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MISJA 
„Wspieranie samorządów lokalnych i podmiotów 

gospodarczych w działaniach na rzecz rozwoju 

Dolnego Śląska i regionu odrzańskiego”



MISSION
“To support local governments and 

businesses in activities aimed at 

development of Lower Silesia and the 

Odra River region”
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LIST OD ZARZĄDU 
LETTER FROM THE MANAGEMENT BOARD

Szanowni Państwo, 

W 2016 roku działalność Wrocławskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego ulegała systematycznym przeobrażeniom 
spowodowanym zmieniającą się sytuacją społeczną i go-
spodarczą w Polsce. Choć większość obszarów działania 
stanowiła kontynuację w stosunku do roku poprzedzają-
cego, ich udział w przychodach spółki zmieniał się. Przej-
mując kierowanie Agencją w tym trudnym okresie czu-
liśmy się w obowiązku poszukiwania nowych kierunków 
aktywności, by zapewnić stały rozwój fi rmy w kolejnych 
latach. 
W związku z tym, że dofi nansowywanie środkami UE z 
perspektywy 2014 – 2020 nie nabrało jeszcze odpowied-
niej dynamiki, zaobserwowaliśmy znaczne zmniejszenie 
zainteresowania kontrahentów zamówieniami z zakresu 
usług konsultingowych, co może mieć negatywne skutki 
także w roku 2017. Niestety na szczeblu centralnym pod-
jęte zostały decyzje o wyłączeniu Regionalnych Instytucji 
Finansujących z systemu dystrybucji środków unijnych w 
obecnej perspektywie fi nansowania. Tym samym, biorąc 
pod uwagę zamykanie Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, o ponad połowę ograniczone zostały 
przychody z POiG na rok 2016. Kolejne lata to dalsze 
zmniejszenie fi nansowania z tego kierunku. Zatem, chcąc 
zatrzymać w spółce wartościowy i wysoko wykwalifi ko-
wany personel konieczne było poszukiwanie dla niego 
innej aktywności adekwatnej do wiedzy i oczekiwań. Stąd 
nasze zainteresowanie zwrócone zostało w kierunku 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego, posiadającemu w swym zakresie dzia-
łania na rzecz pomocy przedsiębiorcom pełnione przez 
Instytucje Otoczenia Biznesu.
Mimo trudności z zapewnieniem odpowiedniego pozio-
mu przychodów udało się rok 2016 zamknąć niewielkim 
zyskiem na działalności operacyjnej. To dobry prognostyk 
na przyszłość, zważywszy, że był to bez wątpienia najtrud-
niejszy okres w dotychczasowej działalności Agencji. Po 
dotychczasowych, wieloletnich zabiegach cieszy również 
to, że samorząd województwa dolnośląskiego podjął de-
cyzję o wniesieniu do naszej Spółki aportu w postaci do-
datkowych terenów i obiektów przy ul. Karmelkowej. Fakt 
ten i inne możliwości rozwoju WARR zapoczątkowane 
nowymi inicjatywami pozwalają z optymizmem patrzeć 
na najbliższą przyszłość.

Krzysztof Fita   Tomasz Smolarz
Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu

Dear Sirs/Mesdames,

In 2016 the activities of the Wrocław Regional Develop-
ment Agency (WARR) were systematically transformed 
due to the changing social and economic situation in 
Poland. Although most of the areas of WARR’s activi-
ties were a continuation from the previous year, their 
proportions in the Company’s revenue changed. When 
taking over the management of the Agency during this 
diffi  cult time, we felt obliged to seek new directions of 
activity in order to ensure the Company’s continuous 
development in the next years.
Due to the fact that EU funding under the 2014 – 2020 
fi nancial framework was not suffi  ciently dynamic yet, 
we observed signifi cantly reduced interest of our busi-
ness partners in procurement of consulting services, 
which may also have an adverse eff ect in 2017. Un-
fortunately, at the central level a decision was made 
to exclude the Regional Financing Institutions from 
the system of distribution of EU funds under the cur-
rent fi nancial framework. Therefore, given that the 
Innovative Economy Operational Programme (IEOP) 
was in the process of being terminated, our revenue 
derived from the IOEP for 2016 was reduced by more 
than half. The next years will involve further reductions 
in fi nancing from this direction. Hence, in order to 
retain our valuable and highly qualifi ed personnel in 
the Company, it was necessary to seek for them other 
activities appropriate to their expertise and expec-
tations. Our interest was thus directed towards the 
Regional Operational Programme for Lower Silesian 
Voivodeship that includes activities designed to pro-
vide assistance to entrepreneurs which are carried 
out by Business Support Institutions.
In spite of the diffi  culties with ensuring an appropriate 
level of revenue, we managed to close the year 2016 
with a small operating profi t. This bodes well for the 
future, given that thus far this has been undoubtedly 
the most diffi  cult period in the Agency’s operations. 
We are also pleased that after many years of our 
eff orts the Regional Government of Lower Silesian 
Voivodeship decided to make a contribution in kind 
to our Company in the form of additional land and 
buildings in Karmelkowa St. This fact and other op-
portunities for WARR’s development arising from new 
initiatives launched allow us to look into the future 
with optimism. 

Krzysztof Fita   Tomasz Smolarz
Management        Management
Board President         Board Vice-President
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WŁADZE SPÓŁKI

THE COMPANY’S AUTHORITIES

Samorząd Województwa Dolnośląskiego 16 397 200,00 PLN 98,79%

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%

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Cen-
trostal” Wrocław S.A. 20 000,00 PLN 0,12%

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

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

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

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

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Wygodne Mieszkanie” sp. z o.o. 10 000,00 PLN 0,06%

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

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

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

REVICO S.A. 5 000,00 PLN 0,03%

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

MFZ Consulting 2 000,00 PLN 0,01%

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

RAZEM 16 197 200,00 PLN 100%

AKCJONARIUSZE (według stanu na 31 grudnia 2016 r.)

SHAREHOLDERS (as of 31 December 2016)
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Kapitał spółki
Kapitał akcyjny WARR S.A. w 2016 roku wynosił 16 597 200 zł i dzielił się na 165 972 akcji, z których 
każda posiadała wartość nominalną 100 zł. Umową z dnia 5 kwietnia 2016 roku 2000 akcji zostało 
nabyte przez Województwo Dolnośląskie od akcjonariusza Banku Zachodniego WBK S.A. i w wyniku 
tej transakcji 98,79% akcji jest własnością Samorządu Województwa. Pozostałe 1,21% jest własnością 
samorządów lokalnych, podmiotów gospodarczych oraz samorządu gospodarczego.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI
Skład Rady Nadzorczej WARR S.A. od 1 stycznia 2016 r. do 7 czerwca 2016 r.:

• Zbigniew Sebastian – Przewodniczący RN,
• Zbigniew Skorupa – Zastępca Przewodniczącego RN,
• Adam Ruciński – Sekretarz RN,
• Jerzy Korczak – członek RN,
• Andrzej Macho – członek RN,
• Krzysztof Nieć – członek RN.

W dniu 7 czerwca 2016 r. po uzyskaniu skwitowania z pełnionych obowiązków, wygasła kadencja 
Zbigniewa Skorupy, w związku z czym od tego dnia Rada Nadzorcza pracowała w składzie pięciooso-
bowym, zaś 27 października 2016 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Jerzego Korczaka na 
funkcję wiceprzewodniczącego. W związku z tym skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

• Zbigniew Sebastian – Przewodniczący RN,
• Jerzy Korczak – Wiceprzewodniczący RN,
• Adam Ruciński – Sekretarz RN,
• Andrzej Macho – członek RN,
• Krzysztof Nieć – członek RN.

ZARZĄD SPÓŁKI
Od 1 stycznia 2016 r. do 9 marca 2016 r. zarząd działał w składzie jednoosobowym a funkcję prezesa 
pełnił Krzysztof Fita. W wyniku uchwały Rady Nadzorczej z 10 marca 2016 r., z tym dniem zarząd po-
większył się do dwóch osób i w jego skład wszedł dodatkowo Tomasz Smolarz – wiceprezes zarządu.
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The Company’s capital
In 2016 WARR’s share capital was PLN 16,597,200.00 and was divided into 165,972 shares with a 
nominal value of PLN 100 each. Under an agreement of 5 April 2016, Lower Silesian Voivodeship 
acquired 2000 shares from one of the shareholders, Bank Zachodni WBK S.A. and as a result of this 
transaction 98.79% of shares are owned by the Regional Government of Lower Silesian Voivode-
ship, while the remaining 1.21% are owned by local governments, businesses and the business 
self-regulatory organisation.

THE COMPANY’S SUPERVISORY BOARD
In the period from 1 January 2016 to 7 June 2016, the WARR Supervisory Board consisted of the 
following members:

• Zbigniew Sebastian – Chairman;
• Zbigniew Skorupa – Vice-Chairman;
• Adam Ruciński – Secretary;
• Jerzy Korczak – Member;
• Andrzej Macho – Member;
• Krzysztof Nieć – Member.

On 7 June 2016 the term of offi  ce of Zbigniew Skorupa expired, following the acknowledgement of 
the fulfi lment of duties, and due to this from that date the Supervisory Board was composed of fi ve 
persons, whereas on 27 October 2016 the General Meeting of Shareholders appointed Jerzy Korczak 
as Vice-Chairman. Therefore, the composition of the Supervisory Board was as follows:

• Zbigniew Sebastian – Chairman;
• Jerzy Korczak – Vice-Chairman;
• Adam Ruciński – Member;
• Andrzej Macho – Member;
• Krzysztof Nieć – Member.

THE COMPANY’S MANAGEMENT BOARD
From 1 January 2016 to 9 March 2016, the Management Board included one person and Mr. Krzysztof 
Fita was the President of the Management Board. By the Supervisory Board’s resolution of 10 March 
2016, on that date the Management Board was expanded to two persons and Mr. Tomasz Smolarz 
was additionally appointed as Vice-President of the Management Board.
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OBSZARY DZIAŁANIA AREAS OF OPERATION

REGIONALNA INSTYTUCJA 
FINANSUJĄCA

• Wdrażanie unijnych programów wspar-
cia mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw na poziomie krajowym i regio-
nalnym

• Komercyjne usługi doradcze dla przed-
siębiorców

• Pożyczki dla przedsiębiorców

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA 
I KONSULTINGOWA
• Strategie i programy rozwoju lokalnego
• Badania regionalne i lokalne
• Ewaluacje ex-ante, bieżące i ex-post, 

w tym projektów i programów współfi -
nansowanych z funduszy Unii Europej-
skiej

• Programy wspierania przedsiębiorczości 
i walki z bezrobociem

• Studia wykonalności

CENTRUM AKTYWIZACJI GO-
SPODARCZEJ
• 134.000 m2 działek z powierzchniami 

handlowymi, usługowymi, biurowymi 
i składowymi na terenie zlokalizowa-
nym w południowo-zachodniej części 
Wrocławia w sąsiedztwie Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia (A8)

• Atrakcyjne warunki i niskie ceny najmu 
pomieszczeń i placów

THE REGIONAL FINANCING 
INSTITUTION

• Implementation of EU programmes to 
support micro, small and medium-sized 
enterprises at the national and regional 
level

• Commercial advisory services for en-
trepreneurs

• Loans to entrepreneurs

PROJECT AND CONSULTING 
ACTIVITIES
• Local development strategies and pro-

grammes 
• Regional and local research
• Ex-ante, ongoing and ex-post evalu-

ations, including evaluation of projects 
and programmes co-fi nanced from EU 
funds

• Entrepreneurship support and unem-
ployment reduction programmes

• Feasibility studies

THE ECONOMIC ACTIVATION 
CENTRE
• A 134.000 m2 property with com-

mercial, offi  ce and warehouse space 
located in the south-western part of 
Wrocław near the Wrocław Motorway 
Bypass (A8) 

• Attractive terms and low prices for ren-
tal of premises and outdoor space
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Dla działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego związanej z pełnioną funkcją Regionalnej 
Instytucji Finansującej dla województwa dolnośląskie-
go, rok 2016 był okresem, w którym zasadnicza część 
zadań koncentrowała się na stworzeniu nowej strate-
gii i poszerzeniu obszaru aktywności Spółki, umożli-
wiających jej dalszy rozwój i aktywne funkcjonowanie 
jako instytucji wspierającej szeroko rozumiany rozwój 
przedsiębiorczości w regionie. Zbiór instrumentów 
wsparcia dla dolnośląskich przedsiębiorców ofero-
wany przez WARR został w 2016 roku rozszerzony o 
nowe komercyjne usługi oraz projekty wykorzystują-
ce potencjał fi nansowy, techniczny i kadrowy WARR. 
Część nowych przedsięwzięć została przygotowana 
i wdrożona, a niektóre działania zostały zainicjowane 
lub zaplanowane, a ich udostępnienie przedsiębior-
com będzie możliwe w kolejnych latach.  
W ubiegłym roku kontynuowana była także współpra-
ca i realizacja zadań zleconych przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WO-
JEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020, 
DZIAŁANIE 8.6

W  dniu 28 września 2016 r. w Legnicy WARR podpi-
sała umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu 
pn.: „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNO-
ŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w ramach 
RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

Projekt jest realizowany od 2 listopada 2016 r. na 
terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Agencją 
Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., Dolnośląską 
Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Kar-
konoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Dolno-

As regards the Wrocław Regional Development Agen-
cy’s activities associated with its role as the Regional 
Financing Institution for Lower Silesian Voivodeship, 
the year 2016 was a period when the major part 
of its tasks focused on the development of a new 
strategy and the expansion of the Company’s area 
of activity that would allow WARR to further develop 
and function actively as an institution that supports 
widely understood development of regional entre-
preneurship. The collection of instruments to sup-
port Lower Silesian entrepreneurs off ered by WARR 
was expanded in 2016 to include new commercial 
services and projects that utilise WARR’s fi nancial, 
technical and human resources capacity. A part of 
such new projects were prepared and implemented, 
whereas some activities were initiated or planned 
and it will be possible to make them available to en-
trepreneurs in the next years.
Last year, WARR also continued its cooperation with 
the Polish Agency for Enterprise Development and 
the Regional Government of Lower Silesian Voivode-
ship and the implementation of the tasks commis-
sioned by them. 

THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME 
FOR LOWER SILESIAN VOIVODESHIP 2014-
2020, MEASURE 8.6

On 28 September 2016 in Legnica, WARR signed a 
partnership agreement to implement the Project 
entitled “PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT 
OF LOWER SILESIAN MSMEs AND THEIR EMPLOY-
EES” under the Regional Operational Programme 
for Lower Silesian Voivodeship 2014-2020, Measure 
8.6 “Increased competitiveness of enterprises and 
entrepreneurs from the MMSE sector”.

This project has been implemented in Lower Sile-
sia since 2 November 2016 in partnership with the 

REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

THE REGIONAL FINANCING INSTITUTION

Źródło: ARR ARLEG SA Source: ARR ARLEG SA
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śląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. oraz Agencją 
Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. 
Wartość projektu opiewa na kwotę 43.524.945,59 
PLN, z czego kwota dofinansowania projektu z 
Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 
36.996.022,79 PLN. Projekt będzie realizowany w 
okresie  do 31 lipca 2019 r.

Cel projektu i jego odbiorcy
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolno-
śląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług 
Rozwojowych. Obszar realizacji projektu przez WARR 
obejmuje powiaty złotoryjski i jaworski w subregionie 
jeleniogórskim oraz powiaty wałbrzyski, świdnicki i 
miasto Wałbrzych w subregion wałbrzyskim.

Formy wsparcia
Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do 
przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracow-
ników w formie:
doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwo-
jowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
dofi nansowania MMŚP wybranych usług rozwojo-
wych (doradczych i szkoleniowych) pozwalających w 
szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifi -
kacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub 
obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową 
lub całkowitą zmianę profi lu działalności. 

Wysokość dofi nansowania
Minimalna wysokość dofi nansowania usługi rozwo-
jowej z Europejskiego Funduszu Społecznego wy-
nosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu 
dofi nansowania maksymalnie do poziomu 80% z 
poniższymi zastrzeżeniami:
poziom dofi nansowania pojedynczej usługi rozwojo-
wej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wy-
delegowanego przez przedsiębiorcę nie przekroczy 
kwoty 5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i 
poziom wsparcia, przedsiębiorstwo może skorzystać 
ze wsparcia tylko raz, średnia wartość dofi nansowa-
nia w okresie realizacji projektu dla jednej umowy 
o udzielenie wsparcia nie przekroczy 25 000 PLN.

Schemat wsparcia:

“ARLEG” Regional Development Agency, Lower Sile-
sian Agency for Economic Cooperation, Karkonosze 
Regional Development Agency, Lower Silesian Inno-
vation and Science Park, and “AGROREG” Regional 
Development Agency. 
The project value is PLN 43,524,945.59, including 
PLN 36,996,022.79 of funding from the European 
Social Fund. This project will be implemented until 
31 July 2019.

The purpose of the project and its users
The purpose of this project is to increase the com-
petitiveness of Lower Silesian micro, small and medi-
um-sized enterprises through services provided via 
the Database of Development Services. The imple-
mentation area of WARR’s project covers Złotoryja 
and Jawor Counties in the Jelenia Góra subregion as 
well as Wałbrzych and Świdnica Counties and the city 
of Wałbrzych in the Wałbrzych subregion.

Forms of support
Under this project, support is provided to entrepre-
neurs from the MSME sector and their employees 
in the following form:
Advice to determine their development needs and 
how to use the Database of Development Services
Funding provided to MSMEs for selected develop-
ment services (consultancy and training) that will 
allow, in particular, their staff  to acquire or confi rm 
qualifi cations and such MSMEs to streamline a given 
enterprise’s processes or areas of operation, or to 
partially or completely change the profi le of its ac-
tivities. 

The amount of funding
The minimum amount of funding from the Euro-
pean Social Fund for a development service is 50%. 
It is possible to increase the level of funding to the 
maximum percentage of 80% with the following res-
ervations:
The level of funding for a single development service 
per entrepreneur or per employee delegated by an 
entrepreneur may not exceed PLN 5,000, regardless 
of the value of such a service and the level of support;
An enterprise may use this support only once;
The average value of funding per fi nancial support 
agreement during the project implementation period 
may not exceed PLN 25,000.

The schematic diagram of support:
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KOMERCYJNE USUGI DORADCZE DLA PRZED-
SIĘBIORSTW

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, bazu-
jąc na dotychczasowym doświadczeniu w ocenie i 
rozliczaniu projektów współfi nansowanych środka-
mi z funduszy UE, zdobytym podczas wieloletniej 
dystrybucji środków unijnych, przygotowała dla 
przedsiębiorców nową ofertę usług dostępnych na 
komercyjnych warunkach rynkowych. Dzięki temu 
potencjał  Spółki może być wykorzystany i wzmac-
niany w kolejnych latach i jednocześnie stajemy się 
jeszcze bardziej atrakcyjnym i otwartym na współ-
pracę partnerem w regionie. Podstawowy zakres 
przygotowanych usług obejmuje:

1. Pozyskiwanie środków fi nansowych z funduszy 
Unii Europejskiej:
• zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorstwa,
• wskazanie możliwości wsparcia dla planowanej 

inwestycji (dotacja, pożyczka),
• przygotowanie wniosku o dofi nansowanie,
• pośrednictwo w zakresie kontaktów z instytu-

cjami udzielającymi wsparcia.

2. Nadzór nad realizacją projektów i ich rozlicza-
nie:
• przygotowanie dokumentacji wymaganej do za-

warcia umowy wsparcia fi nansowego,
• nadzór nad prawidłową realizacją projektu, bie-

żące monitorowanie działań w odniesieniu do 
zapisów obowiązujących przepisów prawnych 
(w zakresie m.in. wyboru dostawców/wykonaw-
ców towarów i usług z uwzględnieniem ustawy 
Prawo zamówień publicznych, kwalifi kowalności 
wydatków, założonych celów projektu),

• przygotowanie wniosków o płatność, 
• przygotowanie wniosków o wprowadzenie 

zmian do umowy wsparcia,
• przygotowanie do kontroli i pomoc podczas 

kontroli projektu,
• koordynowanie prac biura projektu benefi cjen-

ta.

3. Audyt unijny:
• ocena prawidłowości realizacji/zrealizowane-

go projektu w odniesieniu do zawartej umowy 
wsparcia finansowego, poprzez m.in. ocenę 
kwalifi kowalności poniesionych wydatków, po-
prawności wdrożenia przedmiotu projektu, pro-
wadzenia ewidencji księgowej.

W związku z faktem, że propozycja usług komer-
cyjnych została udostępniona przedsiębiorcom w 
końcowej fazie 2016 roku, wykonane usługi w tym 
okresie dotyczyły głównie doradztwa i rozpoznania 
dostępnych możliwości finansowania inwestycji. 
Największy ciężar prac koncentrował się bowiem 
jeszcze na działaniach przygotowawczych, opraco-

COMMERCIAL ADVISORY SERVICES FOR ENTER-
PRISES

Based on its existing experience in evaluation and 
settlement of projects co-fi nanced from EU funds, 
acquired over many years of distribution of EU 
funds, the Wrocław Regional Development Agency 
prepared for entrepreneurs a new off er of services 
available on commercial market terms. Due to this, 
the Company’s potential can be used and enhanced 
in the next years and, at the same time, we are be-
coming a more attractive partner open to regional 
cooperation. The basic scope of services prepared 
includes the following:

1. Obtain fi nancial resources from the European 
Union funds:
• Diagnosis of an enterprise’s needs;
• Showing the possibilities of support for a 

planned investment (grant, loan);
• Preparation of a funding application;
• Intermediation in contacts with institutions pro-

viding support.

2. Supervision over the implementation of proj-
ects and their settlement:
• Preparation of documentation required to enter 

into a fi nancial support agreement;
• Supervision over proper implementation of a 

project, ongoing monitoring of project activities 
relative to applicable legislation (with respect 
to, among others, legislation relating to the se-
lection of suppliers/contractors for goods and 
services, including Public Procurement Law, eli-
gibility of expenditures, the assumed objectives 
of the project);

• Preparation of payment applications; 
• Preparation of requests for amendments in the 

fi nancial support agreement;
• Preparation  for a project audit and assistance 

during the audit;
• Coordination of the operation of the benefi -

ciary’s project offi  ce.

3. EU audit:
• Assessment of the correctness of project imple-

mentation/completed project in relation to the 
concluded fi nancial support agreement through, 
among others, assessment of the eligibility of ex-
penditures and the correctness of implementa-
tion of the subject-matter of the project and the 
maintenance of accounting records.

Due to the fact that the proposal for commercial 
services was made available to entrepreneurs at the 
end of 2016, the services provided during this period 
primarily related to advice and identifi cation of avail-
able opportunities for funding of investments. The 
work was still focused on preparatory activities, the 
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waniu szczegółów oferty i wielokierunkowej analizie 
obszaru uruchomionej działalności. 

FUNDUSZ POŻYCZKOWY

W 2016 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regional-
nego podjęła decyzję o wejściu na rynek funduszy 
pożyczkowych i świadczeniu usług fi nansowych w 
zakresie udzielania pożyczek. Cel, jaki został posta-
wiony przy zaangażowaniu zespołu RIF, to zbudo-
wanie własnego portfela funduszu pożyczkowego 
na bazie środków własnych WARR. Oferta pożycz-
kowa skierowana będzie do MMŚP posiadających 
siedzibę lub prowadzących działalność na terenie 
województwa dolnośląskiego. Pożyczki będą mogły 
być przeznaczone m.in. na fi nansowanie inwestycji, 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub tech-
nologicznych lub tworzenie nowych miejsc pracy. 
Maksymalna dopuszczalna kwota pożyczki będzie 
wynosić 100 tys. zł, a okres spłaty to 36 miesięcy. 
Atutem pożyczek udzielanych przez WARR będzie 
atrakcyjne oprocentowanie pożyczek oraz krótki 
czas rozpatrywania wniosków pożyczkowych. W celu 
umożliwienia rozpoczęcia działalności związanej z 
udzielaniem pożyczek w 2016 r. dokonano stosow-
nych zmian w statucie WARR. W 2016 r. działania 
WARR koncentrowały się głównie na sporządzaniu 
dokumentacji i procedur określających zasady udzie-
lania pożyczek, a także rozeznaniu rynku w zakresie 
specjalistycznego oprogramowania koniecznego do 
oceny wniosków o pożyczkę oraz obsługi i rozliczania 
pożyczek. 

PROJEKTY GRANTOWE SKIEROWANE DO IN-
STYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

W 2016 roku Wrocławska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego, wychodząc naprzeciw potrzebom dolnoślą-
skich przedsiębiorstw, zdecydowała o wzięciu udziału 
w konkursach i realizacji projektów grantowych w 
regionie, oceniając swój potencjał jako doskonale 
odpowiadający wymaganiom do realizacji tego typu 
zadań. W związku z powyższym podjęte zostały in-
tensywne działania organizacyjne związane m.in. z 
zawiązaniem partnerstw do projektu oraz rozpoczę-

elaboration of details of this off er and multifaceted 
analysis of the area of activity to be launched.

THE LOAN FUND

In 2016 the Wrocław Regional Development Agency 
decided to enter the loan fund market and provide fi -
nancial lending services. The goal that was set for the 
involved Regional Financing Institution’s team was to 
build WARR’s own portfolio of the loan fund based 
on its own fi nancial resources. The loan off er will 
be targeted at MSMEs headquartered or conduct-
ing business in Lower Silesia. Loans may be used, 
among others, to fi nance investments, to imple-
ment new technical or technological solutions, and 
to create new jobs. The maximum permissible loan 
amount will be PLN 100,000, while the repayment 
period is 36 months. An advantage of loans granted 
by WARR will be an attractive interest rate on loans 
and a short processing time for loan applications. 
To enable WARR to launch lending activities, in 2016 
relevant amendments were made in its Charter. In 
2016 WARR’s activities in this regard were mainly 
focused on the preparation of documentation and 
procedures defi ning lending rules and on survey-
ing the market for specialist software necessary to 
evaluate loan applications as well as to support loan 
administration and repayment.

GRANT PROJECTS TARGETED AT BUSINESS 
SUPPORT INSTITUTIONS

In order to meet the needs of Lower Silesian en-
terprises, in 2016 the Wrocław Regional Develop-
ment Agency decided to participate in calls for grant 
applications and in the implementation of regional 
grant projects, since WARR evaluated that its capac-
ity perfectly meets the requirements to perform this 
type of assignments. In connection with the above, 
WARR undertook intensive organisational eff orts 
aimed at, among others, entering into partnerships 
under specifi c projects and started the drafting and 
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to opracowywanie i redagowanie wniosków aplikacyj-
nych do projektów udostępnionych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020 skierowanych do Instytucji Otoczenia 
Biznesu (m.in. działania 1.2 i 1.3).

Równolegle opracowywane były cztery projekty do-
tyczące udzielania grantów dolnośląskim przedsię-
biorcom, w odpowiedzi na ogłoszone przez Dolno-
śląską Instytucję Pośredniczącą nabory wniosków 
o dofi nansowanie realizacji projektów ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Złożone wnioski o dofi nansowanie (projekty) dotyczą:

1.1) Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 
Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – 
konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla 
przedsiębiorstw – „Bon na innowację”, 

1.2) Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 
Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 
– ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsię-
biorstw – „Bon na innowację”, 

Przedmiotem powyższych dwóch konkursów jest wy-
łonienie podmiotu „operatora” realizującego projekty 
grantowe, które mają dotyczyć działań prowadzą-
cych do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji 
współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednost-
kami naukowymi. Ostatecznymi odbiorcami wspar-
cia w tym schemacie – Grantobiorcami – będą MŚP 
z obszaru całego województwa (projekt nr 1) oraz z 
obszaru ZIT WrOF (projekt nr 2).

W celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu 
WARR zamierza realizować powyższe projekty gran-
towe w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Współ-
pracy Gospodarczej Sp. z o.o. z Wrocławia oraz Agen-
cją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z Legnicy 
(projekt nr 1) oraz Dolnośląską Agencją Współpracy 
Gospodarczej Sp. z o.o. (projekt nr 2).

Projekty grantowe zakładają oferowanie przez Gran-
todawcę (WARR i Partnerów w projekcie) przedsię-
biorcom z sektora MŚP dwóch rodzajów wsparcia:
a) konsultacje i doradztwo udzielane przez Granto-

dawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny 
możliwości dofi nansowania projektu, wpisywania 
się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki kon-
kursu (np. wpisywania się w inteligentne specjali-
zacje regionu), poszukiwania kompetentnych ze-
społów naukowych do współpracy w ramach bonu; 
wsparcie to świadczone będzie przez Grantodaw-
cę jako wsparcie niefi nansowe,

preparation of applications for projects made avail-
able under the Regional Operational Programme for 
Lower Silesian Voivodeship 2014-2020 targeted at 
Business Support Institutions (among others, Mea-
sures 1.2 and 1.3).

Four projects related to the provision of grants to 
Lower Silesian entrepreneurs were concurrently pre-
pared in response to the calls, announced by the 
Lower Silesian Intermediate Body, for applications 
for funding for the implementation of projects to 
be fi nanced from the European Regional Develop-
ment Fund. The submitted applications for funding 
(projects) relate to the following:

1.1) Measure 1.2 Innovative enterprises, Sub-mea-
sure 1.2.1 Innovative enterprises – horizontal call for 
applications, Scheme 1.2.C.b Services for enterprises 
– “Voucher for innovation”; 

1.2) Measure 1.2 Innovative enterprises, Sub-mea-
sure 1.2.1 Innovative enterprises – Integrated Ter-
ritorial Investments for the Wrocław Functional Area 
(ZIT WrOF), Scheme 1.2.C.b Services for enterprises 
– “Voucher for innovation”.

The object of the two above-mentioned calls for ap-
plications is to select an “operator” that would imple-
ment grant projects that will involve measures de-
signed to increase innovative activity of micro, small 
and medium-sized enterprises and to stimulate their 
cooperation with higher education institutions and 
other scientifi c institutions. Under this scheme, the fi -
nal recipients of fi nancial support – Grantees – will be 
SMEs from the entire region (project no. 1) and from 
the ZIT WrOF area (Integrated Territorial Investments 
for the Wrocław Functional Area) (project no. 2).

To ensure an effi  cient implementation of this project, 
WARR intends to implement the above-mentioned 
grant projects in partnership with the Lower Silesian 
Agency for Economic Cooperation in Wrocław and 
the “ARLEG” Regional Development Agency from Leg-
nica (project no. 1) as well as with the Lower Silesian 
Agency for Economic Cooperation (project no. 2).

Such grant projects provide that the Grantor (WARR 
and its Partners under the project) will off er to en-
terprises from the SME sector two types of support:
a) consultancy and advice provided by the Grantor 

involving, e.g., preliminary evaluation of the possi-
bility of funding a project, checking whether a given 
SME and its idea/problem match the terms of the 
call for applications (e.g. whether it matches the 
intelligent regional specialisations), and seeking 
competent research teams for cooperation under 
the voucher scheme; this support will be provided 
by the Grantor as non-fi nancial support;
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b) wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywane 
przez Grantodawcę Grantobiorcy – dofi nansowa-
nie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP:
• audyt technologiczny – zdiagnozowanie po-

trzeb badawczych i technologicznych oraz po-
moc w identyfi kacji potrzeb wdrożeniowych, 
których realizacja nastąpi w ramach usługi 
badawczo –rozwojowej,

• usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdro-
żenia lub rozwoju produktu lub technologii 
m.in.:

- opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi 
lub wyrobu,

- wykonanie testów wdrożeniowych,
- wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
- prowadzenie badań i analiz w zakresie opty-

malizacji produktu.

Rezultatem skorzystania ze wsparcia w Schemacie 
1.2.C.b ma być między innymi:
• zainicjowanie kontaktów mikro-, małych 

oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami 
naukowymi czego efektem będzie poprawa dzia-
łalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę 
wywodzącą się ze środowisk naukowych;

• ulepszenie produktu, posiadanej technologii.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Instytucję 
Pośredniczącą RPO i podpisaniu umów o dofi nan-
sowanie,  projekty realizowane będą w latach 2017-
2019 i wymagać będą wniesienia przez Grantodawcę 
(WARR) wkładu własnego, stanowiącego minimum 
15% całkowitych wydatków kwalifi kowalnych projektu 
grantowego dla części projektu nie przeznaczonej 
bezpośrednio na granty.

1.3) Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Pod-
działanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy 
horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla 
MSP – projekty grantowe IOB.  Grantobiorcami w 
tym projekcie będą mogli być przedsiębiorcy z sek-
tora MŚP, którzy posiadają co najmniej zakład lub 
oddział w granicach jednego z Obszaru Strategicznej 
Interwencji, tj. Obszaru Interwencji Doliny Baryczy.

1.4) Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Pod-
działanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, 
Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty gran-
towe IOB. Grantobiorcami w tym projekcie będą mo-
gli być przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy posia-
dają siedzibę na obszarze ZIRT WrOF, określonym w 
Strategii ZIT WrOF.

Przedmiotem tych konkursów jest wyłonienie pod-
miotu „operatora” realizującego projekty grantowe, 
których celem będzie wsparcie przedsiębiorców z 
sektora MŚP, w tym MŚP znajdujących się we wcze-

b) support in the form of grant (voucher) provided by 
the Grantor to the Grantee – funding for services 
to be provided to a SME:

• a technology audit – diagnosis of its research 
and technological needs as well as assistance 
in identifying implementation needs that will be 
carried out as part of a research and develop-
ment service;

• research and development services relating to 
product implementation, development or tech-
nology, among others:

- development of a new or improved service 
or product;

- carrying out implementation tests;
- carrying out pre-implementation analyses;
- conducting product optimisation research 

and analysis.

The outcome of using support under Scheme  1.2.C.b 
should be the following, among others:
• Initiation of contacts of micro, small and medi-

um-sized enterprises with scientifi c institutions, 
the eff ect of which will be improved business 
operations of such enterprises based on the 
knowledge derived from scientifi c communities;

• Product or technology improvement.

After obtaining a positive assessment of the Interme-
diate Body for the Regional Operational Programme 
and signing grant funding agreements, projects will 
be implemented over the period 2017-2019 and will 
require the Grantor (WARR) to make its own contri-
bution of at least 15% of total eligible expenditure of 
a grant project with respect to the part of the project 
not allocated directly to grants.

1.3) Measure 1.3 Development of entrepreneurship, 
Sub-measure 1.3.1 Development of entrepreneur-
ship – horizontal calls for applications (Strategic In-
tervention Areas), Scheme 1.3 C.2 Advice for SMEs 
– grant projects of Business Support Institutions.  En-
trepreneurs from the SME sector who have at least 
one establishment or branch within the boundaries 
of one of the Strategic Intervention Areas, i.e. the 
Barycza Valley Intervention Area, can be Grantees 
under this project.

1.4) Measure 1.3 Development of entrepreneur-
ship, Sub-measure 1.3.1 Development of entrepre-
neurship – Integrated Territorial Investments for the 
Wrocław Functional Area, Scheme 1.3 C.2 Advice for 
SMEs – grant projects of Business Support Institu-
tions. Entrepreneurs from the SME sector who are 
headquartered within the area of Integrated Terri-
torial Investments for the Wrocław Functional Area, 
as defi ned in the Strategy of Integrated Territorial 
Investments for the Wrocław Functional Area, can 
be Grantees under this project.
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snej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie usług 
doradczych świadczonych przez Instytucje Otocze-
nia Biznesu. Przedmiotem wsparcia w formie grantu 
ma być usługa doradcza świadczona przez doradcę 
zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego 
ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi 
kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak 
rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne 
usługi prawnicze lub reklama.

Projekt grantowy zakłada oferowanie przez Gran-
todawcę (WARR) grantów na realizacje wsparcia w 
postaci specjalistycznych usług doradczych. Zgodnie 
z SZOOP RPO WD w zakresie schematu 1.3.C.2 moż-
liwe jest wsparcie działań doradczych m.in. w nastę-
pujących kierunkach:
a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wspar-

cia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo 
dotyczące:
• wsparcia początkowej fazy rozwoju fi rmy (np. 

opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu),

• wykorzystywania zaawansowanych technolo-
gii informatycznych w przedsiębiorstwie,

• specjalistycznych instrumentów zarządza-
nia i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji 
oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,

• doradztwa prawno-podatkowego związanego 
z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych 
źródeł fi nansowania działalności przedsiębiorstw 
(również w początkowej fazie rozwoju), w tym przy-
gotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do 
pozyskania zewnętrznego źródła fi nansowania, 
pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb 
i identyfi kacja źródeł fi nansowania projektu – z wy-
łączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem 
o środki Funduszy Europejskich.

Grantodawca zapewnienia również niefi nansowe 
wsparcie merytoryczne umożliwiające konsultacje 
w zakresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwo-
ści dofi nansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego 
pomysłu/problemu w warunki konkursu, pomocy w 
przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Instytucję 
Pośredniczącą RPO i podpisaniu umów o dofi nan-
sowanie,  projekty realizowane będą w latach 2017-
2019 i wymagać będą wniesienia przez Grantodawcę 
(WARR) wkładu własnego, stanowiącego minimum 
15% całkowitych wydatków kwalifi kowalnych projektu 
grantowego dla części projektu nie przeznaczonej 
bezpośrednio na granty.

The object of the two above-mentioned calls for 
applications is to select an “operator” that would 
implement grant projects designed to support en-
trepreneurs from the SME sector, including SMEs 
that are at an early stage of development (up to 24 
months), with respect to advisory services provided 
by Business Support Institutions. The object of sup-
port in the form of a grant will be an advisory service 
provided by an external advisor, which is not continu-
ous or periodic nor is it related to the enterprise’s 
ordinary operating expenses such as routine tax ad-
visory services, regular legal services or advertising.

Such grant projects provide that the Grantor (WARR) 
will off er grants to provide support in the form of 
specialist advisory services. According to the Detailed 
Description of the Priority Axes of the Regional Op-
erational Programme for Lower Silesian Voivodship, 
under Scheme 1.3.C.2 it is possible to support advi-
sory activities in the following areas, among others:
a) widely understood advisory support services, in 

accordance with an enterprise’s diagnosed needs, 
among others advice relating to:

• support at the initial stage of the fi rm’s devel-
opment (e.g. preparation of a business plan, 
an enterprise development strategy, business 
monitoring);

• use of advanced IT technologies in the enter-
prise;

• specialist risk management and mapping instru-
ments and the development of a risk manage-
ment strategy;

• tax and legal advice concerning the enterprise’s 
development in the market;

b) services related to securing external sources of 
funding for enterprises’ activities (also at the initial 
stage of development), including the preparation 
of documents and analyses necessary to secure an 
external source of funding, assistance in attracting 
an investor, analysis of needs and identifi cation of 
sources of project fi nance – excluding documenta-
tion associated with applying for funding from the 
European Funds.

The Grantor also provides non-fi nancial technical 
support involving consultation concerning, e.g., 
preliminary evaluation of the possibility of funding a 
service, checking whether an SME and its idea/prob-
lem match the terms of the call for applications, and 
assistance in preparing application documentation.
After obtaining a positive assessment of the Interme-
diate Body for the Regional Operational Programme 
and signing grant funding agreements, projects will 
be implemented over the period 2017-2019 and will 
require the Grantor (WARR) to make its own contri-
bution of at least 15% of total eligible expenditure of 
a grant project with respect to the part of the project 
not allocated directly to grants.
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WSPÓPRACA Z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W 2016 roku Wrocławska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego kontynuowała współpracę z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąc rolę Regionalnej 
Instytucji Finansującej dla Dolnego Śląska. Priory-
tetowym zadaniem w ubiegłym roku było końcowe 
rozliczenie i współpraca przy zamknięciu działań z 
perspektywy fi nansowej UE 2007-2013, tj. Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
1.4-4.1  Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe 
oraz wdrożenie wyników tych prac
3.1  Inicjowanie działalności innowacyjnej
4.2  Stymulowanie działalności B+R przedsię-
biorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa 
przemysłowego
4.4   Nowe inwestycje o wysokim potencjale in-
nowacyjnym
4.6 Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
5.1  Wspieranie powiązań kooperacyjnych o 
znaczeniu ponadregionalnym
5.2  Wspieranie instytucji otoczenia biznesu 
świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich 
sieci o znaczeniu ponadregionalnym
5.4.1  Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony 
własności przemysłowej
5.4.2  Zarządzanie własnością intelektualną
6.1  Paszport do eksportu
8.1  Wspieranie działalności gospodarczej w 
dziedzinie gospodarki elektronicznej
8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biz-
nesu typu B2B

Zadania Regionalnej Instytucji Finansującej związa-
ne były gównie z weryfi kacją wniosków o płatność i 
rekomendowaniem kwot do wypłaty wynikających 
z dokumentacji rozliczeniowej, kontrolą projektów 
w miejscu ich realizacji i kontrolą dokumentów w 
biurze RIF, oraz rozpatrywaniem wniosków o wpro-
wadzenie zmian do umów, a także bieżącą obsługą 
weksli stanowiących zabezpieczeń do umów o dofi -
nansowanie.

W 2016 roku WARR zatwierdziła 110 wniosków o 
płatność na łączną kwotę 28.539.772,30 PLN. Na 
podstawie rekomendacji płatności wystawionych 
w RIF Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
wypłaciła  benefi cjentom w 2016 roku łączną kwotę 
45.344.354,92 PLN. Różnica w kwocie wypłaconej 
przez PARP, a łączną wartością rekomendacji wysta-
wionych przez RIF wynika m.in. z wypłacenia przez 
PARP dofi nansowania dla wniosków rekomendowa-
nych jeszcze w 2015 roku. 

COOPERATION WITH THE POLISH AGENCY FOR 
ENTERPRISE DEVELOPMENT

In 2016 the Wrocław Regional Development Agency 
continued its cooperation with the Polish Agency 
for Enterprise Development, performing the role 
of the Regional Financing Institution for Lower Sile-
sian Voivodeship. Last year, the priority task was to 
make fi nal settlements and to cooperate in closing 
the measures under the EU’s 2007-2013 fi nancial 
framework, i.e. under the Innovative Economy Op-
erational Programme:
1.4-4.1  Support for R&D and implementation of 
R&D results
3.1  Initiating innovative activity
4.2  Stimulating R&D activities of enterprises 
and support in the area of industrial design
4.4   New investments of highly innovative po-
tential
4.6 Support for the fi rst implementation of an 
invention
5.1  Support for the development of supra-
regional cooperative relations
5.2  Support for business environment institu-
tions providing pro-innovative services and their 
networks of supra-regional importance
5.4.1  Support to obtain/implement industrial 
property protection
5.4.2  Intellectual property management
6.1  Passport to export
8.1  Support for business activity in the area of 
electronic commerce
8.2  Support for implementing electronic B2B 
solutions

The tasks of the Regional Financing Institution (RFI) 
mainly involved review of payment applications and 
recommending amounts of payments resulting from 
statements of expenditures, conducting on-site in-
spections of projects and review of documentation 
at the RFI offi  ce, considering applications to amend 
the funding agreements as well as ongoing adminis-
trative support related to the bills of exchange being 
security for the funding agreements.

In 2016 WARR approved 110 payment applications 
for a total amount of PLN 28,539,772.30. On the 
basis of the recommendations for payment issued 
by the RFI, in 2016 the Polish Agency for Enterprise 
Development (PARP) made payments to the benefi -
ciaries totalling PLN 45,344,354.92. The diff erence 
between the amount paid by PARP and the total 
value of the recommendations issued by the RFI re-
sults, among others, from PARP’s payment of grants 
under the applications recommended still in 2015. 
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Podział wypłaconych środków przez PARP na 
poszczególne działania ilustruje wykres poniżej. 
Szczegółowe dane liczbowe i fi nansowe dla po-

szczególnych działań kształtują się następująco:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
działanie 1.4:
• zatwierdzono 5 wniosków na kwotę 2.415.965,56 

PLN
• wypłacono dofi nansowanie dla 10 wniosków w 

łącznej wysokości 12.021.053,85 PLN

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
działanie 4.1:
• zatwierdzono 2 wnioski na kwotę 7.489.000,00 

PLN
• wypłacono dofi nansowanie dla 1 wniosku w wy-

sokości 7.489.000,00 PLN

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
działanie 4.4:
• zatwierdzono 19 wniosków na kwotę 

14.329.523,11 PLN
• wypłacono dofi nansowanie dla 10 wniosków w 

łącznej wysokości 14.329.523,11 PLN

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
poddziałanie 5.4.1:
• zatwierdzono 22 wnioski na kwotę 156.397,93 

PLN
• wypłacono dofi nansowanie dla 15 wniosków w 

łącznej wysokości 190.043,12 PLN
• 
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
działanie 6.1:
• zatwierdzono 31 wniosków na kwotę 

1.330.739,90 PLN
• wypłacono dofi nansowanie dla 33 wniosków w 

łącznej wysokości 1.378.527,47 PLN

A breakdown of funds disbursed by PARP under 
the particular measures is shown in the below 
fi gure. 

Detailed numerical and fi nancial data for the in-
dividual measures are as follows:

- Innovative Economy Operational Programme, Mea-
sure 1.4:
• 5 applications for a total amount of PLN 

2,415,965.56 were approved
• Funding totalling PLN 12,021,053.85 was dis-

bursed under 10 applications

- Innovative Economy Operational Programme, Mea-
sure 4.1:
• 2 applications for a total amount of PLN 

7,489,000.00 were approved
• Funding totalling PLN 7,489,000.00 was dis-

bursed under 1 application

- Innovative Economy Operational Programme, Mea-
sure 4.4:
• 19 applications for a total amount of PLN 

14,329,523.11 were approved
• Funding totalling PLN 14,329,523.11 was dis-

bursed under 10 applications

- Innovative Economy Operational Programme, Mea-
sure 5.4.1:
• 22 applications for a total amount of PLN 

156,397.93 were approved
• Funding totalling PLN 190,043.12 was disbursed 

under 15 applications
• 
- Innovative Economy Operational Programme, Mea-
sure 6.1:
• 31 applications for a total amount of PLN 

1,330,739.90 were approved
• Funding totalling PLN 1,378,527.47 was dis-

bursed under 33 applications
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- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
działanie 8.1:
• zatwierdzono 5 wniosków na kwotę 465.773,00  

PLN
• wypłacono dofi nansowanie dla 40 wniosków w 

łącznej wysokości 2.624.442,72 PLN
• zweryfikowano 86 oświadczeń dotyczących 

utrzymania trwałości za rok 2015

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
działanie 8.2:
• zatwierdzono 26 wniosków na kwotę 

2.352.372,80 PLN
• wypłacono dofi nansowanie dla 72 wniosków w 

łącznej wysokości 7.311.764,65 PLN
• zweryfi kowano 141 oświadczeń dotyczących 

utrzymania trwałości za rok 2015

W  2016 roku WARR w ramach działań 1.4-4.1, 3.1, 
4.6, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2 przeprowadziła 
łącznie 62 kontrole projektów w miejscu ich realiza-
cji. W ramach wizyt monitorujących pracownicy RIF 
weryfi kowali m.in. dokumentację księgową, poziom 
osiągnięcia wskaźników realizacji celów projektu, pra-
widłowość wyboru dostawców lub wykonawców, wi-
zualizację projektów. Podejmowane czynności miały 
na celu zweryfi kowanie poprawności działań reali-
zowanych przez benefi cjentów oraz ich zgodności z 
zapisami umów o dofi nansowanie oraz dokumentów 
programowych. 

Poniżej kilka przykładów dofinansowanych z 
POiG inwestycji na zdjęciach wykonanych przez 
pracowników RIF podczas wizyt monitorujących

- Innovative Economy Operational Programme, Mea-
sure 8.1:
• 5 applications for a total amount of PLN 

465,773.00  were approved
• Funding totalling PLN 2,624,442.72 was dis-

bursed under 40 applications
• 86 sustainability statements for 2015 were re-

viewed

- Innovative Economy Operational Programme, Mea-
sure 8.2:
• 26 applications for a total amount of PLN 

2,352,372.80 were approved
• Funding totalling PLN 7,311,764.65 was dis-

bursed under 72 applications
• 141 sustainability statements for 2015 were 

reviewed

In  2016 WARR conducted a total of 62 on-site in-
spections of the projects under Measures 1.4-4.1, 
3.1, 4.6, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4.1, 6.1, 8.1 and 8.2. Dur-
ing these monitoring visits, the RFI staff  reviewed, 
among others, accounting documentation, the level 
of achievement of the performance indicators for 
the project objectives, the correctness of selection 
of suppliers or contractors, and visualisation of the 
projects. These monitoring eff orts aimed to verify 
the correctness of the activities carried out by the 
benefi ciaries as well as their compliance with the 
provisions of the grant funding agreements and the 
Programme documents. 

Below there are several examples of investments 
co-fi nanced under the Innovative Economy Op-
erational Programme shown in photos taken by 
the RFI staff  during their monitoring visits.
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W 2016 roku Wrocławska Agencja Rozwoju Regional-
nego SA zajmowała się obsługą programów zamknię-
tych z okresu programowania 2004-2006 - Sektoro-
wy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw działania 2.1 i 2.3 oraz poddziałanie 
2.2.1, a także programów Phare. Zadania RIF koncen-
trowały się głównie na współpracy z PARP w zakresie 
spełnienia obowiązku utrzymania przez benefi cjen-
tów trwałości  projektów, obsłudze wniosków o wpro-
wadzenie zmian do umów, udostępnianiu informacji 
i dokumentacji dotyczącej zamkniętych programów 
na żądanie instytucji uprawnionych do nadzorowania 
i kontroli ww. projektów. 

WSPÓPRACA Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO –  ZINTEGROWANY PRO-
GRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNE-
GO, DZIAŁANIE 3.4

W 2016 r. WARR SA realizowała zadania powierzo-
ne przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 
w zakresie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 
w województwie dolnośląskim w ramach ZPORR 
2004-2006, którego celem było zwiększenie kon-
kurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez 
ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradz-
twa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w 
początkowym okresie funkcjonowania przedsię-
biorstw. Działania WARR SA koncentrowały się 

In 2016 the Wrocław Regional Development Agen-
cy was involved in the support of the closed pro-
grammes from the 2004 – 2006 programming 
period of the Sectoral Operational Programme “Im-
provement of the competitiveness of enterprises”, 
Measures 2.1 and 2.3, Sub-measure 2.2.1, as well 
as of the Phare programmes. The RFI’s tasks mainly 
focused on the cooperation with the Polish Agency 
for Enterprise Development (PARP) in overseeing 
the continuation of the projects by the benefi ciaries, 
handling applications to amend the agreements, and 
making available information and documentation 
concerning the closed programmes at the request of 
the institutions authorised to supervise and inspect 
the a.m. projects. 

COOPERATION WITH THE REGIONAL GOVERN-
MENT OF LOWER SILESIAN VOIVODESHIP – 
THE INTEGRATED REGIONAL DEVELOPMENT 
OPERATIONAL PROGRAMME, MEASURE 3.4

In 2016 WARR performed the tasks entrusted to 
this agency by the Regional Government of Lower 
Silesian Voivodeship with respect to Measure 3.4 
“Micro-enterprises in Lower Silesian Voivodeship 
under the Integrated Regional Development Opera-
tional Programme 2004-2006”, which was designed 
to increase the competitiveness of micro-enterprises 
by facilitating their access to specialist consultancy 
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w szczególności na ocenie zasadności zwrotu, 
bądź komisyjnym niszczeniu zabezpieczeń umów 
o dofi nansowanie w związku z zakończeniem okre-
sów trwałości projektów. Ponadto WARR SA zaan-
gażowana była w proces odzyskiwania środków 
wypłaconych w ramach ZPORR poprzez prowa-
dzenie windykacji środków, a także obsługę spraw 
sądowych. W 2016 r. WARR SA wypełniała również 
obowiązki sprawozdawcze w zakresie stwierdzo-
nych nieprawidłowości oraz zwrotów środków przez 
benefi cjentów. 

services and increasing their investment capabilities 
in the initial period of operation of such enterprises. 
WARR’s activities focused in particular on evaluation 
of the justifi cation for return of the security for the 
funding agreements or destroying them by a special 
commission due to the end of the term of the proj-
ects. Moreover, WARR was involved in the process of 
recovery of funds paid under the Integrated Regional 
Development Operational Programme and in han-
dling court cases. In 2016 WARR also performed its 
reporting obligations associated with the irregulari-
ties found and funds returned by the benefi ciaries.

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA I KONSULTINGOWA

PROJECT AND CONSULTING ACTIVITIES

W ramach sekcji projektowej Wrocławska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego zrealizowała w 2016 
roku (lub jest w trakcie realizacji) 7 zadań projek-
towych i konsultingowych na rzecz Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, samorządów regional-
nych i miasta stołecznego Warszawy: 

1. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego 
dotyczącego oceny wpływu realizacji polityki 
spójności na kształtowanie się wybranych 
wskaźników makroekonomicznych na po-
ziomie krajowym i regionalnym za pomocą 
ilościowych modeli ekonomicznych.

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
zespół WARR kontynuował w 2016 r. prace nad oce-
ną wpływu polityki spójności na procesy rozwojowe 
w Polsce i jej regionach. Głównym celem badania 
było oszacowanie oddziaływania funduszy UE oraz 
krajowego współfi nansowania publicznego w ramach 
NPR 2004-2006, NSRO 2007-2013 oraz perspektywy 
fi nansowej UE 2014-2020 na kształtowanie się klu-
czowych wskaźników makroekonomicznych na po-
ziomie krajowym i regionalnym w okresie 2004-2020. 
Na kanwie przeprowadzonych symulacji makroeko-
nomicznych powstał raport zawierający adekwatną 
interpretację i analizę uzyskanych rezultatów.

Badanie zostało zrealizowane przy użyciu systemu 
makroekonomicznych modeli HERMIN składające-
go się z 16 niezależnych modeli regionalnych skon-
struowanych przez zespół badawczy Wrocławskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z modelem 
ogólnokrajowym, będącym elementem kohezyjnego 
systemu modeli HERMIN (CSHM) stosowanego przez 
Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
Komisji Europejskiej do ewaluacji polityki spójności.

Wyniki przeprowadzonego badania ewaluacyjnego 
wskazują jednoznacznie na pozytywne oddziaływanie 

In 2016 the project section of the Wrocław Re-
gional Development Agency implemented 7 
project and consulting assignments (or they are 
still under implementation) for the Ministry of 
Infrastructure and Development, regional gov-
ernments and the capital city of Warsaw: 

1. A study to evaluate the impact of the im-
plementation of cohesion policy on selected 
macroeconomic indicators at the national 
and regional level using quantitative econo-
mic models.

In 2016 the WARR team continued its work, com-
missioned by the Ministry of Infrastructure and 
Development, on the evaluation of the impact of 
cohesion policy on development processes in Poland 
and its regions. The main aim of this study was to 
estimate the impact of EU funds and domestic public 
co-fi nance under the National Development Plan 
(NDP) 2004-2006, the National Strategic Reference 
Framework (NSRF) 2007-2013 and the EU’s fi nan-
cial framework 2014-2020 on key macroeconomic 
indicators at the national and regional level over 
the period 2004-2020. Based on macroeconomic 
simulations carried out, a report was prepared which 
contained a relevant interpretation and analysis of 
the obtained results.

This research was carried out using the system of 
macroeconomic HERMIN models composed of 16 
independent regional models constructed by the 
research team of the Wrocław Regional Develop-
ment Agency, including the national model which 
is an element of the Cohesion System of HERMIN 
Models (CSHM) used by the European Commission’s 
Directorate General for Regional and Urban Policy 
to evaluate cohesion policy.
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polityki spójności na rozwój gospodarczy Polski i jej 
poszczególnych regionów w całym analizowanym 
okresie (2004-2020). Emanacją powyższego faktu 
są przede wszystkim wyższe poziomy PKB w cenach 
bieżących we wszystkich regionach Polski względem 
scenariuszy rozwoju nie uwzględniających wsparcia 
unijnego – średnioroczny wkład polityki spójności 
we wzrost poziomów tego wskaźnika kształtuje się w 
granicach od 7,7% (opolskie) do 16,2% (warmińsko-
-mazurskie). Realizacja polityki spójności w samym 
roku 2015 zwiększyła poziom PKB w Polsce o 15,1% 
ponad poziom w scenariuszu nie zakładającym im-
plementacji środków europejskich.

Poziom PKB w Polsce (w cenach bieżących) [mld 
zł] oraz wpływ polityki spójności na poziom tego 
wskaźnika [%] w latach 2004-2020

Wpływ polityki spójności na wielkości dwóch 
głównych wskaźników makroekonomicznych na 
poziomie regionalnym - średnioroczne wartości 
wpływów dla lat 2004-2020 i wartości wpływów 
w roku 2015 i roku 2020 [pkt. proc.]

The results of this evaluation study clearly show the 
positive eff ect of cohesion policy on the economic 
development of Poland and its particular regions 
throughout the entire period in question (2004-
2020). The above fact is manifested primarily in the 
higher levels of GDP in current prices in all regions 
of Poland relative to the development scenario with-
out EU support – the average annual contribution 
of cohesion policy to the increase in the level of 
this indicator will be from 7.7% (Opolskie) to 16.2% 
(Warmińsko-Wazurskie). The implementation of co-
hesion policy in 2015 itself increased Poland’s GDP 
by 15.1% above its level in the scenario without the 
implementation of EU funds.

GDP in Poland (in current prices) [PLN billion] and 
the impact of cohesion policy on the level of this 
indicator [%] in 2004-2020

Impact of cohesion policy on the value of the two 
main macroeconomic indicators at the regional 
level – the average annual impact for the period 
2004-2020 and the value of the impact in 2015 
and 2020

ród : Oprac wanie w asne. 

15.1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%
 

m
ld

 z
ł 

wpływ (prawa oś) scenariusz z funduszami (lewa oś) scenariusz bez funduszy (lewa oś)

Dane historyczne ne 1

Źródło: opracowanie własne Source: Authors’ own calculations.
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Źródło: opracowanie własne Source: Authors’ own calculations.
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Pozytywne efekty wdrażania polityki spójności będą 
obserwowane również na rynku pracy. Środki unijne, 
poprzez generowanie dodatkowych miejsc pracy, 
przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i ograniczenia 
bezrobocia. Polityka spójności w pozytywny sposób 
wpływa na ograniczenie stopy bezrobocia w polskich 
województwach w latach 2004-2020. Zdecydowanie 
największy średnioroczny wpływ na spadek bezro-
bocia w omawianych latach w grupie wiekowej 15+ 
dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego (3,6 
pkt. proc.) oraz województwa pomorskiego (2,9 pkt. 
proc.). Z kolei najsłabsze efekty realizacji polityki 
spójności w obszarze ograniczania stopy bezrobo-
cia można zauważyć w województwach podlaskim, 
opolskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W 
ich przypadku średnioroczna wielkość wpływów na 
wspomniany wskaźnik kształtuje na poziomie niż-
szym lub równym 1,7 pkt. proc.

Polityka spójności stanowi istotny bodziec rozwojo-
wy dla Polski i jednocześnie sprzyja wzrostowi kon-
kurencyjności i zatrudnienia, a także przyczynia się 
do zmniejszania dystansu dzielącego nasz kraj od 
średniego poziomu rozwoju obserwowanego w Unii 
Europejskiej.

Poziom PKB (w PPS) per capita w odniesieniu do 
średniej unijnej [%] oraz wpływ polityki spójności 
na poziom tego wskaźnika [pkt. proc.] w latach 
2004-2020

Wyniki przeprowadzonego przez WARR badania 
zostały zaprezentowane m.in. na posiedzeniu Rady 
Statystyki działającej przy Prezesie Rady Ministrów i 
będącej organem opiniodawczo-doradczym w spra-
wach statystyki publicznej. 

Positive eff ects of the implementation of cohesion 
policy will also be observed in the labour market. EU 
funds will contribute to increased employment and 
reduced unemployment by generating additional 
new jobs. Cohesion policy has a positive eff ect on 
reducing the unemployment rate in the Polish re-
gions during the period 2004-2020. By far the high-
est average annual impact on the reduction in the 
unemployment rate in the age group 15+ over the 
period in question relates to Warmińsko-Mazurskie 
Voivodeship (3.6 pp) and Pomorskie Voivodeship (2.9 
pp). In turn, the weakest eff ects of cohesion policy 
implementation on reducing the unemployment rate 
can be noticed in Podlaskie, Opolskie, Kujawsko-Po-
morskie and Wielkopolskie Voivodeships. In their 
case, the value of the average annual impact on the 
above-mentioned indicator is lower than or equal 
to 1.7 pp.

Cohesion policy is an important development incen-
tive for Poland and, at the same time, promotes in-
creased competitiveness and employment as well as 
contributes to reducing the gap between our country 
and the average level of development observed in 
the European Union.

GDP (in PPS) per capita in relation to the EU aver-
age [%] and the impact of cohesion policy on the 
level of this indicator [pp] in 2004-2020

The results of the study conducted by WARR were 
presented, among others, at a meeting of the Statis-
tics Council, attached to the President of the Council 
of Ministers, which is an opinion-giving and advisory 
body in public statistics issues. 
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2. Badanie stopnia realizacji wskaźników celu 
głównego Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013 za pomocą modelu HERMIN.

Projekt został zrealizowany przez Wrocławską Agen-
cję Rozwoju Regionalnego na zlecenie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 
Przedmiotem badania było określenie stopnia reali-
zacji wskaźników celu głównego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2007-2013, tj. wpływu realizacji Programu 
na zmianę PKB oraz liczby utworzonych miejsc pracy 
netto. Analiza dotyczyła okresu 2007 (pierwszy rok 
wdrażania RPOWŚ) - 2020 (pięć lat po zakończeniu 
implementacji funduszy, co umożliwia identyfi kację 
efektów Programu ujawniających się w dłuższym 
okresie czasu). Badanie miało charakter ewaluacji 
ex-post i zostało przeprowadzone przy użyciu ma-
kroekonomicznego modelu HERMIN II generacji dla 
gospodarki województwa świętokrzyskiego. 
Wyniki symulacji makroekonomicznych przeprowa-
dzonych przy zastosowaniu zweryfi kowanej naukowo 
i stosowanej przez Komisję Europejską metodolo-
gii HERMIN, wskazują na pozytywne oddziaływanie 
środków w ramach RPOWŚ 2007-2013 na rozwój 
społeczno-gospodarczy województwa świętokrzy-
skiego. Rezultatem tego oddziaływania są wyższe 
poziomy wskaźników realizacji celu głównego RPOWŚ 
2007-2013.

Realizacja RPOWŚ 2007-2013 przyczynia się w latach 
20072020 do wzrostu PKB średniorocznie o 2,1% w 
porównaniu do hipotetycznej sytuacji, kiedy wspo-
mniany Program nie byłby wdrażany. Najsilniejsze 
oddziaływanie uwidoczniło się w latach 2010-2015, 
kiedy średnioroczny wkład RPOWŚ we wzrost warto-
ści PKB kształtował się na poziomie 3,2%. W kolejnych 
latach, tj. 20162020, efekty wydatkowania środków 
mają być nadal widoczne, aczkolwiek wskutek zakoń-

2. Investigation of the level of implementa-
tion of the indicators for the main objective 
of the Regional Operational Programme for 
Świętokrzyskie Voivodeship 2007 – 2013 using 
the HERMIN model.

This project carried out by the Wrocław Regional 
Development Agency was commissioned by the Mar-
shal’s Offi  ce of Świętokrzyskie Voivodeship. 
The aim of this study was to determine the level of 
implementation of the indicators for the main ob-
jective of the Regional Operational Programme for 
Świętokrzyskie Voivodeship 2007 – 2013 (ROPŚV 
2007 – 2013), i.e. the impact of the implementation 
of the Programme on the change in GDP and the net 
number of new jobs. The analysis covered the period 
from 2007 (the fi rst year of ROPŚV implementation) 
to 2020 (fi ve years after the completion of the imple-
mentation of funds, which allows the Programme’s 
long-term eff ects to be identifi ed). This study was an 
ex-post evaluation which was conducted using the 
2nd generation macroeconomic HERMIN model for 
the economy of Świętokrzyskie Voivodeship. 
The results of the macroeconomic simulations car-
ried out using the HERMIN methodology, which has 
been scientifi cally verifi ed and is applied by the Eu-
ropean Commission, show positive eff ects of funds 
implemented under the ROPŚV 2007-2013 on the 
socio-economic development of Świętokrzyskie 
Voivodeship. These eff ects result in higher levels of 
the indicators for the implementation of the main 
objective of the ROPŚV 2007 – 2013.

The implementation of the ROPŚV 2007 – 2013 con-
tributes to an average annual increase in GDP by 
2.1% during the period 2007-2020 compared to the 
hypothetical situation if the said Programme was not 
implemented. The greatest impact can be seen in the 
period 2010-2015 when the average annual contri-
bution of the ROPŚV to the increase in GDP is at a 
level of 3.2%. During the next years, i.e. 20162020, 
the eff ects of funds spent will still be seen, but due 



25

ANNUAL REPORT 2016WROCŁAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

czenia fi nansowania w ramach RPOWŚ 2007-2013 
wielkości wpływów mają wynosić 1,8% średniorocz-
nie. Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazują 
także na pozytywny wpływ realizacji RPOWŚ na liczbę 
utworzonych miejsc pracy netto, zarówno w latach 
fi nansowania Programu (2007-2015), jak i po tym 
okresie (2016-2020). Efektem realizacji wspomnia-
nego Programu było powstanie do końca roku 2015 
ponad 8 tys. dodatkowych miejsc pracy w porówna-
niu do scenariusza pomijającego wsparcie fi nansowe 
w tym zakresie. 

3. Wyznaczenie modelem Hermin wartości 
wskaźników celu głównego RPO Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego dla lat 2013, 2014 
oraz 2015.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego. Głównym celem ekspertyzy było wyznaczenie 
wartości wskaźników: wpływ realizacji Programu na 
zmianę PKB oraz liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy netto. Analiza dotyczyła okresu od 2007 do 
2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem lat 2013, 
2014 oraz 2015. Ze względu na trwające jeszcze pod-
czas badania rozliczenia projektów podejmowanych 
w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, badanie mia-
ło charakter ewaluacji bieżącej (on-going) i zostało 
przeprowadzone przy użyciu makroekonomicznego 
modelu HERMIN II generacji dla gospodarki woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo zakres 
badania rozszerzono o inne istotne z punktu widze-
nia kompleksowej ekspertyzy wskaźniki makroeko-
nomiczne tj. wskaźnik zatrudnienia, poziom stopy 
bezrobocia, poziom konsumpcji prywatnej, nakłady 
brutto na środki trwałe i wydajność pracy w regionie.

to the completion of ROPŚV 2007 – 2013 fi nancing 
the average annual impact will be 1.8%. The results 
of the conducted simulations show the ROPŚV im-
plementation to have a positive impact on the net 
number of new jobs both during the fi nancing period 
of the Programme (2007-2015) and after this period 
(2016-2020). An eff ect of the implementation of the 
above-mentioned Programme was the creation of 
more than 8,000 additional jobs until the end of 2015 
compared to the scenario without fi nancial support 
in this respect. 

3. Determination of values of the indicators 
for the main objective for the Regional Ope-
rational Programme for Zachodniopomorskie 
Voivodeship for the years 2013, 2014 and 2015 
using the HERMIN model.

This study was commissioned by the Marshal’s Offi  ce 
of Zachodniopomorskie Voivodeship (West Pomera-
nia). The main aim of this expert’s analysis was to 
determine values for the following indicators: Impact 
of Programme implementation on change in GDP 
and Net number of new jobs. The analysis covered 
the period from 2007 to 2020, with special atten-
tion to the years 2013, 2014, and 2015. Due to the 
fact that the fi nal settlements of the projects imple-
mented under the Regional Operational Programme 
for Zachodniopomorskie Voivodeship 2007-2013 
(ROPZV 2007-2013) were still continued, this was 
an ongoing study which was conducted using the 
2nd generation macroeconomic HERMIN model for 
the economy of Zachodniopomorskie Voivodeship. 
Additionally, the scope of the study was expanded to 
include some macroeconomic indicators important 
from the point of view of a comprehensive analysis, 
i.e. the region’s employment rate, unemployment 
rate, private consumption, gross fi xed capital forma-
tion, and labour productivity.
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Poziomy wskaźników realizacji celu strategiczne-
go RPOWŚ na lata 2007-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji 
modelu HERMIN gospodarki województwa świętokrzy-
skiego.

Levels of the indicators for the implementation 
of the strategic objective of ROPŚV 2007-2013

Source: Authors’ own calculations based on the sim-
ulations of the HERMIN model for the economy of 
Świętokrzyskie Voivodeship.
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Poziomy wskaźników realizacji celu głównego 
RPO WZ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie symulacji 
modelu HERMIN gospodarki województwa zachodnio-
pomorskiego.

Inwestycje poczynione w ramach Programu mają 
przyczyniać się do wzrostu poziomu PKB regionu 
w latach 2007-2020 średniorocznie o 1,3%. Innymi 
słowy, o tę wartość wolumen wytworzonych w woje-
wództwie dóbr i usług powinien być średniorocznie 
większy w porównaniu do sytuacji, kiedy RPO WZ 
nie byłby realizowany. Warto podkreślić, iż nawet po 
ustaniu wdrażania Programu w 2016 r. w kolejnych 
latach można obserwować pozytywne jego efekty. 
Wynika to z korzystnego wpływu funduszy unijnych 
na podażową stronę gospodarki regionalnej – jej 
konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną, produk-
tywność, itp. Ten rodzaj długookresowego oddziały-
wania ma fundamentalne znaczenie dla procesów 
rozwojowych i wpisuje się w istotę polityki spójności. 
Pozytywny wpływ RPO WZ można odnotować rów-
nież w przypadku rynku pracy, który ma niebagatelne 
znaczenie dla kształtowania się procesów społecz-
nych w regionie. Zgodnie z rezultatami przeprowa-
dzonych symulacji Program przyczynił się w 2015 r. 
do wzrostu liczby pracujących o 9,9 tys. w porówna-
niu do hipotetycznej sytuacji, gdy RPO WZ nie byłby 
realizowany. Pozytywny wpływ ma charakter trwały, 
aczkolwiek jego skala po zakończeniu płatności ulega 
zmniejszeniu. Wynika to w dużej mierze z ustania 
dużych projektów infrastrukturalnych angażujących 
w znaczącym stopniu siłę roboczą.

Levels of the indicators for the implementation 
of the main objective of ROPZV 

Source: Authors’ own calculations based on the simula-
tions of the HERMIN model for the economy of Zachod-
niopomorskie Voivodeship.

The investments made under the Programme should 
contribute to a 1.3% average annual increase in re-
gional GDP over the period 2007-2020. In other 
words, the volume of goods and services produced 
in this region should be higher by this value on an 
average annual basis compared to the situation if the 
ROPZV was not implemented. It is worth stressing 
that even after the termination of the implementa-
tion of the Programme in 2016, its positive eff ects 
can be observed in the next years. This is due to the 
benefi cial impact of EU funds on the supply side of 
the regional economy – its competitiveness, invest-
ment attractiveness, productivity, etc. This type of 
long-term impacts is of fundamental signifi cance for 
the development processes and is in line with the 
essence of cohesion policy.
A positive impact of the ROPZV can also be observed 
in the case of the labour market, which is of major 
importance for the regional social processes. Accord-
ing to the simulation results, in 2015 the Programme 
contributed to an increase in the number of persons 
employed by 9900 compared to the hypothetical 
situation if the ROPZV was not implemented. This 
positive impact is permanent, though its scale di-
minishes after the termination of payments. This is 
largely attributable to the termination of large infra-
structure projects that engage signifi cant amounts 
of manpower.
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4. Transnarodowa sieć współpracy między 
promotorami transferu technologii jako 
czynnik podnoszący skuteczność przepływu 
wiedzy i technologii w skali międzynarodowej 
(Increased eff ectiveness of transnational 
knowledge and technology transfer through 
a cross-border cooperation network of trans-
fer promotors) - TRANS3NET.

Pogranicze polsko-niemiecko-czeskie charakteryzuje 
się niskim stopniem współpracy międzynarodowej 
pomiędzy nauką a przemysłem. Najważniejszym ce-
lem projektu TRANS³Net w obszarze przygranicznym, 
będzie stworzenie warunków dla zbudowania spraw-
nie działającego  systemu innowacji. Cel ten zostanie 
zrealizowany poprzez utworzenie systemu opartego 
na  samowystarczalności i silnych więziach pomiędzy 
działającymi promotorami transferu technologii a 
lokalnymi przedstawicielami środowiska naukowe-
go, sfery gospodarczej i władzy publicznej. Poprzez 
zaangażowanie wszystkich kluczowych interesariu-
szy, istotnych z punktu widzenia transferu wiedzy 
i technologii, projekt pozwoli przezwyciężyć wielo-
aspektowe przeszkody dotyczące międzynarodowej 
współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

Projekt TRANS³Net współfinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
INTERREG Central Europe. Wartość projektu: 1 821 
923,69 €. Wartość dofi nansowania z Unii Europejskiej 
(EFRR) - 1 501 322,94 €. Okres realizacji: 01.07.2016r. 
– 30.06.2019 r. WARR realizuje projekt wspólnie z: 
Technische Universität Dresden (liderem projektu), 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnoślą-
skiego, Politechniką Wrocławską, Technologie - und 
Gründerzentrum Bautzen GmbH, Wirtschaftsför-
derung Erzgebirge GmbH, Hospodářská a sociální 
rada Ústeckého kraje, Okresní hospodářská komora 
Děčín, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labe.

Ustanowienie wspólnego rozumienia procesu trans-
feru technologii, jak również przeprowadzenie anali-
zy obecnej sytuacji w obszarze transferu technologii, 
dostarczy wiedzę na temat specyfi ki występujących 
rozwiązań prawnych oraz instytucji działających w 
sektorach innowacyjnych. Powstanie powiązań opar-
tych na zaufaniu pomiędzy tymi instytucjami będzie 
w trakcie projektu wspierane poprzez organizację 
kameralnych spotkań sieciujących.  Oprócz strate-
gii stanowiącej punkt wyjścia dla utworzenia sieci 
ponadnarodowej, rozwijany będzie model trwałej 
sieci współpracy pomiędzy partnerami z wszystkich 
trzech krajów.

4. Increased eff ectiveness of transnational 
knowledge and technology transfer through 
a cross-border cooperation network of trans-
fer promotors - TRANS3NET.

The border area between Germany, the Czech Re-
public, and Poland is characterised by a low level 
of transnational cooperation between science and 
industry. The most important aim of TRANS³Net will 
be to shape conditions for building up a well-working 
innovation system. This objective will be realised by 
establishing a self-sustaining system and strong ties 
between ‘transfer promotors’ and local representa-
tives of the scientifi c, economic and public sphere. 
By involving all key players relevant for knowledge 
and technology transfer, the project will provide a 
solution to overcome the multifaceted obstacles 
concerning transnational cooperation between sci-
ence and industry.

The TRANS³Net project is co-fi nanced by the Euro-
pean Union from the European Regional Develop-
ment Fund (ERDF) under the INTERREG Central Eu-
rope Programme. Project value: €1,821,923.69. EU 
funding value (ERDF): €1,501,322.94. Implementation 
period: 1 July 2016 – 30 June 2019. WARR is imple-
menting this project together with: Technische Uni-
versität Dresden (Project Leader), Marshal’s Offi  ce 
of Lower Silesian Voivodeship, Wrocław University 
of Technology, Technologie - und Gründerzentrum 
Bautzen GmbH, Wirtschaftsförderung Erzgebirge 
GmbH, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, 
Okresní hospodářská komora Děčín, and Univerzita 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labe.

The establishment of a common understanding of 
the transfer process as well as an analysis of the cur-
rent transfer situation will provide knowledge of the 
specifi city of existing legal arrangements and innova-
tion-relevant players.  The formation of trustful link-
ages between these innovation-relevant players will 
be promoted through piloting various low-threshold 
event formats. Besides a strategy as working basis 
for a transnational network, a cooperation network 
model will be developed to ensure the continuation 
of cooperation between the partners from all the 
three countries.
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Obecnie promotorzy  transferu technologii w obsza-
rze pogranicza polsko – czesko - niemieckiego dzia-
łają w odosobnieniu. Nie istnieje narzędzie dające 
pełną informację o działających promotorach trans-
feru technologii w regionie pogranicza i zapewniające 
łatwy dostęp do potrzebnych kompetencji i usług. 
Na podstawie opracowanego modelu referencyjne-
go jest możliwe określenie, które z podmiotów po-
winny zostać zaangażowane, jakie zadania powinny 
zostać podjęte, jakie kompetencje są niezbędne do 
skutecznej realizacji projektu. Opracowane zosta-
ną narzędzia służące do identyfi kacji promotorów 
transferu technologii w regionie przygranicznym. Po 
przeprowadzeniu systematycznych badań w oparciu 
o specjalny kwestionariusz (narzędzie do identyfi kacji 
promotorów transferu technologii), rozpocznie się 
przetwarzanie zebranych danych na temat aktyw-
nych promotorów transferu technologii w regionach 
pogranicza. Przedstawiony zostanie ich profi l:  dane 
kontaktowe, doświadczenie i umiejętności, zakres 
działalności. Informacje te zostaną umieszczone na 
specjalnej platformie internetowej. Po raz pierwszy, 
dzięki temu narzędziu informatycznemu, promoto-
rzy będą widoczni dla interesantów działających na  
obszarze Dolnego Śląska, Saksonii i Kraju Usteckiego, 
oraz uzyskają wsparcie dla swojej sieci współpracy 
i dodatkową możliwość  rozwinięcia własnej dzia-
łalności.

W roku 2016 WARR uczestniczyła aktywnie w two-
rzeniu raportu prezentującego rozumienie transferu 
technologii, a także kwestionariusza stanowiącego 
główne narzędzie badawcze pozwalające na pozna-
nie status quo w zakresie funkcjonowania promoto-
rów transferu technologii na Dolnym Śląsku. Pozyska-
na dzięki badaniom kwestionariuszowym faktografi a 
będzie stanowiła bazę dla skonstruowania Strategii 

Currently, transfer promoters in the border area 
between Germany, the Czech Republic and Poland 
operate in isolation. There is no tool that would give 
full information on transfer promoters active in the 
border area and provide easy access to necessary 
competencies and services. Based on a developed 
reference model, it is possible to determine which 
entities should be involved, what tasks should be 
undertaken, and what competencies are necessary 
to eff ectively implement a project. Tools that serve 
to identify transfer promoters in the border area will 
be developed. After conducting systematic research 
based on a special questionnaire (a tool to identify 
transfer promoters), processing of collected data 
on transfer promoters active in the border area will 
start. Their profi le will be presented: contact data, 
experience and skills, and the scope of activities. 
This information will be posted on a special Internet 
platform. Thanks to this IT tool, promotors will for 
the fi rst time be visible for inquirers operating within 
Lower Silesia, Saxony and the Usti Region, and will 
obtain support for their cooperation networks and 
an additional possibility to expand their activities.

In 2016 WARR actively participated in the preparation 
of a report presenting the understanding of technol-
ogy transfer and a questionnaire being the main re-
search tool that will allow identifi cation of the status 
of functioning of transfer promoters in Lower Silesia. 
The factual material collected from the questionnaire 
survey will form the basis for developing Technology 
and knowledge transfer strategy and the related Op-
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przepływu technologii i wiedzy oraz korespondujące-
go z nią Planu Operacyjnego. W przypadku obydwu 
dokumentów za międzynarodową koordynację prac 
w 2017 r. odpowiedzialna jest WARR.

5. Ocena wpływu realizacji polityki spójności 
w ramach NSRO 2007-2013 (z wyszczególnie-
niem wpływu wybranych programów opera-
cyjnych) na rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski za pomocą ilościowego modelu ekono-
micznego.

Głównym celem badania zrealizowanego na zlecenie 
Ministerstwa Rozwoju było oszacowanie łącznych 
efektów oddziaływania Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) na kształtowa-
nie się szeregu wskaźników makroekonomicznych 
charakteryzujących gospodarkę krajową i 16 gospo-
darek regionalnych. Analizie poddane zostały wyniki 
wpływu NSRO 2007-2013 ogółem oraz w podziale 
na wybrane programy operacyjne ze szczególnym 
uwzględnieniem Programu Operacyjnego Rozwoju 
Polski Wschodniej (PO RPW 2007-2013). Badanie 
zostało zrealizowane przy użyciu modelu makroeko-
nomicznego HERMIN trzeciej generacji bazującego 
na 16 regionalnych modelach skonstruowanych 
przez zespół badawczy Wrocławskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego . Jest to pierwszy tego typu model 
w Polsce.

Średnioroczny wkład NSRO we wzrost PKB w cenach 
bieżących w latach 2008-2015 kształtował się w gra-
nicach od 5,0% (mazowieckie) do 13,5% (warmińsko-
-mazurskie). W 2015 r. PKB Polski jako całości był 
większy o blisko 15% w porównaniu do hipotetycznej 
sytuacji, gdyby NSRO nie były realizowane. 

Poziom PKB w Polsce (w cenach bieżących) [mld 
zł] oraz wpływ NSRO na poziom tego wskaźnika 
[%] w latach 2008-2020

Źródło: Opracowanie własne.

erational Plan. In the case of both documents, WARR 
is responsible for international coordination of this 
work in 2017.

5. Evaluation of the impact of implementa-
tion of cohesion policy under the NSRF 2007-
2013 (with special reference to the impact 
of selected operational programmes) on 
Poland’s socio-economic development using a 
quantitative economic model

The main aim of this study, which had been com-
missioned by the Ministry of Development, was to 
estimate the overall eff ects of the implementation of 
the National Strategic Reference Framework (NSRF) 
2007-2013 on a number of macroeconomic indica-
tors characterising the national economy and the 16 
regional economies. This study analysed the results 
concerning the total impact of the NSRF 2007-2013 
and the impact by selected operational programmes, 
with special attention to the Eastern Poland Develop-
ment Operational Programme (EPDOP) 2007-2013. 
This research was carried out using the third genera-
tion macroeconomic HERMIN model based on 16 
regional models constructed by the research team 
of the Wrocław Regional Development Agency. This 
is the fi rst model of this type in Poland.

The average annual contribution of the NSRF to the 
increase in GDP in current prices during the peri-
od 2008-2015 ranged from 5.0% (Mazowieckie) to 
13.5% (Warmińsko-Mazurskie). In 2015 Poland’s GDP 
as a whole was higher by nearly 15% compared to 
the hypothetical situation if the NSRF had not been 
implemented. 

Poland’s GDP (in current prices) [PLN billion] and 
the impact of the NSRF on the level of this indica-
tor [%] in 2008-2020

Source: Authors’ own calculations.
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Wpływ NSRO na wielkości PKB w cenach bieżą-
cych - średnioroczne wartości wpływów dla lat 
2008-2015 i wartości wpływów w roku 2015 i roku 
2020  [%]

Źródło: Opracowanie własne. 

Analiza wpływu głównych programów sektorowych w 
ramach NSRO – Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko (PO IŚ), Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Gospodarka (PO IG), Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – pozwala stwierdzić, 
że najsilniejsze oddziaływanie ma miejsce w przypad-
ku PO IŚ, który jest instrumentem zorientowanym 
na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej 
regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej. 
W latach 2008 – 2015 realizacja PO IŚ zwiększała 
średniorocznie poziom PKB w Polsce o 55 mld zł 
(3,4%). Jest to konsekwencją nie tylko największej 
puli środków zaimplementowanych w ramach tego 
programu, ale również wiąże się z faktem, iż PO IŚ 
uzupełnia wciąż występujące na obszarze Polski 
defi cyty infrastrukturalne. Z tego powodu kolejne 
inwestycje w infrastrukturę podstawową przynoszą 
największe efekty podażowe. Silna baza infrastruk-
turalna jest podstawowym warunkiem rozwoju po-
nieważ gwarantuje lepszą dostępność (wewnętrzną 
i zewnętrzną) danego terytorium. Bez dostatecznie 
rozwiniętej infrastruktury inwestycje w B+R i inne 
projekty wspierające innowacyjność  nie będą w 
pełni skuteczne. Wraz z nasyceniem gospodarki 
inwestycjami w infrastrukturę podstawową należy 
spodziewać się coraz silniejszych efektów inwestycji 
w B+R oraz rozwój zasobów ludzkich. Warto zwrócić 
uwagę, iż pomimo większej alokacji środków fi nan-
sowych na PO KL 2007 – 2013, obserwowany wpływ 
tego programu jest niższy niż w przypadku PO IG 
2007 – 2013 (ukierunkowanego na rozwój sektora 
przedsiębiorstw i inwestycje w B+R). Można to tłuma-
czyć faktem, iż inwestycje w B+R generują relatywnie 
szybkie efekty w porównaniu z inwestycjami w kapi-
tał ludzki. Budowa kapitału ludzkiego jest procesem 
długotrwałym, którego warunkiem jest m.in. dobrze 

Impact of the NSRF on GDP in current prices – the 
average annual impact for the period 2008-2015 
and the value of the impact in 2015 and 2020 
[%] 

Source: Authors’ own calculations. 

The analysis of the main sectoral programmes un-
der the NSRF: Infrastructure and Environment Op-
erational Programme (I&EOP), Innovative Economy 
Operational Programme (IEOP), Human Capital Op-
erational Programme (HCOP), allows us to conclude 
that the strongest impact occurs in the case of the 
I&EOP, which is an instrument oriented towards an 
improvement in investment attractiveness of Poland 
and its regions through the development of technical 
infrastructure. On an average annual basis, during 
the period 2008 – 2015 the I&EOP implementation 
increased Poland’s GDP by PLN 55 billion (3.4%). 
This is a consequence of not only the largest pool 
of funds implemented under this programme, but it 
is also associated with the fact that the I&EOP makes 
up the infrastructural defi cits still existing in Poland. 
Due to this, successive investments in physical in-
frastructure produce the greatest supply eff ects. 
A strong infrastructural base is the basic condition 
for development since it guarantees better acces-
sibility (internal and external) of a given territory. 
Without suffi  ciently developed infrastructure, R&D 
investments and other innovation-oriented projects 
will not be fully eff ective.  With the saturation of the 
economy with investments in physical infrastructure, 
one should expect ever stronger eff ects of R&D and 
human resources investments. It is worth noting that 
in spite of a larger allocation of fi nancial resources for 
the HCOP 2007 – 2013, the observed impact of this 
programme is lower than in the case of the I&EOP 
2007 – 2013 (which is oriented towards the develop-
ment of the enterprise sector and R&D investments). 
This can be explained by the fact that R&D invest-
ments generate relatively quick eff ects compared 
to human resources investments. Building human 
capital is a long-lasting process whose condition is, 
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ukształtowany sektor przedsiębiorstw cechujący się 
dużą chłonnością w zakresie przyjmowania innowa-
cyjnych rozwiązań.

Wpływ na poziom PKB w cenach bieżących dla 
Polski w układzie trzech programów sektoro-
wych: PO KL, PO IIŚ oraz PO IG [%]

Źródło: Opracowanie własne. 

Czwarty z analizowanych w badaniu programów 
operacyjnych: Rozwój Polski Wschodniej wpływa 
korzystnie na rozwój gospodarczy województw: 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, 
świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Najlepiej uwi-
dacznia to przyrost wolumenu dóbr i usług odzwier-
ciedlony w PKB makroregionu. W 2015 r.  projekty 
realizowane w ramach PO RPW 2007-2013 przy-
czyniły się do skumulowanego wzrostu PKB Polski 
Wschodniej o 2,5 pkt. proc.

Skumulowany wzrost PKB w stosunku do roku 
bazowego (2006) w Polsce Wschodniej [%] oraz 
wpływ PO RPW na zmianę wskaźnika [pkt. proc.] 
w latach 2008-2020

Źródło: Opracowanie własne. 

W przypadku programu dedykowanemu Polsce 
Wschodniej efekty gospodarcze generowane są 
przede wszystkim poprzez rozbudowę i moderni-
zację infrastruktury podstawowej, która dominuje 

among others, a well-developed enterprise sector 
characterised by high absorption of innovative so-
lutions.
 
Impact of the three sectoral programmes: HCOP, 
I&EOP and IEOP, on Poland’s GDP in current pric-
es [%]

Source: Authors’ own calculations.

The fourth of the operational programmes analysed 
in this study, the Eastern Poland Development OP, 
has a benefi cial eff ect on the economic develop-
ment of Eastern Poland’s voivodeships: Warmińsko-
Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie and 
Podkarpackie. This can be best seen in the increase 
in the volume of goods and services as refl ected in 
this macroregion’s GDP. In 2015 the projects imple-
mented under the EPDOP 2007-2013 contributed 
to a cumulative increase in Eastern Poland’s GDP 
by 2.5 pp.

The cumulative GDP increase relative to the 
baseline year (2006) in Eastern Poland [%] and 
the impact of the EPDOP on the change in this 
indicator [pp] over the years 2008-2020

Source: Authors’ own calculations.

In the case of the programme dedicated to Eastern 
Poland, the economic eff ects are predominantly 
generated by the expansion of and improvements 
to physical infrastructure, which dominates in the 
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w strukturze ekonomicznej alokowanych funduszy. 
Defi cyty infrastrukturalne w tej części kraju stanowią 
ciągle silną barierę utrudniającą niwelowanie dystan-
su w stosunku do silniejszych ekonomicznie woje-
wództw zachodnich. Stąd też zasadne – co potwier-
dzają wyniki symulacji – wydaje się być wykorzystanie 
wsparcia fi nansowego w ramach dodatkowego pro-
gramu jakim jest PO RPW na poprawę atrakcyjności 
inwestycyjnej Polski Wschodniej i obniżenie kosztów 
transakcyjnych prowadzania na jej terytorium dzia-
łalności gospodarczej.

6. Ocena wpływu wysokości i rodzaju wy-
datków inwestycyjnych na stopień rozwoju 
miasta stołecznego Warszawy.

W 2016 WARR zrealizowała unikatowe w skali kra-
jowej badanie dla Urzędu Stołecznego Miasta War-
szawy. Po raz pierwszy skonstruowany i wykorzy-
stany został makroekonomiczny model dużej skali 
gospodarki miejskiej. Wcześniej w Polsce nie były 
prowadzone tego typu badania. Przedmiotem bada-
nia była ocena wpływu wysokości i rodzaju wydatków 
inwestycyjnych na stopień rozwoju Warszawy w okre-
sie 2004-2014. Uwzględniono inwestycje fi nansowane 
z budżetu miasta (w tym jego zakładów budżetowych 
i jednostek organizacyjnych), spółek miejskich oraz 
innych podmiotów publicznych. 

Odziaływanie na rozwój Warszawy zostało rozpatrzo-
ne na dwóch głównych płaszczyznach. Pierwsza doty-
czyła wpływu o charakterze bezpośrednim związanym 
z namacalnymi, konkretnymi i zauważalnymi efektami 
realizowanych inwestycji. Korzystając z nowych i zmo-
dernizowanych dróg, środków transportu, wyższej ja-
kości usług komunalnych i rekreacyjnych, rozwijającej 
się sfery edukacyjnej i ochrony zdrowia, czy też zaso-
bów mieszkaniowych każdy mieszkaniec miasta może 
ocenić w sposób bezpośredni, czy efekty inwestycji 
publicznych są satysfakcjonujące czy też nie. Taka ob-
serwacja jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na-
ocznie przekonać się o skuteczności podejmowanych 
działań w zakresie podnoszenia jakości i standardu 
życia. Ocena bezpośrednich rezultatów realizowanych 
inwestycji nie daje jednak sposobności globalnego 
spojrzenia na generowane przez nie efekty. Potrzebna 
jest tu analiza z wykorzystaniem drugiej płaszczyzny 
badawczej. W jej ramach wysiłki koncentrują się na 
oszacowaniu wpływu inwestycji publicznych na roz-
wój gospodarczy Warszawy odzwierciedlony poprzez 
szereg wskaźników makroekonomicznych (m.in. PKB, 
liczba pracujących, dochody mieszkańców czy wydaj-
ność pracy). Celem analizy jest określenie pośredniego 
(makroekonomicznego) odziaływania realizowanych 
inwestycji na poziom życia. Dynamizacja wzrostu 
gospodarczego Warszawy, dzięki podejmowanym 
wysiłkom inwestycyjnym przyczynia się do poprawy 
sytuacji na rynku pracy, wzrostu dochodów do dys-

economic structure of allocated funds. The infra-
structural defi cits in this part of our country are still 
a strong barrier impeding the catching up with the 
economically stronger western regions. Therefore, 
as confi rmed by the simulation results, it also seems 
to be advisable to use fi nancial support under this 
additional programme, i.e. the Eastern Poland Devel-
opment Operational Programme, to improve Eastern 
Poland’s investment attractiveness and reduce trans-
action costs associated with conducting business 
activities in its area.

6. Evaluation of the impact of the amount 
and type of investment expenditure on the 
degree of development of the capital city of 
Warsaw

In 2016 WARR carried out a nationally unique study 
for the Offi  ce of the Capital City of Warsaw. A large-
scale macroeconomic model of an urban economy 
was constructed and used for the fi rst time. Previ-
ously, no research of this type had been conducted 
in Poland. The object of this study was to evaluate 
the amount and type of investment expenditure on 
the degree of development of Warsaw over the pe-
riod 2004-2014. Investments fi nanced from the city’s 
budget (including its budgetary establishments and 
organisational units), municipal companies and other 
public entities were included in this evaluation. 

The impacts on the development of Warsaw were 
considered at two main levels. The fi rst one concerned 
the direct impact related to tangible, concrete and 
noticeable eff ects of implemented investments. When 
using new improved roads and upgraded vehicles, 
higher quality municipal and recreational services, 
the developing area of education and health care or 
housing stock, each resident of the city can directly 
assess whether the eff ects of public investments are 
satisfactory or not. Such observation is extremely im-
portant since it allows us to see for ourselves whether 
actions designed to increase the quality and standard 
of living are eff ective. However, assessment of the 
direct outcomes of implemented investments does 
not give the opportunity to look globally at the eff ects 
generated by them. Analysis that will use the other 
research level is necessary here. The focus of such 
analysis is concentrated on estimation of the impact 
of public investments on Warsaw’s economic devel-
opment as refl ected in a number of macroeconomic 
indicators (among others, GDP, number of persons 
employed, residents’ incomes or labour productiv-
ity). The purpose of this analysis is to determine the 
indirect (macroeconomic) impact of implemented 
investments on the level of life. The stimulation of 
Warsaw’s economic growth, due to the investment 
eff orts undertaken, contributes to an improvement 
in the situation in the labour market and an increase 
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pozycji i konsumpcji, która jest istotnym elementem 
kształtowania standardu i jakości bytu mieszkańców. 
Badanie w dwóch przywołanych wyżej płaszczyznach 
pozwala na możliwie pełne i kompleksowe określenie 
wpływu wysokości i rodzaju wydatków inwestycyjnych 
na rozwój Warszawy.

Kluczowe płaszczyzny badania wpływu inwesty-
cji realizowanych przez podmioty publiczne na 
rozwój stolicy

Źródło: Opracowanie własne. 

Efekty bezpośrednie. W badaniu opinii publicznej 
analizie zostały poddane następujące dziedziny bu-
dżetowe: transport i łączność, turystyka, administra-
cja publiczna, oświata i wychowanie, kultura fi zyczna i 
sport, ochrona zdrowia, wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę oraz gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego. Z wyjątkiem oświaty i wy-
chowania w pozostałych dziedzinach nastąpił wzrost 
pozytywnych ocen zgłaszanych przez respondentów 
(Porównana została średnia ocena z lat 2004-2009 
oraz 2010-2014). Analiza korelacyjna nie wykazała 
związku między inwestycjami a zmianami pozytyw-
nych opinii społeczności lokalnej. Wynikało to w dużej 
mierze z fl uktuacji zarówno wydatków inwestycyj-
nych, jak i ocen formułowanych przez responden-
tów. Nie bez znaczenia był też stosunkowo krótki 
szereg czasowy obserwacji. Fakt, że w przypadku 
generowania efektów w zakresie transportu  i łącz-
ności, administracji publicznej, a także wytwarzania 
i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę 
oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 
analizowane w raporcie inwestycje odgrywały wy-
łączną lub dominującą rolę pozwala stwierdzić, iż 
silnie przełożyły się one na pozytywny odbiór zapew-
nianych usług. W przypadku pozostałych czterech 
dziedzin (turystyki, kultury fi zycznej i sportu, ochrony 
zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), 
w których obserwowane efekty mogły wynikać także 
z działalności sektora prywatnego, charakterystyka 
analizowanych inwestycji pozwala wnioskować o wpi-
sywaniu się ich w poprawę opinii mieszkańców stoli-
cy. Skala tego pozytywnego odziaływania  jest jednak 

in disposable income for consumption, which is an 
essential element in determining the quality and stan-
dard of living of its residents. Research conducted 
to investigate these two above-mentioned aspects 
allows us to fully and comprehensively determine the 
impact of the amount and type of investment expen-
diture on the development of Warsaw.

Key levels of investigation of the impact of in-
vestments implemented by public entities on the 
development of the capital city

Source: Authors’ own research.

Direct eff ects. The following areas fi nanced from the 
public budget: transport and communications, tour-
ism, public administration, schooling and education, 
physical culture and sports, health care, power, gas 
and water supply as well as municipal management 
and environmental protection, culture and preser-
vation of national heritage, were analysed based an 
opinion poll. Except for schooling and education, 
there was an increase in positive ratings of respon-
dents (the average rating for the periods 2004-2009 
and 2010-2014 were compared). A correlation analy-
sis did not show a relationship between investments 
and the changes in positive ratings of the local com-
munity. This was largely due to fl uctuations in both 
investment expenditure and ratings of respondents. 
A relatively short time series of observations was 
not irrelevant, either. The fact that in the case of the 
eff ects generated in the areas of transport and com-
munications, public administration, power, gas and 
water production and supply as well as municipal 
management and environmental protection the in-
vestments analysed in the report played an exclusive 
or dominant role allows us to conclude that they 
had a strong bearing on the positive perception of 
services provided. In the case of the other four areas 
(tourism, physical culture and sports, health care, cul-
ture and preservation of national heritage), in which 
the observed eff ects could also have resulted from 
private sector activities, the characteristics of the 
analysed investments allow us to infer that they con-
tributed to an improved opinion of the residents of 
the capital city. Nevertheless, it is diffi  cult to identify 
the scale of these positive impacts. The results relat-

Odziaływanie inwestycji na rozwój Warszawy rozumiany 
jako podnoszenie jakości i standardu życia jak największej 

liczby mieszkańców stolicy 

Bezpośredni, widoczny, namacalny 
yw inwestycji na zaspokajanie 

popytu mieszka ców Warszawy na 
us gi publiczne.  

Pośredni (makroekonomiczny) yw 
inwestycji dotyczy ich odzi ia na 
dynamizacj  procesów gospodarczych. 
Odzwierciedlony jest on m.in. w 
przyro cie PKB, dochodów do dyspozycji 
oraz konsumpcji.  
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trudna do zidentyfi kowania. Rezultaty dotyczące: 
transportu i łączności mogą sugerować konieczność 
silniejszego ukierunkowania polityki informacyjnej 
miasta na pokazanie dotychczasowych efektów, któ-
re są odzwierciedlone w statystyce publicznej, choć 
nie zostały odpowiednio dostrzeżone w percepcji 
lokalnej społeczności (na koniec badanego okresu 
mniej niż 50% ankietowanych oceniało pozytywnie 
zmiany w tym zakresie, podobnie jak w przypadku 
oświaty i wychowania oraz kultury fi zycznej i sportu). 

Najpilniejsze inwestycje miejskie w poszczegól-
nych latach w opinii mieszkańców Warszawy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych po-
chodzących z Barometru Warszawskiego. 

Efekty pośrednie (makroekonomiczne). Na podsta-
wie symulacji przeprowadzonych przy użyciu ma-
kroekonomicznego modelu HERMIN dla gospodarki 
Warszawy, oddziaływanie analizowanych wydatków 
inwestycyjnych można jednoznacznie określić jako 
pozytywne. Dla przykładu średnioroczny wpływ na 
poziom PKB w latach 2004-2014 wyniósł 6,4%, co 
oznaczą, że dzięki realizowanym inwestycjom poziom 
PKB w Warszawie był średnio o 6,4% wyższy od hipo-
tetycznej sytuacji braku tychże inwestycji. Wdrażane 
projekty przełożyły się także na poprawę sytuacji na 
rynku pracy. Dzięki poniesionym wydatkom, liczba 
pracujących w 2014 r. wzrosła o 51 tys. osób.

ing to transport and communications may suggest 
the need for stronger orientation of the city’s infor-
mation policy towards showing the existing eff ects 
which are refl ected in public statistics, though they 
are not suffi  ciently noticed in the local community’s 
perception (at the end of the studied period, less 
than 50% of people polled assessed positively the 
changes in this respect, similarly as in the case of 
schooling and education as well as physical culture 
and sports).

The most urgent urban investments in individual 
years in the opinion of Warsaw residents

Source: Authors’ own calculations based on data derived 
from the Warsaw Barometer.

Indirect (macroeconomic) eff ects. Based on the 
simulations carried out using the macroeconomic 
HERMIN model for the economy of Warsaw, the 
impacts of investment expenditure analysed can 
be clearly considered to be positive. For example, 
the average annual impact on GDP during the pe-
riod 2004-2014 was 6.4%, which means that due 
to the implemented investments the level of GDP 
in Warsaw was on average 6.4% higher than in the 
hypothetical situation with no such investments. The 
implemented projects also contributed to an im-
provement in the labour market. Due to investment 
expenditure, the number of persons employed in 
2014 increased by 51,000.

 

38% 

0% 

23% 

13% 

3% 

9% 
7% 

9% 8% 

5% 

15% 

4% 

18% 

37% 

33% 
31% 

18% 

26% 

20% 
22% 21% 

12% 

38% 

6% 

17% 
16% 

49% 50% 

38% 

44% 43% 

48% 

40% 39% 

56% 

26% 

7% 

46% 

26% 

14% 

31% 

12% 

18% 

12% 12% 
10% 

25% 
27% 

6% 

0% 

6% 6% 6% 

9% 

17% 
15% 

21% 
19% 

46% 

53% 

4% 

0% 

13% 

16% 

34% 

20% 

15% 

11% 

17% 

8% 

23% 

8% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

poprawa bezpiecze stwa naprawa dróg
poprawa komunikacji miejskiej (rozbudowa metra) budowa obwodnicy
s u ba zdrowia zmniejszenie korków



35

ANNUAL REPORT 2016WROCŁAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Wpływ nakładów inwestycyjnych na poziom PKB 
Warszawy w latach 2004-2014 przedstawiony w 
mln zł (kolor szary) oraz procentowo (kolor po-
marańczowy)

Źródło: Opracowanie własne.

Wpływ nakładów inwestycyjnych na liczbę pra-
cujących w Warszawie w latach 2004-2014 [tys. 
osób]

Źródło: Opracowanie własne.

Przeprowadzona w ramach badania analiza pozwala 
zauważyć, że nawet po zakończeniu realizacji inwe-
stycji uwidacznia się ich pozytywny wpływ na wybra-
ne wskaźniki makroekonomiczne. Jest to efektem 
ujawniających się efektów podażowych analizowanej 
interwencji fi nansowej. Ich skala jest znacznie niższa 
niż skala efektów popytowych uwidaczniających się w 
latach 2004-2014. Wpływ przedmiotowych inwestycji 
ma trwały charakter. Nawet 16 lat po zakończeniu 
interwencji fi nansowej można odnotować jej pozy-
tywny wpływ na analizowane wskaźniki makroeko-
nomiczne. Przykładowo szacuje się, że poziom PKB 
Warszawy w roku 2030 będzie o 1,3% wyższy dzięki 
zrealizowanym w latach 2004-2014 inwestycjom.
Analiza makroekonomiczna wykazała najwyższą 
efektywność ekonomiczną rzeczywistej struktury 
nakładów inwestycyjnych ponoszonych w latach 
2004-2014, w której przeważały (93%) wydatki na 
infrastrukturę podstawową (IP). IP stanowiła wa-

Impact of investment expenditure on Warsaw’s 
GDP over the period 2004-2014 in PLN billion 
(grey colour) and in percentage (orange colour)

Source: Authors’ own calculations.

Impact of investment expenditure on the num-
ber of persons employed in Warsaw during the 
period 2004-2014 [in ‘000 persons]

Source: Authors’ own calculations.

The analysis conducted as part of this study allows us 
to conclude that the positive impact of investments 
on the selected macroeconomic indicators can be 
seen even after the completion of their implemen-
tation. This is due to the manifested supply eff ects 
of the fi nancial intervention analysed. Their scale is 
much lower than the scale of the demand eff ects 
which are manifested during the period 2004-2014. 
The impact of the said investments is permanent. 
Their positive eff ect on the macroeconomic indica-
tors analysed can be observed even 16 years after 
the termination of the fi nancial intervention. For ex-
ample, it is estimated that Warsaw’s GDP in 2030 will 
be higher by 1.3% due to the investments carried out 
over the period 2004-2014.
The macroeconomic analysis showed the highest 
economic eff ectiveness of the actual structure of 
investment expenditure made over the period 2004-
2014 in which expenditure on physical infrastructure 
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infrastrukturę podstawową (IP). IP stanowiła wa-
runek konieczny (m.in. poprzez wzrost dostępno-
ści zewnętrznej i wewnętrznej miasta, wzrost jego 
atrakcyjności oraz obniżenie kosztów transakcyjnych) 
rozwoju gospodarczego Warszawy. W wyniku wystę-
pujących ciągle defi cytów w zakresie infrastruktury 
podstawowej kolejne inwestycje generowały rela-
tywnie wysokie rezultaty. W dłuższej perspektywie 
czasu większego znaczenia nabierają inwestycje w 
kapitał ludzki. Początkowy jego rozwój następuję sto-
sunkowo wolno, aczkolwiek po osiągnieciu pewnego 
poziomu akumulacji zaczyna generować coraz więk-
sze efekty (m.in. dzięki wprowadzaniu gospodarki na 
coraz wyższe szczeble tworzenia i dyskontowania 
wiedzy). Potwierdza to duże znaczenie dla długoter-
minowego rozwoju miasta tzw. wydatków miękkich 
związanych ze stymulowaniem gospodarki opartej 
na wiedzy.

7. Przeprowadzenie symulacji wpływu reali-
zacji Strategii Rozwoju Województwa Podkar-
packiego 2020 na wartość trzech wskaźników 
makroekonomicznych: poziom PKB; liczba 
pracujących oraz wydajność pracy z zasto-
sowaniem modelu HERMIN dla gospodarki 
województwa podkarpackiego.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie fi rmy 
GEOPROFIT w ramach bieżącej ewaluacji wykona-
nia Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 
(SRWP). Wykorzystany został model HERMIN gospo-
darki województwa podkarpackiego. Symulacje ma-
kroekonomiczne pozwoliły uchwycić i skwantyfi kować 
skalę odziaływania na gospodarkę regionu środków 
fi nansowych wydatkowanych na realizację SRWP. W 
analizie uwzględniono fundusze strukturalne prze-
znaczone na prowadzenie polityki spójności, środki 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), środki pochodzące 
z tzw. mechanizmów norweskich, publiczne środki 
krajowe - w tym środki JST. Okres analizy objął lata 
2013-2020.
W trakcie badania przeprowadzone zostały dwie 
symulacje makroekonomiczne dla gospodarki wo-
jewództwa podkarpackiego. W pierwszej z nich 
uwzględniono realizację Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Podkarpackiego (scenariusz uwzględnia-
jący SRWP), natomiast w przypadku drugiej symu-
lacji założono brak wykonania Strategii (scenariusz 
pomijający SRWP). Różnice pomiędzy wartościami 
wskaźników makroekonomicznych otrzymanych w 
ramach tych dwóch scenariuszy pozwoliły określić 
wpływ realizacji SRWP na rozwój gospodarki woje-
wództwa podkarpackiego.

was predominant (93%). Physical infrastructure was 
a necessary condition for Warsaw’s economic devel-
opment (among others, through the city’s increased 
external and internal accessibility, its increased at-
tractiveness and reduced transaction costs). Due to 
the still existing defi cits in physical infrastructure, 
successive investments generated relatively high re-
sults. In the long term, human capital investments 
gain greater importance. The initial development of 
human capital is relatively slow, but after it achieves 
a certain level of accumulation, it starts to generate 
greater and greater eff ects (among others, due to 
the economy’s increasingly higher levels of knowl-
edge creation and utilisation). This confi rms the great 
signifi cance of the so-called soft expenditure related 
to the stimulation of knowledge-based economy for 
long-term development of the city.

7. Simulations of the impact of the imple-
mentation of the Development Strategy for 
Podkarpackie Voivodeship 2020 on values 
of three macroeconomic indicators: GDP, 
number of persons employed, and labour 
productivity, using the HERMIN model for the 
economy of Podkarpackie Voivodeship.

This study was commissioned by the company GEO-
PROFIT as part of an ongoing evaluation of the imple-
mentation of the Development Strategy for Podkar-
packie Voivodeship (DSPV). The HERMIN model for 
the economy of Podkarpackie Voivodeship was used 
in this study. Macroeconomic simulations allowed 
the scale of impact of funds spent on the implemen-
tation of the DSPV on the region’s economy to be 
captured and quantifi ed. The analysis included struc-
tural funds allocated for the implementation of co-
hesion policy, funds from the European Agricultural 
Fund for Rural Development (EAFRD), funds from 
the so-called Norway Grants, and domestic public 
funds, including funds of local administrative units. 
The analysis covered the period 2013-2020.
As part of this study, two macroeconomic simulations 
for the economy of Podkarpackie Voivodeship were 
performed. The fi rst one included the implementa-
tion of the Development Strategy for Podkarpackie 
Voivodeship (the scenario with the DSPV), whereas 
in the case of the other simulation an assumption 
was made that the Strategy was not implemented 
(the scenario without the DSPV). The diff erences 
between the values of the macroeconomic indica-
tors obtained for these two scenarios allowed the 
impact of the DSPV implementation on the develop-
ment of Podkarpackie Voivodeship’s economy to be 
determined.
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Wpływ SRWP na PKB województwa podkarpac-
kiego w cenach stałych roku 2010 w latach 2013-
2020 [%]

Źródło: Opracowanie własne.

Wpływ SRWP na liczbę pracujących w wojewódz-
twie podkarpackim w latach 2013-2020 [tys. osób]

Źródło: Opracowanie własne.

Dzięki realizacji założeń Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Podkarpackiego, w latach 2013- 2020 poziom 
PKB regionu będzie średniorocznie wyższy o 17,8% 
niż miałoby to miejsce w przypadku braku wykona-
nia SRWP.  Dynamizacja procesów gospodarczych 
będzie znajdowała odzwierciedlenie na rynku pracy, 
gdzie liczba pracujących powinna być średniorocznie 
(w latach 2013-2020) większa o ponad 58 tys. pra-
cujących w porównaniu do hipotetycznej sytuacji, w 
której SRWP nie byłaby realizowana.

Oprócz wymienionych wyżej projektów i analiz, w 
związku z uczestnictwem WARR w „Programie wymia-
ny osobowej w ramach projektów naukowych mię-
dzy Polską a Republiką Słowacką na lata 2016-2017” 
zostały zorganizowane dwa trzydniowe seminaria z 
przedstawicielami Instytutu Badań Ekonomicznych 

Impact of the DSPV on Podkarpackie Voivode-
ship’s GDP in 2010 constant prices over the pe-
riod 2013-2020 [%]

Source: Authors’ own calculations.

Impact of the DSPV on the number of persons 
employed in Podkarpackie Voivodeship over the 
period 2013-2020 [‘000 persons]

Source: Authors’ own calculations.

Due to the implementation of the assumptions of 
the Development Strategy for Podkarpackie Voivode-
ship (DSPV), over the period 2013- 2020 the region’s 
GDP will be higher by 17.8% on an average annual 
basis than if the DSPV was not implemented. More 
dynamic economic processes will be refl ected in 
the labour market where the number of persons 
employed (over the period 2013-2020) should be 
higher by more than 58,000 on an average annual 
basis compared to the hypothetical situation if the 
DSPV was not implemented.

Apart from the above-mentioned projects and analy-
ses, in connection with WARR’s participation in the 
“Programme of personnel exchange under scientifi c 
projects between Poland and the Slovak Republic 
for the period 2016-2017”, two three-day seminars 
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Słowackiej Akademii Nauk. Spotkania odbyły się we 
Wrocławiu oraz Bratysławie. Seminaria umożliwiły 
wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju modeli 
makroekonomicznych i ich efektywnego wykorzysty-
wania dla różnych szczebli administracji publicznej. 
WARR zaprezentowała innowacyjne w skali europej-
skiej narzędzie badawcze w postaci modelu HERMIN 
integrującego 16 gospodarek polskich regionów. 
Przedstawiony został także pierwszy w Polsce mo-
del gospodarki miejskiej oraz aplikacja HERMINReg. 
Wspomniane spotkania wpisują się w wieloletnią 
współpracę pomiędzy WARR i Słowacką Akademią 
Nauk. Poza walorami merytorycznym stanowią one 
punkt wyjścia do uczestnictwa we wspólnych pro-
jektach komercyjnych. W ramach odbytych semi-
nariów zaplanowano m.in. prezentację stworzonej 
przez WARR aplikacji HERMINReg słowackiemu Mi-
nisterstwu Rozwoju w 2017 roku „Program wymiany 
osobowej w ramach projektów naukowych między 
Polską a Republiką Słowacką na lata 2016-2017” 
przewiduje dwa kolejne seminaria w 2017 roku.

W ramach działalności związanej z zarządzaniem 
Zespołem Targowo Wystawienniczym Budow-
nictwa przy ulicy Karmelkowej 29 we Wrocławiu 
WARR w 2016 roku uzyskał przychód netto na 
poziomie 3.503.458,98 zł. Wynik ten został osią-
gnięty dzięki wzrostowi aktywności gospodarczej 
na terenie Wrocławia w sektorze MŚP, wypraco-
wanej od wielu lat dobrej opinii o naszym terenie 
poprzez otwartość WARR S.A. na współpracę z 
aktualnymi i potencjalnymi najemcami w zago-
spodarowywaniu naszej nieruchomości oraz za-
angażowaniu w wynajmowaniu placów nieutwar-
dzonych.  Biorąc pod uwagę dane historyczne, 
które wskazują na podobne wzrosty przed 
okresami kryzysowymi konieczna jest bieżąca 
obserwacja sytuacji naszych najemców i fi rm z 
sektora MŚP na rynku materiałów budowlanych 
oraz pojawiającej się konkurencji dysponującej 
nowymi dobrze wyposażonymi powierzchniami 
pod wynajem w celu utrzymania dotychczasowe-
go poziomu przychodów.

were organized with representatives of the Insti-
tute of Economic Research at the Slovak Academy 
of Sciences. These meetings were held in Wrocław 
and Bratislava. The seminars enabled exchange of 
experience in the development of macroeconomic 
models and their eff ective use for diff erent levels of 
public administration. WARR presented an innovative 
research tool at the European scale in the form of 
the HERMIN model that integrates the 16 economies 
of the Polish regions. Poland’s fi rst model of an ur-
ban economy and the HERMINReg application were 
also presented. The above-mentioned meetings are 
part of the long-term cooperation between WARR 
and the Slovak Academy of Sciences. Apart from its 
technical qualities, they are also the starting point 
for participation in joint commercial projects. During 
these seminars, it was planned that the HERMINReg 
application developed by WARR would be present-
ed to the Slovak Ministry of Development in 2017. 
Two next seminars are planned in 2017 under the 
“Programme of personnel exchange under scientifi c 
projects between Poland and the Slovak Republic for 
the period 2016-2017”.

As part of its activities related to the manage-
ment of the Fair and Exhibition Centre for the 
Construction Industry in 41 Karmelkowa St. in 
Wrocław, in 2016 WARR posted a net income 
of PLN 3,503,458.98. This fi nancial result was 
achieved thanks to increased economic activity 
in Wrocław in the SME sector, the good opinion 
on our premises that had formed over many 
years due to WARR’s openness to cooperation 
with the existing and potential tenants with re-
gard to the development of our property, and 
involvement in rental of unpaved yards. Tak-
ing into account the historical data which show 
similar increases before the crisis periods, it is 
necessary to observe on a continuous basis the 
situation of our tenants and companies from 
the SME sector in the building materials market 
and appearing competitors who have new well-
equipped space for rental in order to maintain 
the current level of revenue.

CENTRUM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ

THE ECONOMIC ACTIVATION CENTRE
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Od kilku lat WARR sukcesywnie zmniejsza poziom 
zaległych należności. W 2016 r. przy większych przy-
chodach w stosunku do roku poprzedniego, mimo 
trudnego dla najemców okresu zimowego, a z drugiej 
strony dzięki ich zaangażowaniu udało się uzyskać 
podobny do zeszłorocznego poziom skumulowa-
nych należności. Prowadzone są bieżące negocjacje 
z najemcami, którzy mają trudności w realizowaniu 
terminowych wpłat należności czynszowych. W 
szczególnych przypadkach wystawiane są wezwania 
do zapłaty na piśmie a w ostateczności przy udziale 
kancelarii radców prawnych wszczynana jest proce-
dura rozwiązania umów najmu i sądowne procedury 
ściągania należności. 

Wynik realizacji programu pokazuje wykres po-
niżej.
Uzyskany w 2016 roku poziom przychodu był możli-

wy do zrealizowania również dzięki nieco niższej niż 
w zeszłym roku rotacji najemców na powierzchniach 
zadaszonych, która wyniosła niespełna 15%.  Rotacja 
najemców na tych powierzchniach w roku 2015 wy-
nosiła  16% w skali roku przy funkcjonujących u nas 
97 najemcach i 102 umowach. Taki poziom rotacji był 

For several years, WARR has gradually reduced the 
level of outstanding rent payments. In 2016 in which 
higher revenue was recorded compared to the pre-
vious year, in spite of the winter period diffi  cult for 
the tenants, while on the other hand thanks to their 
commitment, WARR managed to achieve a level of 
accumulated outstanding payments similar to the 
previous year’s level. Negotiations are conducted 
on a regular basis with the tenants that have dif-
fi culties with timely rent payments. In special cases, 
written demands for payment are issued, while the 
last resort is to initiate the procedure for terminating 
tenancy agreements with support of the law offi  ce 
and to collect debt through court.

The results of the debt collection programme are 
shown in the graph below.
IIt was also possible to achieve the level of revenue 

generated in 2016 due to the slightly lower rota-
tion of tenants in roofed space compared to the 
previous year; this turnover was less than 15%. In 
2015 the rotation of tenants in this type of space 
was 16% throughout the year, with the Centre’s 97 
tenants and 102 tenancy agreements. It was pos-
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możliwy do uzyskania dzięki działaniom zapewniają-
cym szybkie przejmowanie zwalnianych powierzchni 
przez nowe podmioty dzięki czemu nie było zagroże-
nia realizacji naszych planów fi nansowych. Nadal na 
terenie CAG funkcjonuje 97 najemców i obowiązuje 
106 umów najmu.

W ostatnich latach WARR szczególną uwagę po-

święciła wynajmowaniu placów nieutwardzonych. 
Dzięki temu, mimo ograniczonej ilości powierzchni 
zadaszonych i przy rosnącej konkurencji zewnętrznej 
możliwe było zwiększenie przychodów z tego źródła. 

Na poniższym wykresie przedstawione zostały zmia-
ny ilości najemców wynajmujących place oraz su-
maryczną powierzchnię placów wynajmowanych w 
poszczególnych latach. 
Po wieloletnich działaniach ze strony WARR zmie-

rzających do przejęcia na własność nieruchomości 
przy ul. Karmelkowej 41 (dwie działki 2/26 i 2/27), 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego na Nad-
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
WARR S.A. w dniu 17 listopada 2016 r. wniósł do 
spółki wkład niepieniężny w postaci tych nierucho-
mości. Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie dzia-
łań związanych z tworzeniem i realizowaniem planów 
kompleksowego zagospodarowania całości posiada-
nych nieruchomości zgodnie z własnymi potrzebami 
i rosnącymi wymaganiami potencjalnych najemców. 

sible to achieve such a level of rotation due to the 
measures which ensured that any vacated space was 
quickly occupied by new entities and therefore there 
was no risk to the execution of our fi nancial plans. 
97 tenants still operate at the Economic Activation 
Centre and 106 tenancy agreements are in eff ect.

In recent years, WARR has paid special attention to 

renting unpaved yards. Thus, in spite of a reduced 
amount of roofed space and with growing external 
competition, it was possible to increase our revenue 
from this source.

The below graph shows changes in the number of 
tenants renting unpaved yards and the total area of 
unpaved yards rented in individual years. 

After many years of WARR’s eff orts aimed at taking 

over the title to the properties in 41 Karmelkowa St. 
(two plots 2/26 and 2/27), at the Extraordinary Meet-
ing of Shareholders of WARR S.A. on 17 November 
2016, the Regional Government of Lower Silesian 
Voivodeship made a non-cash contribution to the 
company in the form of these properties. Due to 
this, it will be possible to take steps designed to pre-
pare and implement plans aimed at developing in a 
comprehensive way the entire properties owned in 
keeping with the Centre’s own needs and the grow-
ing requirements of potential tenants.

ROK
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 97 (102 umowy)
2016 97 (106 umów)

ILOŚĆ FIRM na terenie ZTWB WARR S.A.
miesi c grudzie

81
ilo firm

90

83
89
93
93
93

81

83

89

93

93

93

90

97

97

70 75 80 85 90 95 100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

0

5

10

15

20

25

30

35

LICZBA NAJEMCÓW (Place) POWIERZCHNIA PLACÓW (ty . m2)

27

13,5

26

16,2

29

18,7

32

22,3



41

ANNUAL REPORT 2016WROCŁAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Bardzo ważnym dla możliwości wynajmu posiada-
nych powierzchni zadaszonych i niezadaszonych a 
poprzez to realizację planów przychodowych CAG 
ZTWB jest jego stan techniczny.  WARR w ostatnich 
latach sukcesywnie realizuje zadania związane z po-
prawą stanu technicznego obiektów. W 2016 roku 
ocieplono oraz pokryto nową powłoką z papy ter-
mozgrzewalnej całą powierzchnię dachową. Możliwe 
będzie dzięki temu wykonanie w dalszej kolejności 
remontu wraz z ociepleniem elewacji tego budynku 
co spowoduje obok poprawy parametrów technicz-
nych budynku niemniej ważną z punktu widzenia 
marketingowego poprawę jego wyglądu. 

Jak co roku, na całym terenie CAG ZTWB prowadzone 
były wcześniej zaplanowane prace remontowe, kon-
serwacyjne i porządkowe. W roku 2016 poza remon-
tem dachu na Pawilonie nr 7 wykonano we własnym 
zakresie drobne naprawy nawierzchni dróg i placów, 
wymieniono fragmenty zużytej zewnętrznej instalacji 
elektrycznej, telefonicznej, oraz wodnej i kanaliza-
cyjnej wewnątrz budynków. Wykonywano bieżące 
drobne naprawy elewacji, instalacji odgromowej oraz 
prowadzono inne doraźne prace remontowe popra-
wiające stan wynajmowanych pomieszczeń. 

Na przełomie listopada i grudnia 2016r. przepro-
wadzona została inwentaryzacja oraz spis z natury 
środków trwałych i nietrwałych znajdujących się na 
wyposażeniu CAG ZTWB. Dodatkowo tabor wzbogacił 
się o nowy ciągnik wraz z osprzętem z przeznacze-
niem do prac konserwatorskich. Ponadto zgodnie z 
obowiązującymi przepisami został wykonany roczny 
przegląd obiektów budowlanych

Poniżej kilka przykładów wynajmowanych po-
wierzchni budynków i terenów.

The technical condition of the Economic Activation 
Centre’s premises is very important to be able to 
rent its roofed and unroofed space and thereby to 
execute its revenue plans. In recent years, WARR has 
gradually carried out activities designed to improve 
the technical condition of its premises. In 2016 ther-
mal insulation and new torch-on membrane were 
installed on the entire roof space. Due to this, it will 
subsequently be possible to renovate the building’s 
façade, including installation of thermal insulation, 
and apart from improved technical parameters of 
the building, this will result in an improvement in its 
appearance, which is also important from the mar-
keting point of view.

As every year, scheduled repair, maintenance and 
site cleaning works were carried out in all the Cen-
tre’s premises. In 2016, apart from renovation of the 
roof in Pavilion No. 7, minor repairs of the road and 
yard surfaces were carried out using WARR’s own 
resources, some sections of the worn-out external 
electrical and telecommunications systems were 
replaced, while inside the buildings some sections 
of the water supply and sewerage systems. Regular 
minor repair was carried out on the facades of the 
buildings and the lighting protection system as well 
as other minor repair work was done to improve the 
condition of the rented premises. 

At the turn of November and December 2016, a 
survey and physical inventory of the Centre’s fi xed 
and intangible assets were conducted. Additionally, 
its fl eet was expanded with a new tractor, including 
accessories, which is used for maintenance work. 
Moreover, an annual inspection of the building struc-
tures was carried out in compliance with applicable 
regulations.

Several examples of rented buildings and out-
door space.
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AKTYWA / ASSETS
STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 R. / STATE AS ON THE DAY 31.12.2016

Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2015 31.12.2016

A Aktywa trwałe / fi xed assets 14 199 102.90 18 433 168.32
I Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values 3 813.54 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D costs
2 Wartość fi rmy / Goodwill / Advances for intangible assets
3 Inne wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets 3 813.54
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets

II Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fi xed assets 14 121 219.27 18 375 904.37
1 Środki trwałe / Tangible fi xed assets in use 14 121 219.27 18 375 904.37

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) / land (including right to perpe-
tual usufruct) 12 686 881.28 16 637 181.28

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej / buildings, premises and civil- and 
hyroengineering facilities 1 340 043.51 1 670 451.16

c) urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines 55 914.91 12 584.94
d) środki transportu / vehicles 38 379.57 55 686.99
e) inne środki trwałe / other tangible fi xed assets 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie / Tangible fi xed assets under construction
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie / Advances for tangible fi xed assets

III Należności długoterminowe / Long-term receivables 0.00 0.00
1 Od jednostek powiązanych / from related parties
2 Od pozostałych jednostek / from other entities

IV Inwestycje długoterminowe / Long-term investments 14 000.00 14 000.00
1 Nieruchomości / Real property
2 Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets and legal values
3 Długoterminowe aktywa fi nansowe / Long-term fi nancial assets 14 000.00 14 000.00

a) w jednostkach powiązanych / in related parties
- udziały lub akcje / shares
- inne papiery wartościowe / other securities
- udzielone pożyczki / loans
- inne długoterminowe aktywa fi nansowe / other long-term fi nancial assets

b) w pozostałych jednostkach / in other entities 14 000.00 14 000.00
- udziały lub akcje / shares 14 000.00 14 000.00
- inne papiery wartościowe / other securities
- udzielone pożyczki / loans
- inne długoterminowe aktywa fi nansowe / other long-term fi xed assets

4 Inne inwestycje długoterminowe / Other long-term investments
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term fi nancial assets 60 070.09 43 263.95

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Deferred tax assets 60 070.09 43 263.95
2 Inne rozliczenia międzyokresowe

B Aktywa obrotowe / Current assets 8 986 134.83 9 908 953.59
I Zapasy / Inventory 0.00 0.00

1 Materiały / Materials
2 Półprodukty i produkty w toku / Semi-fi nished products and work in progress
3 Produkty gotowe / fi nished products
4 Towary / Goods
5 Zaliczki na dostawy / Advances for deliveries

II Należności krótkoterminowe / Short-term receivables 2 226 719.85 2 463 672.28
1 Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / trade receivables, maturing:
- do 12 miesięcy / up to 12 months
- powyżej 12 miesięcy / above 12 months

b) inne / other
2 Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities 2 226 719.85 2 463 672.28

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty / trade receivables, maturing 292 074.02 303 481.15
- do 12 miesięcy / up to 12 months 292 074.02 303 481.15
- 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 benefi ts 46 150.00 28 552.00

c) inne / other 1 888 495.83 2 131 639.13
d) dochodzone na drodze sądowej / claimed at court

III Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments 6 720 232.08 7 359 115.23
1 Krótkoterminowe aktywa fi nansowe / Short-term fi nancial assets 6 720 232.08 7 359 115.23

a) w jednostkach powiązanych / in related parties
- udziały lub akcje / shares
- inne papiery wartościowe / other securities
- udzielone pożyczki / loans
- inne krótkoterminowe aktywa fi nansowe / other short-term fi nancial assets

b) w pozostałych jednostkach / in other entities
- udziały lub akcje / shares
- inne papiery wartościowe / other securities
- udzielone pożyczki / loans
- inne krótkoterminowe aktywa fi nansowe / other short-term fi nancial assets

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / cash and other pecuniary assets 6 720 232.08 7 359 115.23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank 6 720 232.08 4 459 115.23
- inne środki pieniężne / other cash 0.00 2 900 000.00
- inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets

2 Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term fi nancial assets 39 182.90 86 166.08

Suma aktywów / Total assets 23 185 237.73 28 342 121.91
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PASYWA / LIABILITIES
STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 R. / STATE AS ON THE DAY 31.12.2016

Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2015 31.12.2016

A Kapitał (fundusz) własny / Owner’s equity 20 661 531.19 25 256 000,95
I Kapitał (fundusz) podstawowy / Capital stock 16 597 200.00 16 597 200,00

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 427 762.06 446 129,06
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny / Reserve capital from evaluation update
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Remaining reserve capital 3 406 989.66 7 964 602,13
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych / Profi t (loss) of the past years
VIII Zysk (strata) netto / Net profi t (loss) 229 579.47 248 069,76

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

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Liabilities and provisions for liabilities 2 523 706.54 3 086 120,96
I Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities 316 159.21 233 568,65

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provision for deferred inco-
me tax 5 863,69

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provision for pensions and similar 
benefi ts 316 159.21 227 704,96

- długoterminowa / long-term provision 13 161.84 34 034,50
- krótkoterminowa / short-term provision 302 997.37 193 670,46

3 Pozostałe rezerwy / Remaining provisions
- długoterminowe / long-term provision
- krótkoterminowe / short-term provision

II Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 0.00 0.00
1 Wobec jednostek powiązanych / To associated units
2 Wobec pozostałych jednostek / To remaining units

a) kredyty i pożyczki / credits and loans
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / for issue of debenture securities
c) inne zobowiązania fi nansowe / other fi nancial liabilities
d) inne / other

III Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 2 207 547.33 2 852 552,31
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 2 207 547.33 2 852 552,31

a) kredyty i pożyczki / credits and loans
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / for issue of debenture securities
c) inne zobowiązania fi nansowe / other fi nancial liabilities

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: / for deliveries and services, due 
within a period of: 104 720.42 383 528,13

- do 12 miesięcy / up to 12 months 104 720.42 383 528,13
- 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 48 397.00 23 763,13

h) z tytułu wynagrodzeń / payroll liabilities
i) inne / other 2 054 429.91 2 445 261,05

3 Fundusze specjalne / Special funds
IV Rozliczenia międzyokresowe / Accruals 0.00 0.00

1 Ujemna wartość fi rmy / Negative goodwill
2 Inne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals 0.00 0.00

- długoterminowe / long-term
- krótkoterminowe / short-term 0.00 0.00

Suma pasywów / Total liabilities 23 185 237.73 28 342 121,91
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / PROFIT AND LOSS ACCOUNT
ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R. / STATE AS 01.01.2016 R. TO 31.12.2016

2015 2016

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 
/ NET REVENUES fROM A SALESAND EQUAL, Of ThAT: 9 258 355.20 6 520 483,60

 - od jednostek powiązanych / from associated units
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów / Net revenues from sales of products 9 258 355.20 6 520 483,60

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

0.00 0.00

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 9 110 245.77 6 447 085,61
I. Amortyzacja / Amortization and depreciation 166 424.16 156 656,45

II. Zużycie materiałów i energii / Consumption of materials and energy 592 997.30 467 537,52
III. Usługi obce / Outside services 1 593 350.47 1 085 987,11
IV. Podatki i opłaty / Taxes and fees: 779 300.08 699 506,01
V. Wynagrodzenia / Salaries and wages 5 033 791,17 3 416 161,28

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social insurance and other benefi ts 846 355,87 550 014,95
- emerytalne / old-age pension benefi ts 413 456,61 274 154,60

VII. Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs 98 026,72 71 222,29

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) 148 109.43 73 397,99

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING REVENUES 149 206.94 192 852,84

I. Zysk ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych / Profi t on sale of non-fi nancial fi xed 
assets 650,41

II. Dotacje / Subsidies
III. Inne przychody operacyjne / Other operating revenues 149 206.94 192 202,43

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE / REMAINING OPERATING COSTS 80 685.86 52 792,26

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 41 865.16 21 421,15

III. Inne koszty operacyjne / Other operating costs 38 820.70 31 371,11

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
/ OPERATING PROfIT (LOSS) (C+D-E) 216 630.51 213 458,57

G. PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL REVENUES 76 801.28 86 811,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, tym: / Dividends and shares in profi t, of that: 0,00 0,00

 - od jednostek powiązanych / in associated units
II. Odsetki, w tym: / Interests, of that: 76 801.28 86 345,77

 - 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 0.00 465,25

H. KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL COSTS 675.32 2 068,00
I. Odsetki, w tym: / Interests, of that: 9.36 2 068,00

 - 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 665.96

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) 
/ PROfIT (LOSS) ON BISSINESS ACTIVITY (f+G-h) 292 756.47 298 201,59

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) 292 756.47 298 201,59

L. PODATEK DOCHODOWY 63 177.00 50 131,83

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) 229 579.47 248 069,76
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