewane zmiany wa-
runków otoczenia. Była to pierwsza edycja tej gry we Wro-
cławiu. 

W 2010 r. Regionalny PK nawiązał współpracę z wyko-
nawcą strategii promocyjnej Krajowego Systemu Usług – 
fi rmą Partner of Promotion Sp. z o.o. Głównym celem akcji 
promocyjnej był wzrost rozpoznawalności sieci KSU wśród 
przedsiębiorców oraz usług, jakie świadczone są przez 
ośrodki działające w sieci. W ramach przedsięwzięcia do 
wybranych Benefi cjentów Działań POIG wysłane zostały 
zaproszenia do współpracy przy promocji sieci KSU. Firmy, 
które zainteresowały się przedsięwzięciem, przygotowały 
opisy realizowanych przez nie projektów.

The Regional Consultation Centre in Wrocław was invited 
by the Economic Development Offi ce of the Wrocław City Of-
fi ce to collaborate in the development of and participation in 
an urban economic game “I Am Becoming an Entrepreneur” 
addressed to secondary school students from Wrocław. The 
game “I Am Becoming an Entrepreneur” was took place on 
21 September in Wrocław as part of the Lower Silesian Science 
Festival. Ten 6-person teams of young people took part in the 
game; after they drew the profi le of their fi rm, their task was to 
build this fi rm based on a business plan developed by them, 
to create a company logo and, above all, to secure funds 
for the implementation of their investment projects. The young 
entrepreneurs visited the real fi nancial and information insti-
tutions, such as some banks, the business information centre, 
the business incubator and the consultation centre operating 
within the structures of the Wrocław Regional Development 
Agency. At particular stages of this game, the participants 
acquired information relating to the conduct of business activ-
ity, possible sources of business fi nancing, and the principles 
of business plan development; subsequently, when they had 
ready-to-use ideas and prepared relevant documents, they 
applied for EU funding grants and bank loans. They purchased 
means of production using the funds secured in this way and 
implemented their business plans by building a mock-up of 
their own enterprise. Each movement of the participants was 
evaluated; however, the use of the possibilities arising from 
cooperation established with de facto competing fi rms and 
a correct response to unexpected changes in the business 
environment were appreciated most highly. This was the fi rst 
edition of this game in Wrocław.

In 2010 the Regional Consultation Centre entered into 
cooperation with the contractor developing the promo-
tional strategy for the National Service System (NSS) – the 
company Partner of Promotion Sp. z o.o. The main aim of 
this promotional campaign was to increase among en-
trepreneurs the recognition of the NSS network and of the 
services that are provided by the centres operating within 
this network. As part of this project, invitations to cooperate 
in the promotion of the NSS network were sent to the Bene-
fi ciaries under the IE OP Measures. The fi rms that were inter-
ested in this project prepared descriptions of the projects 
implemented by them.
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Projekty dla Komisji Europejskiej Projects for the European Commission

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE MAKROEKONOMICZNE
DLA POLSKIEJ GOSPODARKI 

MACROECONOMIC MODELLING AND FORECASTING 
FOR THE POLISH ECONOMY

W 2010 r. kontynuowano realizację wieloletniego (2009–
2012) projektu dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regional-
nej (DG REGIO) Komisji Europejskiej: „System kohezyjny mo-
deli HERMIN: Pomoc techniczna 2009–2012” (“Cohesion 
System of HERMIN Models: Technical Assistance 2009–
2012”). Projekt został pozyskany w 2008 r. w przetargu 
w wyniku aplikacji międzynarodowego konsorcjum, które-
go członkami, oprócz WARR, są także: niemiecka firma 
konsultingowa GEFRA – Gesellschaft für Finanz- und Regio-
nalanalysen z Münster oraz dr John Bradley z Economic 
Modelling and Development Strategies (EMDS) z Dublina. 
Celem tego projektu jest zbudowanie spójnego systemu 
modeli HERMIN dla wszystkich państw członkowskich UE 
objętych polityką spójności, a integralną częścią zakresu 
prac jest świadczenie usług doradczych i szkoleniowych 
dla zespołu funkcjonującego w ramach DG REGIO oraz 
cykliczna aktualizacja zbudowanych modeli. Stworzenie  
takiego systemu umożliwia Komisji Europejskiej porówny-
wanie na bieżąco efektów wdrażania polityki spójności 
w poszczególnych krajach za pomocą jednolitego instru-
mentarium badawczego. Wyniki prac badawczych doko-
nanych przy użyciu systemu modeli HERMIN znalazły się 
w przygotowywanym co 3 lata i opublikowanym w listopa-
dzie 2010 r. najważniejszym sprawozdaniu Komisji Europej-
skiej na temat spójności gospodarczej i społecznej – tzw. 
Raporcie Kohezyjnym. Należy podkreślić, że jako wkład do 
ww. Raportu zespół WARR przygotował wyniki wpływu po-
lityki spójności na wybrane wskaźniki makroekonomiczne 
gospodarek 16 polskich województw, uzyskane przy użyciu 
regionalnych modeli HERMIN. 

In 2010 WARR has continued the implementation of 
a long-term (2009–2012) project for the Directorate General 
for Regional Policy (DG REGIO) of the European Commis-
sion: “Cohesion System of HERMIN Models: Technical Assist-
ance 2009–2012”. This project was won in 2008 in a tender-
ing process as a result of an application submitted by an 
international consortium comprising, in addition to WARR, 
a German consulting firm GEFRA – Gesellschaft für Finanz-
und Regionalanalysen from Münster and Dr J. Bradley of the 
Economic Modelling and Development Strategies (EMDS) 
from Dublin. The aim of this project is to build a coherent 
system of the HERMIN models for all EU member states cov-
ered by EU cohesion policy; an integral part of the project’s 
scope of work is to provide advisory and training services to 
the team operating within the structures of DG REGIO and 
to update the constructed models on a cyclical basis. The 
construction of such a system makes it possible for the Eu-
ropean Commission to compare on an ongoing basis the 
effects of the implementation of cohesion policy in particu-
lar countries using standardised research instruments. The 
outputs of the research carried out using the system of the 
HERMIN models were included in the European Commis-
sion’s most important report on economic and social cohe-
sion – the so-called Cohesion Report – which is prepared 
every 3 years and which was published in November 2010. It 
should be stressed that the results of the evaluation of cohe-
sion policy impacts on selected macroeconomic indicators 
of the economies of the 16 Polish regions, obtained by the 
use of the regional HERMIN models, were the contribution of 
the WARR team to the a.m. Report.

Źródło: Inwestowanie w przyszłość. 
Piąty raport na temat spójności  
gospodarczej, społecznej  
i terytorialnej Komisja Europejska, 
Bruksela, 2010 r.

Source: Investing in Europe’s future. 
Fifth report on economic, social 
and territorial cohesion The European 
Commission, Brussels, 2010
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Cooperation with central administration Współpraca z administracją centralną 

Doświadczenia zespołu HERMIN w zakresie modelowa-
nia makroekonomicznego na poziomie regionalnym, 
w tym w szczególności w dziedzinie budowy spójnych re-
gionalnych baz danych, przyniosły również skutek w posta-
ci zaproszenia WARR w charakterze partnera do innego 
projektu realizowanego na zlecenie DG REGIO: „Budowa 
systemu modeli regionalnych dla określenia wpływu polity-
ki spójności UE” (“System of regional models for impact as-
sessment of EU cohesion policy”). Liderem tego projektu 
jest firma TNO (Holandia), a uczestniczą w nim również 
partnerzy – ośrodki naukowo-badawcze z Czech, Słowacji, 
Węgier, Holandii i Japonii. Realizacja tego projektu jest 
przewidziana do roku 2012. 

Zespół ekspertów WARR opracował na zlecenie Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego kolejny raport „Wpływ realiza-
cji w Polsce polityki spójności na kształtowanie się głównych 
wskaźników dokumentów strategicznych: Narodowego Pla-
nu Rozwoju (NPR) 2004–2006 i Narodowej Strategii Spójności 
(NSS) 2007–2013 oraz innych wybranych wskaźników makro-
ekonomicznych na poziomie krajowym za pomocą modelu 
HERMIN”. W raporcie zamieszczono wyniki oceny wpływu 
wdrażanych funduszy UE na szereg parametrów makroeko-
nomicznych polskiej gospodarki, m.in. na PKB, w tym na pro-
ces realnej konwergencji mierzonej wzrostem PKB per capi-
ta wg parytetu siły nabywczej względem średniej UE-27, 
wydajność, inwestycje, poziom zatrudnienia i tworzenie no-
wych miejsc pracy oraz stopę bezrobocia. 

Tego typu badania są cyklicznie realizowane na zlecenie 
administracji rządowej przez zespół badawczy WARR od 
2002 r. w ścisłej współpracy z dr. J. Bradley’em – autorem me-
todologii HERMIN i wieloletnim pracownikiem naukowym In-
stytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych (ESRI) w Dublinie. 
Wyniki prac zespołu WARR są następnie przekazywane Komi-
sji Europejskiej wraz z wynikami innych ośrodków badaw-
czych (m.in. Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową).

The experience of the HERMIN team in macroeconomic 
modelling at the regional level, including in particular 
the construction of coherent regional databases, also 
resulted in inviting WARR as a partner to another project 
commissioned by DG REGIO: “System of regional models 
for impact assessment of EU cohesion policy”. The lead-
er of this project is the company TNO (the Netherlands), 
and partners – scientific and research centres – from the 
Czech Republic, Slovakia, Hungary, the Netherlands and 
Japan also participate in it. The implementation of this 
project is scheduled until 2012.

A team of WARR experts prepared a report entitled “The im-
pact of the implementation of cohesion policy in Poland on the 
main indicators of the strategic documents: the National Devel-
opment Plan (NDP) 2004–2006 and the National Cohesion Strat-
egy (NCS) 2007–2013, as well as on other selected macroeco-
nomic indicators at the national level assessed by using the 
HERMIN model”, commissioned by the Ministry of Regional De-
velopment. The report contained the results of the assessment 
of the impacts of the EU funds on a number of macroeconomic 
parameters of the Polish economy, among others, GDP, includ-
ing the process of real convergence measured by growth of 
GDP per capita in PPS (purchasing power standard) relative to 
the EU-27 average, productivity, investments, the employment 
level and new job creation as well as the unemployment rate.

This type of research, commissioned by government admin-
istration, has been carried out by the WARR research team on 
a cyclical basis since 2002, in close cooperation with Dr J. Brad-
ley – the author of the HERMIN methodology and a researcher 
of many years’ standing at the Dublin-based Economic and 
Social Research Institute (ESRI). The results of the WARR team’s 
work are subsequently delivered to the European Commission, 
together with the research outcomes of other research centres 
(among others, the Gdańsk Institute for Market Economics).

Poziom PKB w PPS per capita w relacji do średniej UE (UE-27=100)
Źródło: Raport WARR 2010 dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

GDP in PPS per capita relative to the EU average (EU-27=100)
Source: WARR’s Report 2010 for the Ministry of Regional Development

Działalność Spółki w 2010 roku
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Współpraca z samorządami regionalnymi Cooperation with local governments 

W 2010 r., w związku z przeprowadzaną oceną bieżącą 
programów operacyjnych współfinansowanych ze środ-
ków UE, WARR zrealizował na zlecenie władz samorządo-
wych kilku województw badania ewaluacyjne dotyczące 
efektów realizacji Regionalnych Programów Operacyj-
nych na lata 2007–2013.  

Ze względu na realizację misji i celów statutowych WARR 
szczególne znaczenie miało badanie zrealizowane na zle-
cenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego pt. „Efekty realizacji polityki spójności Unii Europej-
skiej (Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006 
i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia/Narodo-
wej Strategii Spójności na lata 2007–2013) na gospodarkę 
województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 (RPO WD) 
przy użyciu regionalnego modelu HERMIN”. Badanie zosta-
ło zrealizowane w okresie październik–grudzień, a jego wy-
niki potwierdzają pozytywne oddziaływanie polityki spójno-
ści UE na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska w całym 
poddanym analizie okresie (2004–2020). Dotyczy to zarówno 
całości transferów skierowanych do Dolnego Śląska w ra-
mach NPR/NSRO, jak i samych środków RPO WD wdrażane-
go przez władze samorządowe. Efektem polityki spójności 
UE jest więc wyższy poziom PKB (w przypadku NPR/NSRO 
średnio co roku o 3,99%, w przypadku RPO WD o 0,77%).

Wyniki badania WARR potwierdzają, że realizacja polity-
ki spójności UE pełni istotną rolę w procesie aktywizacji za-
wodowej mieszkańców regionu. Wzrost liczby miejsc pracy 
(w okresie 2004–2020 średnio 65,7 tys. rocznie w efekcie 
NPR/NSRO, w tym średnio 17,4 tys. rocznie dzięki RPO WD) 
przyczynia się do ograniczenia stopy bezrobocia wg BAEL 
(średnio co roku o 2,17 pkt proc. w przypadku oddziaływa-
nia NPR/NSRO, w tym 0,51 pkt proc. średniorocznie dzięki 
realizacji RPO WD) w odniesieniu do scenariusza pomijają-
cego oddziaływanie funduszy UE.

In connection with the ongoing evaluation of the Opera-
tional Programmes co-financed from EU funds, in 2010 WARR 
was mandated by several regional governments to carry out 
evaluation studies relating to the effects of the implementa-
tion of the Regional Operational Programmes 2007–2013.

A study commissioned by the Marshall’s Office of the 
Lower Silesian Voivodeship entitled “The effects of the 
implementation of EU cohesion policy (the National De-
velopment Plan for 2004–2006 and the National Strategic 
Reference Framework/National Cohesion Strategy for 
2007–2013) on the economy of the Lower Silesian Voivode-
ship, with special reference to the impact of the Regional 
Operational Programme for the Lower Silesian Voivode-
ship 2007–2013 (ROP LSV), assessed using the regional 
HERMIN model”, was of special importance on account 
of the implementation of WARR’s mission and statutory 
goals through these activities. This study was conducted 
in the period October–December, and its results confirm 
the positive effects of EU cohesion policy on the economic 
development of Lower Silesia in the whole period in ques-
tion (2004–2020). This applies both to all transfers directed 
to Lower Silesia under the NDP/NSRF and to the funds of 
the ROP LSV implemented by the local government au-
thorities. Thus, an effect of EU cohesion policy is a higher 
level of GDP (in the case of the NDP/NSRF it is higher by 
3.99% per year, and in the case of the ROP LSV by 0.77%).

The outcomes of WARR’s study confirm that the imple-
mentation of EU cohesion policy plays an essential role in 
the process of professional activation of the region’s in-
habitants. An increase in the number of jobs (in the period 
2004–2020 on average 65,700 per year on account of the 
NDP/NSRF implementation, including an average of 17,400 
per year thanks to the ROP LSV) contributes to a reduction 
in the unemployment rate according to the Labour Force 
Survey (on average by 2.17 percentage points per year in 
the case of the NDP/NSRF impacts, including an average 

Wpływ środków w ramach RPO WD na poziom PKB Dolnego Śląska 
w cenach stałych w latach 2007–2020 (mld PLN i %)
Źródło: Raport WARR dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 2010

The impact of ROP LSV funding on Lower Silesia’s GDP in constant prices in the 
period 2007–2020 (in PLN billion and in %). 
Source: WARR’s Report for the Marshall’s Office of the Lower Silesian Voivodeship, 
2010
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Oprócz Dolnego Śląska badania ewaluacyjne o zbliżo-
nym zakresie, tj. oceny makroekonomicznych efektów re-
alizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 
2007–2013, wdrażanych przez władze samorządowe po-
szczególnych województw, zostały zrealizowane na zlece-
nie Urzędów Marszałkowskich Województw: Świętokrzyskie-
go (maj–lipiec), Zachodniopomorskiego (sierpień–wrzesień) 
i Mazowieckiego (wrzesień–grudzień). 

Nieco odmienny charakter miał projekt zrealizowany 
w okresie lipiec–wrzesień 2010 r. na zlecenie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego. Była to analiza 
ex post wpływu środków finansowych wydatkowanych 
w ramach realizacji Strategii Rozwoju Województwa Po-
morskiego (SRWP) w latach 2005–2009 na gospodarkę tego 
województwa przy użyciu modelu regionalnego HERMIN 
gospodarki województwa pomorskiego. Nowatorstwo po-
dejścia badawczego polegało w tym przypadku na połą-
czeniu elementów badań typu mikro- i makro- poprzez ana-
lizę 12 845 projektów o łącznej wartości ponad 26.5 mld PLN 
finansowanych w ramach SRWP ze środków pozyskanych 
w latach 2005–2009, a następnie ich odpowiednią agre-
gację w kategorie ekonomiczne modelu. 

Równolegle do realizacji projektów badawczych była 
kontynuowana współpraca z władzami samorządowymi 
wybranych województw w zakresie doradztwa dla regio-
nalnych zespołów operujących na regionalnych mode-
lach HERMIN. Tego typu wsparcie zostało udzielone Urzę-
dom Marszałkowskim Województw Lubelskiego oraz 
Opolskiego.

of 0.51 percentage points per year thanks to the imple-
mentation of the ROP LSV) in comparison to the scenario 
without the effects of EU funding.

In addition to Lower Silesia, WARR was commissioned to 
conduct evaluation studies with a similar scope, i.e. the as-
sessment of the macroeconomic effects of the implemen-
tation of the Regional Operational Programmes 2007–2013 
implemented by the local government authorities of the 
individual regions, by the Marshall’s Offices of the following 
voivodeships (regions): Świętokrzyskie Voivodeship (May–
July), West Pomeranian Voivodeship (August–September) 
and Mazovian Voivodeship (September–December).

A project carried out in the period July–September 2010, 
commissioned by the Marshall’s Office of the Pomeranian 
Voivodeship, was of slightly different character. This was an 
ex post analysis, using the regional HERMIN model, of the 
impacts of funds spent as part of the implementation of the 
Pomeranian Voivodeship Development Strategy for 2005–
2009 on the economy of the Pomeranian region. In this 
case, the innovation in the research approach consisted in 
the combination of micro- and macro- research elements 
through the analysis of 12,845 projects with a total value of 
more than PLN 26.5 billion financed under the Pomeranian 
Voivodeship Development Strategy from funds obtained 
during the period 2005–2009 and then their proper aggre-
gation into the economic categories of the model.

Concurrently to the implementation of the research 
projects, WARR continued its cooperation with the local 
government authorities of some regions by rendering con-
sultancy services to the regional teams operating the re-
gional HERMIN models. Such support was provided to the 
Marshall’s Offices of the Lublin and Opole Voivodeships.

Wpływ środków w ramach RPO WD na stopę bezrobocia wg BAEL w województwie dolnośląskim w latach 2007–2020 
Źródło: Raport WARR dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 2010

The impact of ROP LSV funding on Lower Silesia unemployment rate according to LFS in the period 2007–2020 
Source: WARR’s Report for the Marshall’s Office of the Lower Silesian Voivodeship, 2010
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Głównym celem badania przeprowadzonego w okresie 
wrzesień–listopad 2010 r. było udzielenie wsparcia Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego w proce-
sie tworzenia systemu wskaźników i zarządzania Strategią 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2010–2020 
(SRWM). Badanie dotyczyło weryfikacji i oceny systemu 
wskaźników monitorowania przyjętego w ramach pierwsze-
go etapu prac nad projektem SRWM oraz sformułowanie 
wniosków i rekomendacji w tym zakresie, jak również uzu-
pełnienie istniejącego systemu o dane oraz informacje słu-
żące poprawie i ujednoliceniu metod pomiaru i zwiększeniu 
przejrzystości zasad monitorowania efektów interwencji.

Prace badawcze zespołu WARR były realizowane w ra-
mach dwóch komponentów. Komponent 1 polegał na 
weryfikacji i ocenie systemu wskaźników monitorowania 
dla projektu SRWM wraz z rekomendacjami dotyczącymi 
zmian w tym zakresie. Komponent 2 stanowiła z kolei ana-
liza wartości bazowych wskaźników monitorowania wraz 
z prognozą ich wartości docelowych.

Szczegółowy zakres badania obejmował: (a) analizę 
i ocenę przyjętego katalogu wskaźników oraz sformułowanie 
rekomendacji w przedmiocie usunięcia, zmiany, modyfikacji 
lub uzupełnienia katalogu (poprzez dodanie nowych wskaź-
ników); (b) analizę i ocenę spójności wewnętrznej przyjętego 
systemu wskaźników pod kątem powiązań z głównymi doku-
mentami na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim; 
(c) analizę i ocenę spójności zewnętrznej; (d) opracowanie 
definicji wskaźników; (e) przeprowadzenie oceny eksperckiej 
wraz z określeniem metody obliczania wartości poszczegól-
nych wskaźników oraz określenie lub weryfikację przyjętych 
danych w zakresie źródeł ich pozyskiwania oraz częstotliwo-
ści pomiaru; (f) sformułowanie szczegółowych wniosków oraz 
rekomendacji wynikających z badania.

Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi 
do prognozowania wartości wskaźników dla roku 2020 
były: model HERMIN gospodarki województwa małopol-
skiego, analiza dynamiki trendów czasowych, regresja li-
niowa, regresja potęgowa, regresja logarytmiczna oraz 
metoda ekspercka.

Przeprowadzone prace badawcze umożliwiły sformuło-
wanie propozycji modyfikacji i konkluzji o charakterze 
szczegółowym oraz wniosków i rekomendacji o charakte-
rze horyzontalnym.

Pierwszym i zasadniczym kompleksowym wnioskiem, któ-
ry został sformułowany po zakończeniu prac badawczych, 
było stwierdzenie, że w ocenie ewaluatorów liczba wskaź-
ników w systemie SRWM jest nadmierna. Przeprowadzona 
w trakcie prac analiza stosowania wskaźników w praktyce 
pokazała, że wiele z nich ma marginalne znaczenie w pro-
cesie monitoringu i rezygnacja z nich nie powoduje zakłó-
ceń w funkcjonowaniu systemu. 

The aim of the study conducted in the period September–
November 2010 was to provide support to the Marshall’s Of-
fice of the Małopolskie Voivodeship in the process of develop-
ment of a system of indicators and management for the 
Małopolskie Voivodeship Development Strategy for 2010–2020 
(MVDS). This study involved a review and evaluation of the sys-
tem of monitoring indicators, adopted during the first phase of 
work on the draft MVDS, and the formulation of conclusions 
and recommendations in this respect; it was also designed to 
supplement the existing system with data and information 
used to improve and standardise the measurement methods 
as well as to enhance the transparency of the rules for monitor-
ing the effects of interventions.

The WARR team’s research work was carried out in two 
components. Component 1 involved a review and evalua-
tion of the system of monitoring indicators for the draft MVDS, 
together with the presentation of recommended changes in 
this area. Component 2, in turn, consisted in the analysis of 
the baseline values of the monitoring indicators, along with 
their projected target values.

The specific scope of the study included the following: 
(a) analysis and evaluation of the adopted catalogue of 

monitoring indicators and the formulation of recommendations 
regarding removal, change, modification of the indicators or 
supplementation of the catalogue (by adding new indicators); 
(b) analysis and evaluation of the internal coherence of the 
adopted system of indicators, in terms of their linkages to the 
regional, national and European documents; (c) analysis and 
evaluation of the external coherence; (d) development of defi-
nitions of the indicators; (e) expert evaluation together with the 
determination of a method for calculating values of particular 
indicators as well as the identification or verification of accept-
ed data with respect to the following: data collection sources 
and measurement frequency; (f) formulation of specific conclu-
sions and recommendations resulting from the study.

The essential research methods used to forecast the values 
of the indicators for the year 2020 were as follows: the HERMIN 
model for the economy of Małopolskie Voivodeship, analysis 
of time trends, linear regression, power regression, logarithmic 
regression, and an expert method.

This research work enabled us to formulate proposed mod-
ifications and specific conclusions as well as suggestions and 
recommendations of horizontal nature.

The first and essential comprehensive conclusion, which was 
formulated after the completion of the research work, was 
that the number of indicators in the MVDS system was too ex-
cessive in the opinion of the evaluators. The analysis, conduct-
ed during the study, of application of the indicators in practice 
showed that many of them were of marginal importance in 
the monitoring process and that their abandonment would 
not cause disturbances in the functioning of the system.

Pojekty badawcze dla samorządów regionalnych
Research projects for regional governments

WERYFIKACJA I OCENA DOBORU WSKAŹNIKóW MONITOROWANIA DLA PROJEKTU 
STRATEGII ROZWOJU WOJEWóDZTWA MAłOPOLSKIEGO NA LATA 2011–2020

REVIEW AND EVALUATION OF THE SELECTION OF MONITORING INDICATORS FOR THE DRAFT 
MAłOPOLSKIE VOIVODESHIP DEVELOPMENT STRATEGY FOR 2011–2020
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W rezultacie prac zespołu ewaluacyjnego ogólna liczba 
proponowanych wskaźników stanowi ok. 66% poprzedniej 
liczby. Poza tym zespół zaproponował 20 zupełnie nowych 
wskaźników, co stanowi ok. 43% obecnej liczby wskaźni-
ków ogółem.

Celem projektu „Trendy rozwoju Mazowsza” z zakresu 
„Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania”, realizo-
wanego od września 2010 r. dla Mazowieckiego Biura Pla-
nowania Regionalnego przez konsorcjum Ecorys Polska Sp. 
z o.o. (lider), Geoprofit Wojciech Dziemianowicz i WARR, 
jest dostarczenie władzom samorządowym województwa 
mazowieckiego wiedzy na temat czynników, uwarunko-
wań i skutków analizowanych retrospektywnie i prospek-
tywnie procesów rozwoju gospodarczego województwa, 
z uwzględnieniem ich wymiaru społecznego i przestrzenne-
go. Rezultatami projektu będą m.in.: kompleksowa dia-
gnoza rozwoju społecznego i gospodarczego, identyfika-
cja barier rozwojowych, modele, prognozy i scenariusze 
rozwoju Mazowsza, rekomendacje dotyczące kierunków 
rozwoju, stworzenie instytucjonalnych ram stałego monito-
rowania i prognozowania procesów rozwoju. Szczególny 
nacisk w pracach badawczych jest położony na określe-
nie poziomu i uwarunkowań konkurencyjności Mazowsza 
w sferze gospodarczej. 

Zestaw zagadnień, które będą analizowane w ra-
mach projektu, wymaga zastosowania kompleksowego 
warsztatu badawczego, wykorzystania danych wtór-
nych i pierwotnych, a także użycia różnorodnych metod 
badawczych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. 
Wśród nich znajdą się m.in.: analiza dokumentacji (tzw. 
desk research), konsultacje eksperckie, wywiady pogłę-
bione z przedstawicielami władz lokalnych, wywiady po-
głębione z przedsiębiorcami, bezpośrednie wywiady 
kwestionariuszowe z przedsiębiorcami, ankietowanie te-
lefoniczne przedstawicieli IOB, badanie ankietowe nt. 
przedsiębiorczości studentów, regionalny model makro-
ekonomiczny HERMIN gospodarki województwa mazo-
wieckiego, metoda odległości od wzorca oraz analiza 
trendów.

As a result of the work of the evaluation team, the total 
number of the proposed indicators constitutes ca. 66% of the 
previous number. Moreover, the team proposed 20 complete-
ly new indicators, which accounts for ca. 43% of the present 
total number of indicators.

The aim of the project “Trends in the development of 
Mazovia” in the area of “Competitiveness of Mazovia and 
its conditions”, implemented since September 2010 for the 
Mazovian Office for Regional Planning by a consortium 
composed of Ecorys Polska Sp. z o.o. (leader), Geoprofit 
Wojciech Dziemianowicz, and WARR, is to provide the Ma-
zovian region’s local government authorities with knowl-
edge on factors, conditions and effects of the regional 
economic development processes, analysed retrospec-
tively and prospectively, including their social and spa-
tial dimensions. The outcomes of the project will include, 
among others, a comprehensive diagnosis of social and 
economic development, the identification of develop-
ment barriers, models, projections and scenarios of Ma-
zovia’s development, recommendations for development 
directions, the creation of an institutional framework for 
ongoing monitoring and forecasting of the development 
processes. Special emphasis in the research work is put on 
the determination of the level and conditions of Mazovia’s 
competitiveness in the economic sphere.

The set of issues being analysed under the project requires 
the application of comprehensive research tools, the use 
of secondary and primary data as well as the application 
of various research methods, both quantitative and qualita-
tive ones. The applied research methods include, inter alia, 
documentation analysis (the so-called desk research), ex-
pert consultations, in-depth interviews with representatives 
of the local authorities, in-depth interviews with entrepre-
neurs, paper-and-pencil interviews with entrepreneurs, tel-
ephone interviews with representative of business support 
institutions, questionnaire surveys on student entrepreneur-
ship, the regional macroeconomic HERMIN model of the 
economy of the Mazovian Voivodeship, the reference point 
method, and trend analysis.

KONKURENCYJNOŚć MAZOWSZA I JEJ UWARUNKOWANIA 
COMPETITIVENESS OF MAZOVIA AND ITS CONDITIONS
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DZIAłALNOŚć PROINNOWACYJNA NA RZECZ DOLNEGO ŚLąSKA

INNOVATION-ORIENTED ACTIVITIES CARRIED OUT FOR THE BENEFIT OF LOWER SILESIA

Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proin-
nowacyjnych w województwie dolnośląskim

Analysis of the status and directions of development 
of the innovation support institutions in Lower Silesia

Do końca 2010 r. zrealizowany został pierwszy etap ba-
dania, którym było opracowanie Raportu Metodologicz-
nego. W Raporcie zostały zawarte szczegółowo opisane 
cele badania, które zostaną osiągnięte dzięki przeprowa-
dzeniu prac pogrupowanych w trzy główne bloki tema-
tyczne: (1) Konkurencyjność Mazowsza, (2) Przedsiębior-
czość a rozwój Mazowsza oraz (3) Pozaekonomiczne 
czynniki konkurencyjności Mazowsza. 

Realizacja projektu jest przewidziana do listopada 2011 r.

W sierpniu 2010 r. WARR rozpoczął prace wspierające 
realizację projektu, którego celem jest określenie poziomu 
rozwoju i efektywności funkcjonowania dolnośląskich insty-
tucji proinnowacyjnych oraz wypracowanie rekomendacji 
dla władz samorządowych w zakresie udzielania wsparcia 
tego typu instytucjom. WARR uczestniczy w tym projekcie 
jako podwykonawca fi rmy Ecorys Polska z Warszawy, która 
przeprowadza to badanie na zlecenie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego ze środków Pod-
działania 8.2.2. „Regionalne Strategie Innowacji”, współfi -
nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach powierzonych mu zadań w 2010 r. WARR był 
organizatorem trzech seminariów konsultacyjnych, groma-
dzących przedstawicieli instytucji proinnowacyjnych dzia-
łających na Dolnym Śląsku. Pierwsze spotkanie w sierpniu 
miało na celu wprowadzenie uczestników w tematykę 
projektu, wyjaśnienie jego celów, zakresu, przedstawienie 
metodologii badania oraz zachęcenie przedstawicieli in-
stytucji proinnowacyjnych do uczestnictwa w badaniu. 
Drugie seminarium konsultacyjne zorganizowane w paź-
dzierniku zostało podzielone na dwie części. Pierwsza 
z nich była poświęcona analizie danych zebranych w ra-
mach przeprowadzonych wywiadów w instytucjach proin-
nowacyjnych i miała na celu wprowadzenie uczestników 
spotkania w temat szeroko rozumianej współpracy instytu-
cji w regionie. Drugą część seminarium stanowiło z kolei 
przedstawienie wstępnych wyników badania klientów in-
stytucji proinnowacyjnych (MSP). Trzecie seminarium (gru-
dzień) było okazją do zaprezentowania ostatecznych wy-
ników badania dolnośląskich instytucji proinnowacyjnych. 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość wyrażenia uwag do 
rekomendacji zaproponowanych przez wykonawcę. 

Wyniki prac zostaną zawarte w raporcie z badania 
i opublikowane w formie tzw. e-booka. Będą przedstawio-
ne na planowanej w 2011 r. konferencji regionalnej.

Until the end of 2010, the fi rst stage of the research was 
completed, which was the preparation of the Methodo-
logical Report. This Report included the goals of the study 
described in detail, which will be achieved by carrying out 
research work grouped in three main thematic blocks: (1) 
Competitiveness of Mazovia; (2) Entrepreneurship and de-
velopment of Mazovia; and (3) Non-economic factors of 
competitiveness of Mazovia. 

The completion of this project is scheduled in November 2011.

In August 2010 WARR started work aimed to support the im-
plementation of a project designed to determine the level of 
development and effectiveness of the functioning of the inno-
vation support institutions and to work out recommendations for 
the local government authorities with regard to providing sup-
port to such institutions. WARR participates in this project as a 
subcontractor of the Warsaw-based company Ecorys Polska 
that carries out this study at the order of the Marshall’s Offi ce of 
the Lower Silesian Voivodeship; this project is fi nanced from 
funds under Sub-Measure 8.2.2. “Regional Innovation Strate-
gies”, co-funded from the European Social Fund.

As part of the tasks assigned to WARR, in 2010 WARR was the 
organiser of three consultation seminars that gathered repre-
sentatives of the innovation support institutions operating with-
in Lower Silesia. The aim of the fi rst meeting held in August was 
to introduce the participants to the topics of the project, to 
explain its goals, to present the research methodology, and to 
encourage the representatives of the innovation support insti-
tutions to participate in this research study. The second consul-
tation seminar was organised in October and it was divided 
into two parts. The fi rst part was devoted to the analysis of the 
data collected during the interviews conducted in the innova-
tion support institutions and its aim was to introduce the meet-
ing participants to the issue of widely understood cooperation 
of the institutions based in the region. The second part of the 
seminar, in turn, consisted in the presentation of the preliminary 
results of the surveys conducted among clients of the innova-
tion support institutions (SMEs). The third seminar (December) 
was an opportunity to present the fi nal results of the study of 
the Lower Silesian innovation support institutions. The meeting 
participants had the opportunity to make their comments on 
the recommendations proposed by the contractor.

The research results will be included in the report on the 
study and published in the form of the so-called e-book; 
they will be presented at a regional conference planned 
to be held in 2011.

Spotkanie z instytucjami otoczenia biznesu, 
Wrocław, 31.08.2010 r.

Mething with business supporting institutions,
Wroclaw, 31 August 2010
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MIęDZYNARODOWE BADANIA REGIONALNE POGRANICZA
INTERNATIONAL REGIONAL STUDIES OF THE BORDER REGION

Przy udziale WARR rozpoczęła się realizacja projektu ba-
dawczego dotyczącego rozwoju gospodarczego regionów 
przygranicznych (ang. nazwa projektu: ”Normal Business Re-
stored: Reviving the Border Region Economy in a new era of 
devolved government”). Projekt jest realizowany we współ-
pracy z dr. J. Bradley’em z Economic Modelling an Develop-
ment Strategies (EMDS) z Dublina na zlecenie The Centre for 
Cross Border Studies (CCBS) z Armagh w Irlandii Północnej. 
Głównym zadaniem zespołu WARR w ramach tego projektu 
jest dokonanie analizy rozwoju społeczno-gospodarczego 
polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego, co z kolei po-
służy jako punkt odniesienia dla zasadniczego badania 
w tym projekcie, dotyczącego regionów przygranicznych 
Republiki Irlandii i Irlandii Północnej. W 2010 r. zespół WARR 
przygotował opracowanie, które dotyczyło pierwszego te-
matu badawczego projektu – „Peryferyjna lokalizacja: uła-
twienie czy utrudnienie?” (ang. nazwa: “Peripheriality: Help 
or Hindrance?”). Jednocześnie rozpoczęły się prace 
w dwóch kolejnych obszarach badawczych: „Zachowanie 
konsumentów w regionie przygranicznym” (ang. nazwa: 
”Consumer behaviour in the cross-border region”) oraz „Za-
chowanie producentów w regionie przygranicznym” (ang. 
nazwa: ”Producer behaviour in the cross-border region”). 
Prace nad dwoma ww. tematami oraz kolejnym – „Turystyka 
w regionie przygranicznym” (ang. nazwa: ”Tourism in the 
cross-border region”) będą kontynuowane w 2011 r.

W maju 2010 r. WARR na zlecenie Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej (IMGW) w Krakowie rozpoczął opra-
cowywanie prognozy oddziaływania na środowisko pro-
jektu dokumentu „Programu dla Odry – 2006 – aktualiza-
cja” jako elementu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko.

Głównym zadaniem WARR w ramach przeprowadzo-
nych prac było dokonanie analizy powiązań formalno-
prawnych oraz merytorycznych pomiędzy analizowanym 
Programem a unijnymi aktami prawnymi, strategicznymi 
dokumentami krajowymi i wojewódzkimi, ustawami i roz-
porządzeniami krajowymi oraz licznymi projektami między-
narodowymi i krajowymi. Elementem prac była również 
ocena zgodności Programu z celami nadrzędnymi i szcze-
gółowymi dokumentów strategicznych na poziomie regio-
nalnym, krajowym i międzynarodowym. Dodatkowo 
Agencja brała udział w pracach związanych z opracowa-
niem elementów prognozy dotyczących identyfi kacji ist-
niejących problemów ochrony środowiska istotnych 
z punktu widzenia przyszłej realizacji postanowień projekto-

With the participation of WARR, the implementation of 
a research project relating to the economic develop-
ment of border regions was launched; the name of the 
project is ”Normal Business Restored: Reviving the Border 
Region Economy in a new era of devolved govern-
ment”. This project is carried out in collaboration with Dr 
J. Bradley of the Dublin-based Economic Modelling and 
Development Strategies (EMDS) and was commissioned 
by the Centre for Cross Border Studies (CCBS) from Ar-
magh in Northern Ireland. Under this project, the main 
task of the WARR team is to make an analysis of the so-
cio-economic development of the Polish-German bor-
der region, which will in turn serve as a reference point 
for the principal study of the border regions of the Re-
public of Ireland and Northern Ireland that is to be car-
ried out under this project. In 2010 the WARR team pre-
pared a report that related to the fi rst topic of this 
research project – “Peripherality: Help or Hindrance?”. 
At the same time, work was started on the next two re-
search areas: “Consumer behaviour in the cross-border 
region” and “Producer behaviour in the cross-border re-
gion”. Work on the two a.m. topics and on the next one 
– “Tourism in the cross-border region” – will be continued 
in 2011.

In May 2010 WARR, commissioned by the Institute of Me-
teorology and Water Management (IMGW) in Kraków, 
started the preparation of an environmental impact pre-
diction for the draft document “Programme for the Odra 
River – 2006 – An update” as an element of the strategic 
environmental impact assessment.

WARR’s main task in this work was to analyse the formal, 
legal and substantive interrelationships between the Pro-
gramme in question and EU legislation, the national and 
regional strategic documents, national laws and govern-
mental regulations as well as numerous international and 
national projects. Assessment of the compliance of the 
Programme with the objectives of the primary and specifi c 
strategic documents at the regional, national and interna-
tional level was also an element of this work. Moreover, the 
Agency participated in work related to the preparation of 
elements of the prediction concerning the identifi cation of 
the existing environmental protection problems that are 
important from the point of view of the future implementa-
tion of the provisions of the draft document, the determi-

Projekty przeciwpowodziowe i środowiskowe
Flood protection and environmental projects

PROGNOZA ODDZIAłYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU DOKUMENTU
„PROGRAMU DLA ODRY – 2006 – AKTUALIZACJA”

ENVIRONMENTAL IMPACT PREDICTION FOR THE DRAFT DOCUMENT 
“PROGRAMME FOR THE ODRA RIVER – 2006 – AN UPDATE”
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PROGNOZA OCENY ODDZIAłYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKóW REALIZACJI
„PROGRAMU OCHRONY PRZED POWODZIą W DORZECZU GóRNEJ WISłY 
NA OBSZARZE WOJEWóDZTW: ŚLąSKIEGO, MAłOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO, 
ŚWIęTOKRZYSKIEGO I LUBELSKIEGO”

ENVIRONMENTAL IMPACT PREDICTION REGARDING THE IMPLEMENTATION 
OF “THE FLOOD PROTECTION PROGRAMME IN THE UPPER VISTULA RIVER WITHIN 

THE AREA OF THE SILESIAN, MAłOPOLSKIE, PODKARPACKIE, 
ŚWIęTOKRZYSKIE AND LUBELSKIE VOIVODESHIPS”

wanego dokumentu, określeniu konsekwencji dla środowi-
ska wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz opi-
sem przepisów europejskich, stanowiących podstawę 
zidentyfikowania potencjalnych działań alternatywnych 
dla konponentów Programu. Prace nad elementami 
pierwszej wersji prognozy zespół WARR zakończył we wrze-
śniu 2010 r. Projekt będzie finalizowany w 2011 r.

W 2010 r. WARR, w ramach konsorcjum z udziałem Insty-
tutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (lider), Instytutu 
Rozwoju Miast, Instytutu Ochrony Środowiska, Małopolskie-
go Biura Konsultingowo-Marketingowego Ochrony Środo-
wiska SC oraz z firmą Hydromet, kontynuował rozpoczęte 
w 2009 r. prace dotyczące prognozy oceny oddziały-
wania na środowisko skutków realizacji „Programu ochro-
ny przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły na obszarze 
województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i lubelskiego”. 

Celem Prognozy było zidentyfikowanie potencjalnych od-
działywań skutków realizacji zadań wymienionych w Progra-
mie na poszczególne komponenty środowiska, wskazanie 
istniejących problemów ochrony środowiska istotnych dla re-
alizacji postanowień Programu, konsekwencji dla środowiska 
niezrealizowania zadań określonych w Programie, określenie 
rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompen-
sujących negatywne oddziaływania na środowisko, propo-
zycje rozwiązań alternatywnych oraz zakres monitorowania 
efektów realizacji Programu na środowisko.

Głównym zadaniem WARR w ramach przeprowadzonych 
prac było dokonanie analizy powiązań formalnoprawnych 
oraz merytorycznych pomiędzy analizowanym Programem 
a unijnymi aktami prawnymi, strategicznymi dokumentami 
krajowymi i wojewódzkimi, ustawami i rozporządzeniami krajo-
wymi oraz licznymi projektami międzynarodowymi i krajowymi. 
Dodatkowo ocenie poddano zgodność Programu z celami 
nadrzędnymi i szczegółowymi dokumentów strategicznych na 
poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Pierwsza wersja prognozy oceny oddziaływania na śro-
dowisko skutków realizacji „Programu ochrony przed po-
wodzią w dorzeczu Górnej Wisły” przekazana została Za-
mawiającemu w styczniu 2010 r. W związku z aktualizacją 
ww. Programu w pierwszej połowie 2010 r. zespół WARR 
brał udział w kolejnych pracach związanych z aktualizacją 
prognozy do nowej wersji Programu. Dodatkowe prace 
wykonywane były na zlecenie IMGW w Krakowie na prze-
łomie lipca i sierpnia 2010 r.

nation of environmental consequences of the occurrence 
of a major industrial failure, and a description of European 
legislation forming the basis for the identification of poten-
tial measures alternative to the components of the Pro-
gramme. The WARR team completed work on the ele-
ments of the first version of the prediction in September 
2010. This project will be finalized in 2011.

In 2010 WARR, as part of an implementation consorti-
um composed of the Institute of Meteorology and Water 
Management (leader), Urban Development Institute, Envi-
ronmental Protection Institute, Małopolskie Biuro Konsultin-
gowo-Marketingowe Ochrony Środowiska SC and the com-
pany Hydromet, continued the work, started in 2009, on an 
environmental impact prediction regarding the implemen-
tation of “The Flood Protection Programme in the Upper Vis-
tula River within the area of the Silesian, Małopolskie, Pod-
karpackie, Świętokrzyskie and Lubelskie Voivodeships”.

The aim of this prediction was to identify potential impacts 
of the implementation of the projects envisaged under the 
Programme on particular environmental components, to 
identify the existing environmental protection problems es-
sential for the implementation of the Programme assump-
tions, to determine consequences for the environment of 
the failure to carry out the projects specified in the Pro-
gramme, to define solutions preventing, mitigating or com-
pensating negative environmental impacts, to propose 
alternative solutions and the scope of monitoring of envi-
ronmental effects of the Programme implementation.

WARR’s main task in this work was to analyse the formal, 
legal and substantive interrelationships between the Pro-
gramme in question and EU legislation, the national and re-
gional strategic documents, national laws and governmen-
tal regulations as well as numerous international and national 
projects. Moreover, the compliance of the Programme with 
the objectives of the primary and specific strategic documents 
at the regional, national and international level was assessed. 

The first version of the environmental impact prediction 
regarding the implementation of the “Flood Protection 
Programme in the Upper Vistula River” was delivered to the 
Client in January 2010. In connection with the update of 
the a.m. Programme in the first half of 2010, the WARR team 
participated in the subsequent work designed to update 
the prediction, bringing it in line with the new version of the 
Programme. Additional work, ordered by IMGW Kraków, 
was carried out at the turn of July and August 2010.
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W dniach 8–9.04.2010 r. odbyła się konferencja pt. 
„Planowanie przestrzenne a rozwój regionalny i aglomera-
cyjny”, która została zorganizowana przez WARR, Europej-
ski Instytut Nieruchomości oraz Kancelarię Radców Praw-
nych Casus Iuris Sp. j. pod patronatem Ministerstwa 
Infrastruktury, Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Mia-
sta Wrocławia oraz Marszałka Województwa Dolnośląskie-
go. W konferencji udział wzięli m.in.: Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji – Jerzy Miller, Wojewoda 
Dolnośląski – Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego – Marek Łapiński, Prezydent Wrocławia – 
Rafał Dutkiewicz i Wiceprezydent Wrocławia – Adam 
Grehl. Uczestnikami konferencji byli także specjaliści z dzie-
dziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury 
oraz przedstawiciele władz samorządowych. 

W trakcie konferencji zostały poruszone zagadnienia do-
tyczące m.in.: metodyki prowadzenia prac na rzecz wspar-
cia rozwoju Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego 
(WOM) jako obszaru funkcjonalnego, przedstawiono pro-
blemy suburbanizacji w aglomeracji wrocławskiej oraz za-
prezentowano wizję rozwoju miasta w kontekście nowej 
urbanizacji w Aktualizacji studium zagospodarowania prze-
strzennego dla Wrocławia. Podczas panelu dyskusyjnego 
zostały także przedstawione opinie inwestorów dotyczące 
polityki przestrzennej samorządów oraz granic swobody 
kształtowania przestrzeni w fazie realizacji inwestycji.

On 8–9 April 2010 a conference was held entitled “Spa-
tial Planning in Relation to Regional and Agglomeration 
Development”; it was organized by WARR, the European 
Property Institute, and the Law Office “Casus Iris” under the 
patronage of the Ministry of Infrastructure, Lower Silesian 
Voivode, Mayor of Wrocław, Marshall of the Lower Silesian 
Voivodeship. The following persons participated in the 
conference, among others: Minister of Interior and Admin-
istration – Jerzy Miller, Lower Silesian Voivode – Rafał Ju-
rkowlaniec, Marshall of the Lower Silesian Voivodeship – 
Marek Łapiński, Mayor of Wrocław – Rafał Dutkiewicz, and 
Deputy Mayor of Wrocław – Adam Grehl. The conference 
participants also included specialists in spatial planning, 
urban planning, architecture as well as representative of 
the local government authorities.

During the conference, the following issues were raised, 
among others: the methodology for carrying out the works 
supporting the development of the Wrocław Metropolitan 
Area (WOM) as a functional area; the problems of subur-
banisation in the Wrocław agglomeration and the vision of 
the city’s development in the context of new urbanisation 
described in the updated land use study for Wrocław. Dur-
ing a discussion panel, the investors’ opinions were also 
presented on spatial policy of the local governments and 
on the boundaries of freedom in the shaping of space at 
the stage of implementation of an investment project.

Konferencje
Conferences

KONFERENCJA „PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
A ROZWóJ REGIONALNY I AGLOMERACYJNY”

THE CONFERENCE “SPATIAL PLANNING IN RELATION
TO REGIONAL AND AGGLOMERATION DEVELOPMENT” 

Konferencja 8–9.04.2010 r. Od lewej: 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Marek łapiński, Minister Spraw Wewnetrznych 
i Administracji Jerzy Miller, Prezes WARR 

Janusz Zaleski i Prezydent Wrocławia 
Rafał Dutkiewicz.

The Conference 8–9 April 2010 From the left: 
Marshal of Lower Silesian Voivodship 

Marek łapiński, Minister of the Interior and 
Administration Jerzy Miller, President of the 

Management Board of WARR Janusz Zaleski 
and President of Wroclaw Rafał Dutkiewicz.
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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAł LUDZKI DZIAłANIE 6.2

THE HUMAN CAPITAL OPERATIONAL PROGRAMME, MEASURE 6.2

W dniach 20–22.10.2010 r. odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja „Odrzańska Droga Wodna – stan obecny 
i perspektywistyczny”, której jednym ze współorganizato-
rów był WARR. W konferencji wzięła udział Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Anna Wypych-Namio-
tło oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządo-
wych. Celem Konferencji było zwiększenie świadomości 
znaczenia Odry jako potencjalnej drogi łączącej północ 
Europy z jej południem oraz Europę Wschodnią z Zachod-
nią, a w szczególności mobilizacja środowisk politycznych, 
samorządowych i administracji państwowej, fi rm i przedsię-
biorstw żeglugowych i hydrotechnicznych w celu podjęcia 
działań zmierzających do przywrócenia żeglowności na 
rzece na całej jej długości. Realizacja tych zamierzeń ma 
również służyć mieszkańcom Nadodrza poprzez stymula-
cję rozwoju gospodarczego tych terenów.

Od lipca 2009 r. WARR realizuje projekt pt. „Własna dzia-
łalność gospodarcza szansą dla aktywnych” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, 
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia”. Instytucją Wdrażającą (Instytucją Po-
średniczącą II stopnia) jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd 
Pracy (DWUP) w Wałbrzychu, Filia we Wrocławiu. 

Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia, w szczególno-
ści wśród osób zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko-
wiejskich oraz w miastach do 25 tys., w tym kobiet (zwłaszcza 
powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dzieci) poprzez stworzenie możliwości uruchomienia i prowa-
dzenia własnej fi rmy na terenie województwa dolnośląskiego.

Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne 
(w tym długotrwale bezrobotne) oraz osoby nieaktywne 
zawodowo, które mają pomysł na biznes i chcą otworzyć 
własną działalność gospodarczą.

W 2010 r. WARR jako Benefi cjent w ramach Działania 6.2 
zrealizował następujące zadania:

zorganizowano 5 cykli szkoleniowych, w trakcie których 
przeszkolono 74 osoby;

przeprowadzono 792 godz. doradztwa; 
30 osób otworzyło działalność gospodarczą na terenie 

województwa dolnośląskiego oraz otrzymało dotację in-
westycyjną i wsparcie pomostowe;  

wypłacono dotacje inwestycyjne w łącznej wysokości 
1 101 570,37 PLN; 

wypłacono wsparcie pomostowe w łącznej wysokości 
61 250,00 PLN. 

Umowa o dofi nansowanie projektu opiewa na kwotę ogó-
łem 2 429 534,54 PLN, a jego realizacja trwała do 31.05.2011 r.

WARR was one of the co-organisers of the International 
Conference “The Odra Waterway – Its Current Status and 
Prospects”, which was held on 20–22 October 2010. The Un-
dersecretary at the Ministry of Infrastructure – Anna Wypych-
Namiotło – as well as representatives of central and local 
government institutions participated in this conference. 
The aim of the conference was to increase awareness of 
the importance of the Odra River as a potential way con-
necting the north of Europe with its south as well as Eastern 
Europe with Western Europe, and in particular to mobilise 
the political, local government and state administration 
communities as well as river navigation and hydraulic infra-
structure fi rms and enterprises in order to take action 
aimed at restoring the navigability of the river along its en-
tire length. The implementation of these plans would also 
serve the inhabitants of the Odra River area through the 
stimulation of economic development of this region.

Since July 2009 WARR has been implementing a project en-
titled “Your own business an opportunity for active persons” 
under the Human Capital Operational Programme 2007–
2013, Measure 6.2 “Support and promotion of entrepreneur-
ship and self-employment”. The Lower Silesian Voivodeship 
Labour Offi ce in Wałbrzych, Wrocław Branch, is the Imple-
menting Agency (the 2nd level Intermediary Body).

The aim of the project is to reduce unemployment, in par-
ticular among persons living in rural municipalities, mixed ur-
ban-rural municipalities and in cities with a population of up 
to 25,000 people, including unemployment among women 
(in particular those returning to the labour market after a pe-
riod of absence for childbirth and child rearing or entering 
the labour market for the fi rst time) by creating the possibility 
of setting up and running their own business in Lower Silesia.

The project target group includes unemployed persons 
(including long-term unemployed persons) and economi-
cally inactive people who have an idea for a business and 
want to start their own business.

In 2010 WARR, as the Benefi ciary under Measure 6.2, car-
ried out the following activities:

5 training cycles were organised, during which 74 per-
sons were trained;

792 hours of consultancy were provided;
30 persons set up their own business in Lower Silesia as well 

as received an investment grant and bridge fi nancing;
Investment grants totalling PLN 1,101,570.37 were 

paid out;
Bridge fi nancing totalling PLN 61,250.00 was paid out.

The total value of the project funding agreement is 
PLN 2,429,534.54, and its implementation lasted until 31 
May 2011.

Projekty szkoleniowe
Training projects

MIęDZYNARODOWA KONFERENCJA „ODRZAŃSKA DROGA WODNA – 
STAN OBECNY I PERSPEKTYWISTYCZNY”

THE INTERNATIONAL CONFERENCE “THE ODRA WATERWAY – 
ITS CURRENT STATUS AND PROSPECTS”
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ROZBUDOWA AKADEMII MUZYCZNEJ
THE EXPANSION OF THE MUSIC ACADEMY 

Pełnienie funkcji inżyniera dla przedsięwzięcia budowla-
nego „Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – 
budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą”.

W kwietniu 2010 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowa-
nia przetargowego Akademia Muzyczna im. Karola Lipiń-
skiego we Wrocławiu (inwestor) podpisała umowę z kon-
sorcjum w składzie: WARR, Biuro Inwestorskie Janusz Rybka 
oraz MFZ Consulting Sp. z o.o. na realizację zadania pn. 
pełnienie funkcji inżyniera dla przedsięwzięcia budowlane-
go „Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – bu-
dowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą”. 
Inwestycja współfi nansowana jest z funduszy Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–
2013. W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie 
kompleks dydaktyczno-koncertowy wraz z kantyną stu-
dencką, który powstanie na działkach ograniczonych uli-
cami: Zelwerowicza, Podwale, Sokolnicza i pl. Jana Pawła 
II. Nowo powstały kompleks będzie mieć na celu poprawę 
funkcjonalności infrastruktury uczelni dzięki utworzeniu nowo-
czesnych sal dydaktycznych, ćwiczeniowych i koncerto-
wych na poziomie europejskim. Powstały campus zasadni-
czo będzie składał się z 2 budynków wzajemnie technicznie 
powiązanych i skomunikowanych, tj. budynku, którego 
podstawową funkcją będzie dydaktyka realizowana 
w pomieszczeniach o szczególnych wymogach akustycz-
nych oraz dwóch przebudowanych budynków (magazyno-
wo–socjalnych) na budynek dydaktyczny z kantyną obsłu-
gującą docelowo cały kompleks Akademii Muzycznej.

Inżynier rozpoczął prace na przełomie maja i czerwca 
2010 r., przeprowadzając weryfi kację i opiniowanie doku-
mentacji projektowej oraz wspierając inwestora przy egze-
kwowaniu od projektanta uzupełnień i poprawek. W dru-
giej połowie roku 2010 Inżynier prowadził prace związane 
z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz wspar-
ciem w przeprowadzaniu postępowania przetargowego 
na wyłonienie wykonawcy robót.

The performance of the role of Engineer for a construction 
project “The expansion of the Music Academy in Wrocław 
– construction of a music and teaching hall together with 
infrastructure”. 

In April 2010, as a result of contract award in a tendering 
process, the Karol Lipiński Music Academy in Wrocław (inves-
tor) signed a contract with a consortium composed of WARR, 
Biuro Inwestorskie Janusz Rybka and MFZ Consulting Sp. z o.o. 
to perform the role of Engineer under the construction project 
“The expansion of the Music Academy in Wrocław – con-
struction of a music and teaching hall together with infra-
structure”. This investment project is co-fi nanced from funds 
of the Infrastructure and Environment Operational Pro-
gramme 2007–2013. As a result of the implementation of this 
construction project, a teaching and concert complex will 
be built, together with a student canteen; this complex will be 
erected on the plots delimited by the following streets: Zelwe-
rowicza, Podwale, Sokolnicza, and John Paul II Square. The 
newly-constructed complex will be designed to improve the 
functionality of this higher education institution’s infrastructure 
thanks to the creation of modern teaching, practice and 
concert rooms of European level. The created complex will 
basically consist of 2 buildings that are connected techni-
cally and by passages, i.e. a building whose basic function 
will be the teaching function performed in the rooms with 
special acoustic requirements and two buildings (warehouse 
and amenities facilities) converted into a teaching building 
with a canteen that will ultimately provide its services for the 
whole complex of the Music Academy. 

The Engineer started work at the turn of May and June 
2010, by reviewing and evaluating the design documenta-
tion as well as by supporting the investor in enforcing addi-
tions and corrections from the designer. In the second half 
of 2010, the Engineer carried out work related to the prepa-
ration of tendering documents and support of the tendering 
process to select a construction contractor.

Inwestorstwo zastępcze
Construction management services

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

The Music Academy in Wrocław
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NARODOWE FORUM MUZYKI 

THE NATIONAL MUSIC FORUM

Od 2008 r. WARR, działając w konsorcjum z Ove Arup, 
realizuje na zlecenie Miasta Wrocław (inwestor) przedsię-
wzięcie polegające na pełnieniu funkcji inżyniera w ra-
mach Projektu „Budowa Narodowego Forum Muzyki we 
Wrocławiu”. Inwestycja współfi nansowana jest z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko. W jej efekcie na pl. Wolności we Wrocławiu 
powstanie nowoczesny budynek z salą koncertową na ok. 
1800 miejsc, sale kameralne, zaplecze oraz parking wielo-
poziomowy. 

22.12.2009 r. Miasto Wrocław podpisało umowę z wyko-
nawcą na budowę Narodowego Forum Muzyki. Wykonaw-
cą zostało Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., 
Acciona Infraestructuras SA (Hiszpania), Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „IWA” (Płock) i Wrocławskie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Przemysłowego. 

W styczniu 2010 r. rozpoczęły się prace przygotowaw-
cze do rozpoczęcia budowy. W pierwszej kolejności wy-
konano prace związane z przekładkami istniejących sieci, 
kolidujących z planowaną inwestycją. W kwietniu rozpo-
częto roboty ziemne związane z samym budynkiem. Przez 
kilka miesięcy trwały prace przy wykonywaniu ścian za-
bezpieczenia wykopu. W październiku, podczas wybiera-
nia ziemi z wykopu, odkopano 200-metrowy fragment 
XVI-wiecznego muru obronnego. W wyniku tego rozpo-
częto uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków, które wstrzymały na kilka miesięcy prace na odcinku 
inwestycji od strony posadowienia muru.

Since 2008 WARR, in a consortium with Ove Arup, has been 
carrying out an assignment, commissioned by the City of 
Wrocław (investor), involving the performance the role of En-
gineer under the project “Construction of the National Music 
Forum in Wrocław”. This investment project is co-fi nanced 
from the Cohesion Fund under the Infrastructure and Environ-
ment Operational Programme. The implementation of this 
project will result in the construction of a modern building 
housing a concert hall with about 1,800 seats, chamber halls, 
support facilities and a multi-storey car park in Wolności 
Square in Wrocław. 

On 22 December 2009 the City of Wrocław signed a con-
tract with the contractor for the construction of the National 
Music Forum. The contractor is a consortium composed of 
Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras SA (Spain), 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „IWA” (Płock) and 
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. 

In January 2010 preliminary construction work was started. 
In the fi rst place, work was carried out involving the diversions 
of the existing utility networks being in confl ict with the 
planned investment projects. In April earthworks were started 
related to the building itself. Work associated with the con-
struction of earthwork support in trenches was continued for 
several months. In October, while removing earth from an ex-
cavation, a 200-metre section of the 16th century defence 
wall was uncovered. As a result of that, the agreement-mak-
ing process was started with the Voivodeship Conservator of 
Monuments; this stopped the works along this section of the 
construction on the side of the foundation of the defence 
wall for several months.

Narodowe Forum Muzyki 
we Wrocławiu

The National Music Forum 
in Wrocław
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BUDOWA SALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W KąTACH WROCłAWSKICH

THE CONSTRUCTION OF THE PERFORMING ARTS AND SPORTS HALL IN KąTY WROCłAWSKIE

Na początku 2010 r. WARR kontynuował rozpoczęty 
w 2008 r. nadzór inwestorski nad budową sali widowisko-
wo-sportowej w Kątach Wrocławskich przy ul. Brzozowej. 
Wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
użytkowanie oraz rozliczeniem końcowym inwestycji za-
kończone zostały w lutym 2010 r.

W roku 2010 była kontynuowana inwestycja na terenie 
przy ul. Karmelkowej połączona z wykonaniem III etapu ro-
bót związanych z wymianą starych instalacji wodociągo-
wych oraz budową nowej instalacji kanalizacyjnej. Po jej 
wykonaniu w całości będzie ona podłączona do głów-
nej instalacji wybudowanej podczas przebudowy ul. Kar-
melkowej. Po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej 
będzie można uniezależnić się od istniejących zbiorników 
bezodpływowych. Całość inwestycji podzielona została 
na roczne etapy, które odpowiednio zaplanowane po-
zwalają sfi nansować ją we własnym zakresie. Roczne za-
kresy robót związanych z tą inwestycją pozwalają na re-
alizację całego przewidzianego projektem zakresu prac 
w ciągu 5 lat. 

W roku 2010 na terenie przy ul. Karmelkowej odnotowa-
liśmy rotację najemców na około 23% powierzchni han-
dlowej. Przyczyną tak dużej rotacji fi rm jest nadal nieko-
rzystna sytuacja w budownictwie spowodowana 
kryzysem fi nansowym. 

Trwają prace związane z konstrukcją inżynierii fi nanso-
wej dotyczącej realizacji planów opisanych w „Koncepcji 
ideowo-przestrzennej zagospodarowania terenu WARR 
przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu”. Po uzgodnieniu 
kwestii fi nansowych będzie można przygotować rozpo-
częcie procesu projektowego wraz z określeniem harmo-
nogramu realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

W związku z obowiązującymi przepisami, kontrolami 
ppoż. oraz BHP przeprowadzone zostały przeglądy bu-
dynków. Okresowe przeglądy wykonywane były zgod-
nie z opracowaną instrukcją, a przeglądy budynków 
i budowli, w szczególności wszystkich instalacji technicz-
nych, realizowane przez pracowników zgodnie z przyję-
tym harmonogramem. 

W trybie ciągłym prowadzone były zaplanowane na rok 
2010 prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe, 
w szczególności wzdłuż wyremontowanej ul. Karmelkowej.

W związku z kończącą się umową najmu od Urzędu 
Miasta części nieruchomości przy ul. Karmelkowej 41, na 
której WARR S.A. prowadzi Zespół Targowo-Wystawienni-
czy Budownictwa, podjęte zostały działania w sprawie jej 
przedłużenia na następny okres. 

At the beginning of 2010 WARR continued its construc-
tion supervision, started in 2008, of the construction of the 
performing arts and sports hall in Kąty Wrocławskie in Brzo-
zowa St. All construction work, together with the obtaining 
of the use permit and fi nal account settlement of the con-
struction project, was completed in February 2010.

In 2010 the construction project was continued in 
Karmelkowa St.; Phase III works were carried out involv-
ing the replacement of the old water supply systems and 
the construction of a new sewerage system. The whole 
new sewerage system, after its completion, will be con-
nected to the main system built during the redevelop-
ment of Karmelkowa St. After the completion of the con-
struction of the sewerage system, the facilities will 
become independent of the existing cesspits. The whole 
investment project is divided into annual phases which, 
if planned properly, will allow the project to be fi nanced 
by using our own funds. The annual scopes of work re-
lated to this construction project will enable the whole 
scope of work envisaged under the project to be car-
ried out within 5 years. 

In 2010 the Centre in Karmelkowa St. recorded 23% 
tenant turnover in commercial space. The reason for 
such high rotation is the continuing adverse situation in 
the construction industry caused by the fi nancial crisis. 

Work is underway on the construction of fi nancial engi-
neering associated with the implementation of the plans de-
scribed in “The site development concept plan for WARR’s 
land in Karmelkowa St. in Wrocław”. After agreements on fi -
nancial issues are reached, it will be possible to prepare the 
launch of the design process, together with the develop-
ment of a schedule of implementation of investment projects. 

Due to the regulations in force relating to fi re prevention in-
spections as well as work safety and health, inspections of the 
buildings were conducted. Periodic inspections were carried 
out in accordance with the applicable instruction, while main-
tenance inspections of the buildings and structures, in particu-
lar inspections of all technical systems, were made by the em-
ployees in accordance with the adopted schedule. 

Renovation, maintenance and site cleaning works, 
planned for 2010, were carried out on an ongoing basis, 
in particular along the renovated Karmelkowa St.

In connection with the expiring lease agreement en-
tered into with the City Offi ce for a part of the property 
located in 41 Karmelkowa St., on which WARR runs the 
Fair and Exhibition Centre for Construction Industry, efforts 
were taken to renew this agreement for the next period.

Zarządzanie Centrum Aktywizacji Gospodarczej
Management of the Economic Activation Centre 

Działalność Spółki w 2010 roku
The Company’s activities in 2010
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Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2010 r.
Balance Sheet for December 31st, 2010

Aktywa / Assets  
Stan na dzień 

/ State as on the 
day 31.12.2010

A AKTYWA TRWAŁE / FIXED ASSETS 14 091 692,06

I Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values 2062,50

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D costs

2 Wartość firmy / Goodwill

3 Inne wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets 2062,50

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

II Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets 14 060 044,56

1 Środki trwałe / Tangible fixed assets in use 13 304 125,07

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 491 887,01

c) urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines 63 932,55

d) środki transportu / vehicles 28 167,00

e) inne środki trwałe / other tangible fixed assets 33 257,23

2 Środki trwałe w budowie / Tangible fixed assets under construction 755 919,49

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

III Należności długoterminowe / Long-term receivables

IV Inwestycje długoterminowe / Long-term investments 14 000,00

1 Nieruchomości / Real property

2 Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values

3 Długoterminowe aktywa finansowe / Long-term finantial assets

a) w jednostkach powiązanych / in related parties

b) w pozostałych jednostkach / in other entities 14 000,00

• udziały lub akcje / shares 14 000,00

4 Inne inwestycje długoterminowe / Other long-term investments

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments 15 585,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax assets 15 585,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe / Current assets

B AKTYWA OBROTOWE / CURRENT ASSETS 6 855 239,92

I Zapasy / Inventory 394 683,82

1 Materiały / Materials

2 Półprodukty i produkty w toku / Semi-finished products and work in progress 394 028,74

3 Produkty gotowe / Finished products

4 Towary / Goods

5 Zaliczki na dostawy / Advances for deliveries 655,08

II Należności krótkoterminowe / Receivables from related parties 1 587 533,96

1 Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties

2 Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities 1 587 533,96

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / trade receivables, maturing: 421 286,51

• do 12 miesięcy / up to 12 months 421 286,51

• 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 1 166 247,45

d) dochodzone na drodze sądowej / claimed at court

III Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments 4 835 217,73

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets 4 835 217,73

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 4 835 217,73

• środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank 4 749 638,33

• inne środki pieniężne / other cash 85 579,40

• inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets

2 Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term financial assets 37 804,41

SUMA AKTYWÓW / TOTAL ASSETS 20 946 931,98
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Pasywa / Liabilities
Stan na dzień 

/ State as on the 
day 31.12.2010

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY / OWNER’S EQUITY 18 930 372,66

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 284 450,06

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

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Remaining reserve capital 1 558 946,34

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

VIII Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 289 776,26

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 2 016 559,32

I Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities 192 274,50

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provision for deferred income tax 93 458,52

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provision for pensions and similar benefits 82 023,44

• długoterminowa / long-term provision

• krótkoterminowa / short-term provision 82 023,44

3 Pozostałe rezerwy / Remaining provisions 16 792,54

• długoterminowe / long-term provisions

• krótkoterminowe / short-term provisions 16 792,54

II Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities

1 Wobec jednostek powiązanych

2 Wobec pozostałych jednostek 

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

III Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 1 784 632,37

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 1 784 632,37

a) kredyty i pożyczki / credits and loans

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

c) inne zobowiązania finansowe / other financial liabilities

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: / for deliveries and services, due within a period of: 174 565,95

• do 12 miesięcy / up to 12 months 174 565,95

• 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 135 397,00

h) z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities

i) inne / other 1 474 669,42

3 Fundusze specjalne / Special funds

IV Rozliczenia międzyokresowe / Accruals 39 652,45

1 Ujemna wartość firmy / Negative goodwill

2 Inne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals 39 652,45

• długoterminowe / long-term 18 727,98

• krótkoterminowe / short-term 20 924,47

SUMA PASYWÓW / TOTAL LIABILITIES 20 946 931,98

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2010 r.
Balance Sheet for December 31st, 2010
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Sprawozdanie fi nansowe na dzień 31.12.2010 r.
Balance Sheet for December 31st, 2010

Rachunek zysków i strat / Profi t and loss account
Stan na dzień

/ State as on the 
day 31.12.2010

A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: / NET REVENUES FROM 
A SALES AND EQUAL, OF THAT:

8 140 639,92

• od jednostek powiązanych / from associated units

I Przychody netto ze sprzedaży produktów / Net revenues from sales of products 7 893 571,42

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

247 068,50

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 7 815 034,77

I Amortyzacja / Amortization and depreciation 280 207,20

II Zużycie materiałów i energii / Consumption of materials and energy 697 179,70

III Usługi obce / Outside services 2 003 485,59

IV Podatki i opłaty, w tym: / Taxes and fees: 615 007,11

• podatek akcyzowy / excise duty

V Wynagrodzenia / Salaries and wages 3 547 834,94

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social insurance and other benefi ts 535 546,59

VII Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs 135 773,64

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) 325 605,15

D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING REVENUES 230 901,72

I Zysk ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych / Profi t on sale of non-fi nancial fi xed assets

II Dotacje / Subsidies

III Inne przychody operacyjne / Other operating revenues 230 901,72

E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING COSTS 268 398,38

I Strata ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych / Loss on sale of non-fi nancial fi xed assets

II Aktualizacja wartości aktywów niefi nansowych / Up-to date valuation of non-fi nancial assets 199 687,37

III Inne koszty operacyjne / Other operating costs 68 711,01

F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)/ OPERATING PROFIT (LOSS) (C+D-E) 288 108,49

G PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL REVENUES 129 012,74

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

• od jednostek powiązanych / in associated units

II Odsetki, w tym: / Interests, of that: 129 011,82

• od jednostek powiązanych / in associated units

III Zysk ze zbycia inwestycji / Profi t on sale of investments

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

V Inne / Other 0,92

H KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL COSTS 5982,82

I Odsetki, w tym: / Interests, of that: 3877,67

• 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 2105,15

I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) / PROFIT (LOSS) ON BISSINESS ACTIVITY (F+G-H) 411 138,41

J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH / RESULT FROM EXTRAORDINARY EVENTS

I Zyski nadzwyczajne / Extraordinary profi ts

II Straty nadzwyczajne / Extraordinary losses

K ZYSK (STRATA) BRUTTO / GROSS PROFITS (LOSS) 411 138,41

L PODATEK DOCHODOWY 121 362,15

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) 289 776,26
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