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I. Informacje o Spółce 
 

 
I.1. Misja Spółki: 
 
 

 
 
 
 
I.2. Miejsce działalności Spółki: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4 

I.3. Akcjonariusze Spółki: 
 

Firma Akcjonariusza Kwota udziały w 
Kapitale 

Akcyjnym (PLN) 

Udział Procentowy w 
Kapitale Akcyjnym 

(%) 
1 Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego 
20.743.600,00 99,045% 

2 Gmina Brzeg Dolny 25 000,00 0,119% 
3 Gmina Długołęka 25 000,00 0,119% 
4 Gmina Kobierzyce 25 000,00 0,119% 
5 Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Centrostal 
Wrocław S.A. 

20 000,00 0,095% 

6 Gmina Oleśnica 20 000,00 0,095% 
7 Gmina Oborniki Śląskie 10 000,00 0,048% 
8 Hutmen S.A. 10 000,00 0,048% 
9 Akwawit S.A. 10 000,00 0,048% 

10 PCC ROKITA S.A. 6 000,00 0,029% 
11 3M Viscoplast 6 000,00 0,029% 
12 MCA Spółka zo.o. Spółka 

komandytowa 
5 000,00 0,024% 

13 Dolnośląska Izba Gospodarcza 1 000,00 0,005% 
14 Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Wygidne 
Mieszkanie Sp.zo.o. 

10 000,00 0,048% 

15 PPG Deco Polska Sp.zo.o. 20 000,00 0,095% 
16 REVICO S.A. 5 000,00 0,024% 
17 MFZ Consulting 2 000,00 0,010% 
 
 
 
I.4. Skład Rady Nadzorczej: 
 
Rada Nadzorcza Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, od dnia 1 stycznia 2019 

roku rozpoczęła pracę w poniższym składzie: 

 

1. Pan Zbigniew Sebastian- Przewodniczący 

2. Pan Jerzy Korczak- Zastępca Przewodniczącego 

3. Pan Adam Ruciński- Sekretarz 

4. Pani Beata Kryś-Malcewicz- Członek 

5. Pan Bartosz Granat- Członek 
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W wyniku uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WARR S.A. w dniu 4 

stycznia 2019 roku nastąpiło odwołanie ze składu rady Nadzorczej WARR S.A. następujących 

osób: 

1. Pana Zbigniewa Sebastiana- Przewodniczącego * 

2. Pana Adama Rucińskiego- Sekretarza ** 

3. Panią Beatę Kryś-Malcewicz- Członka *** 

* Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 04.01.2019r. dokonano 

odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Sebastiana. 

** Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 04.01.2019r. dokonano 

odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Rucińskiego. 

*** Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 04.01.2019r. dokonano 

odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Beaty Kryś-Malcewicz. 

 

W dniu 4 stycznia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WARR S.A. powołało do 

składu Rady Nadzorczej: 

1. Pana Mirosława Lisowskiego* 

2. Panią Ewę Zdrojewską** 

3. Pana Błażeja Wojnicza*** 

*Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9 z dnia 04.01.2019r. dokonano 

powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Lisowskiego. 

** Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10 z dnia 04.01.2019r. dokonano 

powołania do składu Rady Nadzorczej Panią Ewę Zdrojewską.  

*** Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11 z dnia 04.01.2019r. dokonano 

powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Błażeja Wojnicza. 

 

W dniu 15 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza WARR S.A. dokonała wyboru: 

1. Pana Jerzego Korczaka-  na Przewodniczącego* 

2. Panią Ewę Zdrojewską-  na Zastępcę Przewodniczącego ** 

3. Pana Bartosza Granata- na Sekretarza *** 

* Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 15.01.2019r. dokonano wyboru Pana Jerzego 

Korczaka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
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** Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 15.01.2019r. dokonano wyboru Panią Ewę 

Zdrojewską na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

*** Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 15.01.2019r. dokonano wyboru Pana Bartosza 

Granata na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej. 

 

W wyniku uchwał podjętych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 17 lipca 2019 

roku odwołano ze składu rady Nadzorczej WARR S.A: 

1. Pana Jerzego Korczaka* 

*Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1040/VII/19 z dnia 17.07.2019r. 

 

W wyniku uchwał podjętych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 17 lipca 2019 

roku powołano do składu rady Nadzorczej WARR S.A: 

1. Pana Macieja Sznela* 

* Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1041/VII/19 z dnia 17.07.2019r. 

 
I.5. Zarząd Spółki: 
 
Zarząd Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., od dnia 1 stycznia 2019 roku 
rozpoczął pracę w poniższym składzie: 
1. Pan Krzysztof Fita – Prezes Zarządu, 
2. Pan Tomasz Smolarz- Wiceprezes Zarządu. 
 
W dniu 15 stycznia 2019 roku nastąpiło odwołanie dotyczchasowego Zarządu WARR S.A.: 
 

1) uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/19 dokonano odwołania Prezesa Zarządu Spółki, 

2) uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/19 dokonano odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. 

W tym samym dniu nastąpiło powołanie do składu Zarządu WARR S.A. następujących osób: 
1. Pana Cezarego Pacamaja- Prezesa Zarządu* 
2. Pana Marka Czachara- Wiceprezesa Zarządu** 

 

*Uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/19 powołano Prezesa Zarządu Spółki, 

**Uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/19: powołano Wiceprezesa Zarządu Spółki. 

 
 
 
 



 

 
 

7 

II. Działalność Spółki w 2019 roku 
 
Najważniejsze obszary działalności Spółki: 
 

1. Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Zespół Projektów i 
Usług Finansowych. 

2. Zarządzanie Wrocławskim Centrum Budowlano - Usługowym Karmelkowa 29. 

 
II.1. Zespół Projektów i Usług Finansowych 
 

Swoją misję w aspekcie wspierania mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w roku 2019 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizuje poprzez Zespół Projektów i Usług 

Finansowych.  

 

II.1.1. Sekcja Regionalnej Instytucji Finansującej 
 

Zadania Sekcji RIF w 2019 roku są kontynuowane na ogólnych zasadach  wypracowanych 

podczas wieloletniej współpracy oraz umów zawartych z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości w Warszawie. W ramach wypełniania kontraktu związanego 

z wdrażaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na terenie Dolnego Śląska. 

 

Cele projektu: główne cele to zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost 

konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym oraz 

zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku 

międzynarodowym. Przyczyni się to do stworzenia trwałych i lepszych miejsc pracy oraz 

znacznego wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 

gospodarce.   

Głównym zadaniem w ubiegłym roku było prowadzenie działań związanych 

z monitorowaniem trwałości projektów oraz dalsza współpraca przy sukcesywnym 

zamykaniu Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 

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

 3.1 – „Inicjowanie działalności innowacyjnej”,  

 3.3.1 – „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”, 

 4.2  –  „Stymulowanie działalności B+R  przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie 

wzornictwa przemysłowego”, 
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 4.4  –  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”,  

 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”, 

 5.3 – „Wspieranie ośrodków innowacyjności”, 

 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 biznesu typu B2B”. 

 

Stan wdrażania na 31.12.2019 r.  

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 
SEKCJI RIF (w szt.)  

Stan na  
31.12.2019 r. 

Liczba przeprowadzonych ocen trwałości projektów 116 

Liczba przeprowadzonych ocen osiągnięcia i utrzymania 
założonych celów projektu oraz wskaźników 55  

Liczba przeprowadzonych kontroli trwałości  15 

Liczba wezwań do zwrotu środków 13 

Liczba wniosków o wprowadzenie zmian do umów 14 

Liczba rozpatrzonych odwołań od wezwań do zwrotu środków 11 
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II.1.2. Sekcja Projektów Prorozwojowych 
 
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” 
Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny  
i Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF 
 
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w 2019 roku kontynuowała realizację dwóch 

projektów w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, schemat 1.2.C.b usługi dla 

przedsiębiorstw – „Bon na innowację”. 

Przedmiotem obu przedsięwzięć były działania prowadzące do zwiększenia aktywności 

innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy 

z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi. 

 

 

 Poddziałania 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny pn. „Bony 

na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców 

z sektora MSP”. 

 

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Dolnośląską Agencją 

Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. 

Całkowita kwota projektu: 12.066.234,68 PLN. 

Kwota dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

10.256.299,48 PLN. 

Budżet WARR SA: 6.284.480,17 PLN 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 24.01.2020 r. 

 

WARR podpisała 44 umowy z dolnośląskimi przedsiębiorcami z sektora MSP na kwotę 

dofinansowania wynoszącą 4.233.379,18 PLN, co stanowi 88,20% (4.800.000,00 PLN) 

alokacji przewidzianej na ten cel. W związku z przypadkami wypowiedzenia umowy o 

przyznanie grantu, ostateczna liczba wiążących umów wyniosła 38. Na kwotę dofinansowania 

3.619.683,03 PLN (75,41% alokacji). W wyniku rozliczenia złożonych w WARR wniosków o 

płatność końcową, na koniec 2019 r., na rachunki bankowe przedsiębiorców przekazano 

łącznie 2.954.133,03 PLN dofinansowania. 
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Stan wdrażania na 31.12.2019 r.  

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 
DZIAŁANIA RPO 1.2.1 

Stan na  
31.12.2019 r. 

Liczba złożonych wniosków o grant (szt.) 84 

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) 8 024 046,12 

Liczba wniosków odrzuconych i wycofanych na etapie oceny 
(szt.) 31 

Liczba rezygnacji na etapie kompletowania dokumentów do 
umowy i/lub liczba rozwiązanych umów (szt.) 15 

Liczba zawartych umów wsparcia (szt.) 38 

Zakontraktowana kwota dofinansowania (PLN) 3 619 683,03 

Kwota zrealizowanej refundacji (PLN) 2 954 133,03 

 
 

 Poddziałania 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF pn. „Bony na 

innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT 

WrOF”.  

 

Projekt był realizowany na terenie Wrocławia oraz powiatów: wrocławskiego, oleśnickiego, 

oławskiego, średzkiego i trzebnickiego w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Współpracy 

Gospodarczej Sp. z o.o. 

Całkowita kwota projektu: 10.108.591,47 PLN. 

Kwota dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  

8.592.302,75 PLN 

Budżet WARR SA: 6.259.456,47 PLN 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 24.12.2019 r. 

 

WARR podpisała 43 umowy z przedsiębiorcami z sektora MSP na kwotę dofinansowania 

wynoszącą 4.137.010,06 PLN, co stanowi 86,19% (4.800.000,00 PLN) alokacji przewidzianej 

na ten cel. W związku z przypadkami wypowiedzenia umowy o przyznanie grantu, ostateczna 

liczba wiążących umów wynosi 37 na kwotę dofinansowania 3.537.289,37 PLN (73,69% 

alokacji). W wyniku rozliczenia złożonych w WARR wniosków o płatność końcową, w okresie 
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realizacji projektu, na rachunki bankowe przedsiębiorców przekazano łącznie 3.537.289.37 

PLN dofinansowania. 

Złożony przez WARR wniosek o płatność końcową jest w trakcie weryfikacji przez 

Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.  

 

Stan wdrażania na 24.12.2019 r.  

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 
DZIAŁANIA RPO 1.2.2 

Stan na  
24.12.2019 r. 

(zakończenie projektu) 

Liczba złożonych wniosków o grant (szt.) 87 

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) 8 468 901,05 

Liczba wniosków odrzuconych i wycofanych na etapie oceny 
(szt.) 35 

Liczba rezygnacji na etapie kompletowania dokumentów do 
umowy i/lub liczba rozwiązanych umów (szt.) 15 

Liczba zawartych umów wsparcia (szt.) 37 

Zakontraktowana kwota dofinansowania (PLN) 3 537 289,37 

Kwota zrealizowanej refundacji (PLN) 3 537 289,37 

 

 

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości 
Schemat 1.3  C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB 
Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF 
 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w 2019 roku kontynuowała realizację dwóch 

projektów w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP. 
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 Poddziałania 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) pn. 

,,Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy”.  

Projekt był realizowany w granicach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy.  

Całkowita kwota projektu: 2.140.005,34 PLN. 

Kwota dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

1.819.004,54 PLN. 

Wsparcie było wypłacane w postaci grantu w wysokości do 34.413,07 PLN.  

Budżet WARR SA na granty: 1.583.001,36 PLN 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 12.12.2019 r. 

 

Uwzględniając przypadki rozwiązania umów o przyznaniu grantu, ostatecznie WARR zawarła 

47 wiążących umów z dolnośląskimi przedsiębiorcami z sektora MSP na kwotę 

dofinansowania wynoszącą 1.529.689,05 PLN, co stanowi 96,63% alokacji przewidzianej na 

ten cel. W wyniku rozliczenia złożonych w WARR wniosków o płatność końcową, w okresie 

realizacji projektu, na rachunki bankowe przedsiębiorców przekazano łącznie 1.525.890,35 

PLN dofinansowania. 

Złożony przez WARR wniosek o płatność końcową był w trakcie weryfikacji przez 

Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.  

 

Stan wdrażania na 12.12.2019 r.  

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 
DZIAŁANIA RPO 1.3.1 

Stan na  
12.12.2019 r. 

(zakończenie projektu) 
Liczba złożonych wniosków o grant (szt.) 107 
Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) 3 464 435,88 
Liczba wniosków odrzuconych i wycofanych na etapie oceny 
(szt.) 34 

Liczba rezygnacji na etapie kompletowania dokumentów do 
umowy i/lub liczba rozwiązanych umów (szt.) 26 

Liczba zawartych umów wsparcia (szt.) 47 
Zakontraktowana kwota dofinansowania (PLN) 1 529 689,05 
Kwota zrealizowanej refundacji (PLN) 1 525 890,35 
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 Poddziałania 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości- ZIT WrOF pn. ,,Granty na usługi 

doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF”.   

 

Projekt był realizowany na obszarze ZIT WrOF.  

Całkowita kwota projektu: 4.626.245,67 PLN. 

Kwota dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

3.932.308,81 PLN. 

Wsparcie było wypłacane w postaci grantu w wysokości do 60.000,00 PLN.  

Budżet WARR SA na granty: 3.439.999,99 PLN 

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. - 30.09.2019 r. 

 
Projekt zakończył się 30.09.2019 r. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, podpisano 70 umów 

z dolnośląskimi przedsiębiorcami z sektora MSP na kwotę dofinansowania wynoszącą 

3.265.833,08 PLN, co stanowi 94,94% alokacji przewidzianej na ten cel. W wyniku rozliczenia 

złożonych w WARR wniosków o płatność końcową, na rachunki bankowe przedsiębiorców 

przekazano łącznie 3.218.382,18 PLN dofinansowania. 

 

Stan wdrażania na 30.09.2019 r.  

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 
DZIAŁANIA RPO 1.3.1 

Stan na  
30.09.2019 r. 

(zakończenie projektu) 
Liczba złożonych wniosków o grant (szt.) 240 
Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) 12 121 583,68 
Liczba wniosków odrzuconych i wycofanych na etapie oceny 
(szt.) 111 

Liczba wniosków znajdujących się na listach rezerwowych 
(szt.) 46 

Liczba rezygnacji na etapie kompletowania dokumentów do 
umowy i/lub liczba rozwiązanych umów (szt.) 13 

Liczba zawartych umów wsparcia (szt.) 70 
Zakontraktowana kwota dofinansowania (PLN) 3 265 833,08 
Kwota zrealizowanej refundacji (PLN) 3 218 382,18 
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RPO WD 8.6 (Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców z sektora MMŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020) – I EDYCJA 

 
W lipcu 2019 r. WARR SA zakończyła realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju 

dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”, który został zatwierdzony przez Dolnośląski 

Wojewódzki Urząd Pracy z wynikiem pozytywnym. 

 

W ramach realizacji projektu WARR objęła wsparciem: 

- 214 przedsiębiorstw z sektora MMSP (46 przedsiębiorstw więcej niż planowano), 

- 728 osób pracujących, łącznie z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek 

(234 osób więcej niż planowano), 

- 388 osób o niskich kwalifikacjach (248 osób więcej niż planowano), 

- 153 osób w wieku 50 lat i więcej (94 osób więcej niż planowano). 

WARR SA była odpowiedzialna za realizację projektu Podmiotowego Systemu Finansowania i 

dystrybucję wsparcia na rzecz przedsiębiorców i pracowników, w tym w szczególności za 

rekrutację przedsiębiorców do projektu, pomoc w wyborze odpowiedniej usługi rozwojowej 

oraz za zawieranie i rozliczanie umów wsparcia zawartych z przedsiębiorcami. 

Projekt był realizowany w partnerstwie z: 

- Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA,  

- Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.,  

- Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA,  

- Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA, 

-  Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA.  

 

Całkowita kwota projektu: 43.524.945,59 PLN przy współfinansowaniu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie 36.996.022,79 PLN 

Budżet WARR SA: 5.251.885,63PLN 

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 r. - 31.07.2019 r. 
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Obszar realizacji projektu przez WARR SA objął: 

- subregion jeleniogórski, powiaty: złotoryjski i  jaworski 

- subregion wałbrzyski, powiaty: wałbrzyski, świdnicki i miasto Wałbrzych 

oraz subregion wrocławski:  powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, 

trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław 

 

Stan wdrażania na 31.07.2019 r.  

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 
DZIAŁANIA RPO 8.6  

Stan na  
31.07.2019 r. 

(zakończenie projektu) 

Wysokość alokacji (PLN) 2 470 000,00 

Liczba złożonych formularzy (szt.) 222 

w tym w subregionie wałbrzyskim 93 

w tym w subregionie jeleniogórskim 49 

w tym w subregionie wrocławskim 80 

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) 2 619 139,46 

w tym w subregionie wałbrzyskim 983 288,68 

w tym w subregionie jeleniogórskim 883 289,90 

w tym w subregionie wrocławskim 752 560,88 

Liczba podpisanych umów (szt.) 214 

Zakontraktowana kwota dofinansowania (PLN) 2 464 042,64 

Kwota zrealizowanej refundacji (PLN) 2 464 042,64 
 

 

RPO WD 8.6 (Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców z sektora MMŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020) – II EDYCJA 

W sierpniu 2019 r. WARR SA rozpoczęła realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz 

rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – EDYCJA II”. WARR SA jest odpowiedzialna 

za realizację projektu Podmiotowego Systemu Finansowania i dystrybucję wsparcia na rzecz 

przedsiębiorców i pracowników, w tym w szczególności za rekrutację przedsiębiorców do 

projektu, pomoc w wyborze odpowiedniej usługi rozwojowej oraz za zawieranie i rozliczanie 

umów wsparcia zawartych z przedsiębiorcami. 

 



 

 
 

16 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: 

- Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA,  

- Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.,  

- Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA,  

- Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA, 

-  Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA.  

 

W październiku 2019 r., w wyniku zawartego aneksu z Instytucją Pośredniczącą – 

Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu, zwiększyła się wartość całego 

projektu oraz kwota  dofinansowania.   

Całkowita kwota projektu przed zmianą: 31.624.714,19 PLN przy współfinansowaniu ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie  26.878.164,60 PLN. 

Całkowita kwota projektu po zwarciu aneksu: 37.939.017,27 PLN (zwiększenie o 

6.314.303,04 PLN) przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego na poziomie  32.248.164,61 PLN (zwiększenie o 5.370.000,00 PLN). 

 

Budżet WARR SA przed zmianą: 4.368.882,67 PLN 

Budżet WARR SA po zawarciu aneksu: 5.256.242,48 PLN (zwiększenie o 887.359,81 PLN) 

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. - 30.04.2022 r. 

 

Obszar realizacji projektu przez WARR SA obejmuje: 

- subregion jeleniogórski, powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, 

lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski i  miasto Jelenia Góra, 

- subregion wałbrzyski, powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki 

oraz miasto Wałbrzych. 

 

W związku ze zwiększeniem budżetu WARR na realizację zadań wynikających z projektu, w 

2020 r. przewiduje się przeznaczenie części alokacji na dofinansowanie usług rozwojowych 

przedsiębiorcom z obszaru subregionu wrocławskiego, tj.: z Wrocławia oraz powiatów: 

milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i 

wrocławskiego. 
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Stan wdrażania na 31.12.2019 r.  

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE 
DZIAŁANIA RPO 8.6  

Stan na  
31.12.2019 r. 

Wysokość alokacji (PLN) 662 500,00 

Liczba złożonych formularzy (szt.) 45 

w tym w subregionie wałbrzyskim 23 

w tym w subregionie jeleniogórskim 22 

w tym w subregionie wrocławskim 0 

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) 480 202,92 

w tym w subregionie wałbrzyskim 285 281,00 

w tym w subregionie jeleniogórskim 194 921,92 

w tym w subregionie wrocławskim 0,00 

Liczba podpisanych umów (szt.) 42 

Zakontraktowana kwota dofinansowania (PLN) 423 033,10 

Kwota zrealizowanej refundacji (PLN) 190 793,90 
 

 

II.1.3. Sekcja Pożyczek 
 
Zadania Sekcji Pożyczek w 2019 roku związane były z udzielaniem niskooprocentowanych 

pożyczek dla MŚP w ramach projektów pożyczkowych, w zakresie których WARR SA 

zajmowała się wdrażaniem i zarządzaniem dwoma instrumentami finansowymi:   

 

 

1. Instrument Finansowy „Pożyczka Rozwojowa” realizowany na podstawie umowy 

podpisanej w dniu 20.09.2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie 

w województwie dolnośląskim Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 

1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
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2. Instrument Finansowy „Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP” realizowany 

na podstawie wygranego postępowania przetargowego i umowy podpisanej w dniu 

13.08.2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie w województwie 

dolnośląskim Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP” 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka Niskoemisyjna”, Działanie 3.2 

Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 
 
Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa 

 

POŻYCZKA ROZWOJOWA I 
 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI 
POŻYCZEK Stan na 31.12.2019 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 66 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 54 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 5 611 398,50 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 27 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 48 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 37 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 37 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 6 
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Stan wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na Efektywność Energetyczną w 

MŚP 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI 
POŻYCZEK Stan na 31.12.2019 r. 

Liczba złożonych wniosków o pożyczkę (szt.) 3 

Liczba udzielonych pożyczek (szt.) 0 

Wartość udzielonych pożyczek (PLN) 0 

Liczba podpisanych aneksów (szt.) 0 

Liczba złożonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

Liczba zatwierdzonych rozliczeń pożyczki (szt.) 0 

Liczba przeprowadzonych kontroli zza biurka (szt.) 0 

Liczba przeprowadzonych kontroli u Pożyczkobiorcy (szt.) 0 

 

 

II.1.4. Sekcja Kontroli i Audytu 
 
Na podstawie umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z Warszawy Sekcja 

Kontroli i Audytu realizuje zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli w 

miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta projektów realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR), Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014–2020 (POWER) oraz wizyt monitoringowych w miejscu prowadzenia działań 

merytorycznych projektów w ramach POWER. 

W celu pozyskania zleceń zawiązaliśmy trzy konsorcja, na których czele każdorazowo stała 

WARR S.A. z podmiotami o podobnym profilu działalności z terenu Polski. 

W 2017 roku w konsorcjum z 3 partnerami (Funduszem Górnośląskim SA – Oddział w 

Katowicach, Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i Fundacją Rozwoju 

Śląska) wygraliśmy postępowanie na realizację 91 kontroli, z których ostatecznie w 2018 r. i 

2019 r. zostało zrealizowanych 87 kontroli.  
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W marcu 2019 r. w konsorcjum z 4 partnerami (Lubelską Fundacją Rozwoju, z siedzibą w 

Warszawie, Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Kielcach, Podlaską 

Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku, Rzeszowską Agencją Rozwoju 

Regionalnego SA z siedzibą w Rzeszowie), wygraliśmy postępowanie na realizację 50  

kontroli.  

 

W maju 2019 r. w konsorcjum z 6 partnerami (Agencją Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w 

Gdańsku, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Toruniu, Lubelską 

Fundacją Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową z 

siedzibą w Kielcach, Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku, 

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Rzeszowie), wzięliśmy udział w 

przetargu na realizację maksymalnie 1980 kontroli przewidzianych do przeprowadzenia w 

latach 2019-2022. 

 

Nasza oferta została oceniona pozytywnie i 24.09.2019 roku zawarta została umowa ramowa 

na przygotowanie i przeprowadzanie kontroli w najbliższych latach, które będą sukcesywnie 

zlecane przez PARP. Maksymalna kwota kontraktu, którą może osiągną konsorcjum, przy 

założeniu realizacji wszystkich kontroli to 15.940.992,40 PLN.  

18 października 2019 r., wygraliśmy pierwsze zamówienie wykonawcze na realizację 250 

kontroli w ramach postępowania, o którym mowa powyżej. Na dzień 31.12.2019 r. z ww. 

zamówienia zostało zrealizowanych 59 kontroli.  

 

Kontrole, które zostały przeprowadzone w roku 2019 realizowane były na terenie 13 

województw: 

 podkarpackie – 31 kontroli; 

 warmińsko-mazurskie – 19 kontroli; 

 podlaskie – 13 kontroli; 

 lubelskie – 9 kontroli, 

 wielkopolskie – 8 kontroli; 

 śląskie –7 kontroli; 

 małopolskie – 6 kontroli; 

 pomorskie – 5 kontroli; 

 dolnośląskie – 4 kontrole; 

 łódzkie – 2 kontrole; 
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 świętokrzyskie – 2 kontrole; 

 kujawsko-pomorskie – 2 kontrole; 

 lubuskie – 1 kontrola. 

 
Stan wdrażania na 31.12.2019 r.  

DANE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W 
RAMACH KONSORCJÓW 

2019 
stan na 31.12.2019 

Liczba przeprowadzonych kontroli, w tym 119 
POIR 57 
POPW 62 
POWER 0 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE DOTYCZĄCE SEKCJI 
KONTROLI I AUDYTU 

2019 
stan na 31.12.2019 

Liczba przeprowadzonych kontroli, w tym 20 
POIR 17 
POPW 0 
POWER 0 
 
 
 
II.1.5. Sekcja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 
 

W 2019 r. WARR S.A. realizowała zadania powierzone przez Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego w zakresie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w województwie 

dolnośląskim w ramach ZPORR, którego celem było zwiększenie konkurencyjności 

mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz 

zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania 

przedsiębiorstw. WARR S.A. zaangażowana była w proces odzyskiwania środków 

wypłaconych w ramach ZPORR poprzez prowadzenie windykacji środków, a także obsługę 

spraw sądowych. Działania WARR S.A. koncentrowały się na zwracaniu, bądź komisyjnym 

niszczeniu zabezpieczeń umów o dofinansowanie w związku z zakończeniem okresów 

trwałości projektów. Ponadto w 2019 r. WARR S.A. wypełniała również obowiązki 

sprawozdawcze w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zwrotów środków przez 

beneficjentów, jak również zajmowała się analizą spraw, w przypadku których brak jest 

możliwości odzyskania środków.  
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II.1.5. Projekty międzynarodowe 
 
Projekt Trans3Net 

WARR SA w 2019 roku kontynuowała realizację projektu pn. „INCREASED EFFECTIVENESS 

OF TRANSNATIONAL KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY TRANSFER THROUGH A 

TRILATERAL COOPERATION NETWORK OF TRANSFER PROMOTORS”, akronim 

„TRANS3Net”, realizowanego w ramach programu Interreg Central Europe. Zespół WARR SA 

był odpowiedzialny za koordynację prac nad Strategią oraz planem operacyjnym, które stały 

się w pierwszej kolejności podstawą do budowania a w przyszłości także do zarządzania 

siecią promotorów transferu technologii, skupiającą przedstawicieli z regionów partnerskich, 

tj. Saksonii, Kraju Usteckiego i Dolnego Śląska. 

Projekt realizowany był w partnerstwie z następującymi instytucjami z Saksonii, Kraju 

Usteckiego i Dolnego Śląska: 

- Lider projektu - Technische Universität Dresden; 

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Gospodarki; 

- Politechnika Wrocławska; 

- Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; 

- Technologie - und Gründerzentrum Bautzen GmbH; 

- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH; 

- Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje; 

- Okresní hospodářská komora Děčín; 

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labe. 

 

Całkowita wartość projektu: 1 821 923,69 €, przy współfinansowaniu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 1 501 322,94 €. 
 

Budżet WARR SA: 194 854,28 €. 

Okres realizacji projektu: 01.07.2016r. – 30.09.2019 r. 

 

Cel projektu: stworzenie warunków dla zbudowania sprawnie działającego systemu 

innowacji pomiędzy regionami partnerskimi projektu. Poprzez zaangażowanie wszystkich 

istotnych z punktu widzenia transferu wiedzy i technologii podmiotów (promotorów 

transferu technologii, przedstawicieli środowiska naukowego, sfery gospodarczej oraz władzy 
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publicznej), projekt pozwoli przezwyciężyć wieloaspektowe przeszkody dotyczące 

międzynarodowej współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.  

Projekt zakończył się 30.09.2019 r. W okresie realizacji projektu odbyło się 12 spotkań 

partnerów projektu, jak również zorganizowano szereg akcji pilotażowych, mających na celu 

aktywizację podmiotów zainteresowanych transferem technologii: TRANS3Net.visit (Litvinov, 

Usti nad Labem, Wrocław, Zittau, Freiberg), Trans3Net.training (Usti nad Labem/ Dresden, 

Gorlitz/ Zgorzelec) oraz Trans3Net.show (Decin, Chemnitz), TRANS3Net.dialogue (Annaberg-

Buchholz, Wrocław).  

 

II.2. Wrocławskie Centrum Budowlano - Usługowe Karmelkowa 29 
 

W 2019 roku Centrum Budowlano - Usługowe Karmelkowa 29 wypracowało przychód 

netto na poziomie 3 897 719,68 zł. Przychód z wynajmowanych powierzchni został 

zwiększony w stosunku do 2018 roku, o około 6%. Wzrost ten pozytywnie przełożył się na 

możliwość realizacji planu finansowego całej spółki WARR S.A. Tak wysoki poziom przychodu 

Centrum uzyskało również dzięki utrzymującemu się wzrostowi zainteresowania najmem 

powierzchni na terenie Wrocławia, szczególnie w sektorze MŚP. Pozwoliło to, mimo 

istniejącej rotacji najemców na utrzymanie wysokiego poziomu wynajmu powierzchni 

zadaszonych oraz placów utwardzonych. W rozmowach z potencjalnymi najemcami bardzo 

ważnym elementem wpływającym na możliwość ich pozyskania, a w konsekwencji uzyskania 

satysfakcjonującego poziomu przychodów, jest wypracowana od wielu lat dobra opinia o 

Spółce, a w szczególności o terenie Centrum. Wynika to głównie z partnerskiego traktowania 

naszych najemców.  

 

Nowa komunikacja z najemcami oraz przyszłymi klientami skutkuje wzrostem 

zainteresowania naszym terenem. Wzbogaciliśmy dotychczasową komunikację z klientami o 

nowe narzędzia m.in. media społecznościowe oraz portale branżowe (Facebook, internetowe 

serwisy ogłoszeniowe). 

W 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy pomocy firmy zewnętrznej, został 

wykonany roczny przegląd obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Centrum 

Budowlano- Usługowym Karmelkowa 29. 
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Na terenie Centrum sukcesywnie prowadzone były wcześniej zaplanowane prace remontowe, 

konserwacyjne i porządkowe. W roku 2019 poza remontem placów i dróg w technologii 

asfaltowej wykonano we własnym zakresie drobne naprawy zużytej zewnętrznej instalacji 

elektrycznej, telefonicznej oraz wewnątrz budynków wodnej i kanalizacyjnej. Wykonano 

bieżące drobne naprawy elewacji, instalacji odgrodowej oraz inne doraźne prace remontowe 

poprawiające stan wynajmowanych pomieszczeń. W celu zmniejszenia  kosztów zużycia 

energii w lampach drogowych umieszczonych na terenie Centrum przystąpiono do 

sukcesywnej wymiany żarówek rtęciowych na żarówki LED. 

 

W związku ze zwiększeniem kosztów w tym podatków, planowanym zwiększeniem 

bezpieczeństwa terenu (montaż monitoringu) oraz dużą ilością szkód wyrządzonych przez 

drzewostan, planujemy podniesienie czynszu o ok 7%. Nasze plany mogą ulec zmianie w 

związku z rozrzerzającą się epidemią koronowirusa.  
 

Spółka pod koniec roku 2019 przystąpiła do wyboru oferenta, który przygotował koncepcję 

zagospodarowania terenu przy Karmelkowej 29. W toku przeprowadzonego postępowania 

wybrano spółkę CEDOS z Oleśnicy, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę.  9 grudnia 2019 

roku odbyło się pierwsze spotkanie z firmą, gdzie przedstawiona została wstępna koncepcja: 

plan zabudowy wraz z analizą komunikacyjną. Koncepcja zagospodarowania będzie zawierać 

również propozycję budynku biurowego, dla trzech firm: Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 

Spółka w przyszłości, będzie mogła dobudować powierzchnie biurową przeznaczoną do 

wynajmu komercyjnego. W kwestii zagospodarowania pozostałej części terenu, 

zaproponowano postawienie sześciu pawilonów, które będzie można budować etapowo. 

Dzięki zabudowie modułowej Spółka WARR SA będzie w stanie, krok po kroku realizować 

przygotowaną koncepcję zagospodarowania. Budynki składałyby się z parteru – części 

wystawienniczej dla potencjalnych klientów oraz piętra, gdzie byłaby możliwość utworzenia 

biur. Omawiana koncepcja wpisuje się w ideę koncepcji Karmelkowej 29 i stanowi wstępny 

projekt, który Zarząd Spółki chce realizować.  

W roku 2020 chcielibyśmy wyłonić podmiot, który stworzyłby projekt architektoniczny 

zarówno planowanego biurowca jak i pawilonów handlowych. 
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W zakresie zarządzania Centrum Budowlano- Usługowym Karmelkowej 29 we Wrocławiu, 

Zarząd WARR S.A. w 2019 roku: 

 

1. Wykonał prace modernizacyjne terenu oraz budynków w celu dostosowania naszej 

oferty do potrzeb najemców. Zmodernizowano dojazd do placów przy biurach, 

utworzono dodatkowe miejsca parkingowe oraz place magazynowe przy 

przedsiębiorstwach. Wyżej wskazane działania doprowadziły do uatrakcyjnienia 

terenu zarówno dla przyszłych jak i dotychczasowych najemców. Plac przy pawilonie 7 

( użytkowane dodatkowo - 484 m²) został zmodernizowany poprzez stworzenie drogi 

dojazdowej. Powierzchnia za pawilonem 11 ( użytkowane dodatkowo 2000 m²) 

została oczyszczona i ogrodzona. 

2. Na terenie Centrum Budowlano Usługowym Karmelkowa 29 wynajęto wszystkie 

powierzchnie magazynowo – biurowe. Taka sytuacja skłania nas do modernizacji 

kolejnych terenów, które przez długi okres były niewynajmowane. Dotyczy to głównie 

terenów zielonych, czyli placów nieutwardzonych.  

 

Korzystnym rozwiązaniem stają się inwestycje zwiększające atrakcyjność placów poprzez ich 

utwardzenie oraz doprowadzenie do ich granicy mediów np. prądu, wody oraz kanalizacji. 

 

Powierzchnie wynajęte: 

- powierzchnie biurowe: 4 230,27 m2 

- powierzchnie magazynowe: 8 000,75 m² 

- powierzchnie placów: 30 447,88 m² 
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PAWILON 
CAŁK. 

POW. 

POW. 

WARR 

WYNAJĘTE 

BIURA 
WYNAJĘTE MAG. 

SUMA WYNAJĘTYCH 

POW. ZADASZ. 

A 577,41 200,36 377,05 0,00 377,05 

B 1165,01 181,66 391,00 591,99 983,35 

1 1542,16 0,00 905,73 636,43 1542,16 

2 1378,65 41,65 170,00 1167,00 1337,00 

3 1332,28 0,00 341,15 991,13 1332,28 

4 1402,65 0,00 293,96 1108,69 1402,65 

5 1331,00 0,00 373,00 958,00 1331,00 

6 1347,53 0,00 162,33 1185,20 1347,53 

7 1304,33 0,00 305,37 998,96 1304,33 

11 1656,38 371,30 910,68 363,35 1228,48 

PLACE 30 447,88   -                     -       - -       

 SUMA 4230,27 m2 8000,75 m2 12231,02 m2 

  

3. Dzięki podjętym działaniom promocyjnym terenu mieszczącego się przy 

ul.Karmelkowej 29, Spółka pozyskała wiele mikro – przedsiębiorstw prężnie rozwijających się 

na naszym terenie (głównie pawilon 11 powierzchnie biurowe). 

4. W związku z brakiem powierzchni zabudowanych prowadzone są prace 

planistyczne związane z dostosowaniem terenu do wciąż rosnącego zapotrzebowania na 

biura oraz powierzchnie magazynowe. 

 

Zarząd przygotował kilka zestawień pokazujących wzrost przychodów z najmu: 

 

1) Przychody Centrum Budowlano – Usługowe Karmelkowa 29 

    BUDŻET WARR SA PLAN 2019 REALIZACJA 2019 

SUMA PLN SUMA PLN 
Najem Centrum Budowlano-Usługowe 

Karmelkowa 29 

3 703 087,02 3 897 719,68 
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2) Koszty Rodzajowe: planowane - zrealizowane 

KOSZTY RODZAJOWE      

Zużycie materiałów i energii  Koszt planowany   Koszt wykonany 
WODA 52 326,17 zł      44 570,71 zł 

GAZ OPAŁOWY 10 014,71 zł       6 056,88 zł 

 
3) Bilans porównawczy rok 2018 vs. 2019 (przychody z wynajmu) 

 

 

 

 

 

 

 

Po korzystnym wyniku w roku 2019, planujemy 2020 rok z wyższym przychodem. Wzrost ten 

pozytywnie wpłynie na możliwość realizacji planu finansowego całej spółki WARR S.A na rok 

2020.  

  

2019

220 000,00
240 000,00
260 000,00
280 000,00
300 000,00

sty lut markwi maj cze lip sie wrz paź lis gru

2019
2018
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III. Stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki 
  
 
Tab. I. Realizacja planu finansowego Spółki w 2019 roku. 
  

  

Wyszczególnienie 
Wykonanie  
roku 2018 

[PLN 

Plan          
roku 2019 

[PLN] 

Wykonanie  
roku 2019 

[PLN] 

Dynamika 
(%) 4:2 

Stopień 
wykonania 
planu (%) 

4:3 

  1 2 3 4 5 6 

A 

Przychody ze 
sprzedaży i 
zrównane z nimi + 
pozostałe 
przychody 
operacyjne 

6 824 422,82 6 336 800,00 6 811 045,85 99,80 107,48 

B Koszty działalności 
operacyjnej 6 858 817,30 6 387 500,00 6 731 658,71 98,14 105,39 

C 
ZYSK  Z 
DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

-34 394,48 -50 700,00 79 387,14 -230,81 -156,58 

D Przychody 
finansowe       101 691,58      55 000,00 49 270,40      48,45 89,58 

E Koszty finansowe 38 853,33 3 300,00 6 230,90 16,04 188,82 

F WYNIK BRUTTO 28 443,77 1 000,00 122 426,64 430,42 12 242,66 

G WYNIK NETTO -54 543,64  71 943,15 -131,90   
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W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego 

Spółka Akcyjna osiągnęła zysk netto w wysokości 71 943,15 zł. 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 6 627 136,67 zł i są to głównie przychody 

z najmu powierzchni gospodarczych oraz przychody związane z realizacją projektów 

współfinansowanych. Od 2019r. do przychodów ze sprzedaży kwalifikowane są również 

przychody osiągane z jednej z podstawowych działalności operacyjnej za jaką Spółka uważa 

udzielanie pożyczek. 

Wzrost przychodów w stosunku do planu na 2019r. wynika przede wszystkim ze wzrostu 

przychodów z tyt. najmu powierzchni przy ul. Karmelkowej (podniesienie od maja 2019 roku 

stawek czynszu oraz zwiększenie powierzchni wynajmowanych). Wpływ na tę różnicę miała 

również realizacja większej niż przewidywano ilości kontroli (kontrole przeprowadzone 

bezpośrednio przez WARR S.A. oraz wynagrodzenie dla WARR S.A. za pełnienie funkcji 

Lidera). 

Pozostałe przychody operacyjne w 2019r. wyniosły 183 909,18 zł. Składają się na nie oprócz 

rozliczanych w czasie przychodów z tyt. dotacji na zakup środków trwałych, jednorazowe 

zdarzenia gospodarcze takie jak sprzedaż czterech samochodów na łączną kwotę 57 722,75 zł 

oraz refundacja opłaty od skargi pauliańskiej (46 305,28 zł), która to kwota znalazła się 

zarówno w pozostałych przychodach operacyjnych jak i pozostałych kosztach operacyjnych. 

W 2019r. spółka osiągnęła przychody finansowe w wysokości 49 270,40 zł. Są to gównie 

odsetki od lokat bankowych.  

Stan środków pieniężnych na koniec 2019r. wyniósł 6 269 206,82 zł. 

Wolne środki Spółka lokuje w krótkoterminowe lokaty bankowe. 

Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,28. Spadek wskaźnika płynności wynika ze 

zwiększonych w 2019r. wydatków administracyjnych Spółki (funkcjonowanie podwójnego 

Zarządu  do kwietnia 2019r, odprawy dla zwalnianych pracowników), a także z wniesionego 

wkładu do udzielonych długoterminowych pożyczek. 

Na bieżąco monitorowany jest poziom należności od kontrahentów co ogranicza ryzyko 

poniesienia strat finansowych, wynikających z niewypełniania przez nich zobowiązań wobec 

Spółki.  

W najbliższym roku Spółka planuje zwiększyć przychody z tytułu wynajmowanych 

powierzchni gospodarczych przy ul. Karmelkowej poprzez podwyższenie czynszów (zgodnie 

ze wskaźnikiem inflacji) oraz wynajęcie powierzchni wolnych.  

Zdolność płatnicza w najbliższym roku nie jest zagrożona.  Spółka nie posiada akcji własnych. 
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Istotne ryzyka na jakie narażona jest Spółka: 

 
W marcu 2020r. pojawiło się zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  

i podejmowanymi na bieżąco decyzjami przez organy państwowe. 

Dla WARR S. A. to zdarzenie ujawniło ryzyka, które w ogóle nie pojawiłyby się  

w funkcjonowaniu w  warunkach przed epidemią. 

W związku z powyższą sytuacją, 11 marca 2020r. Prezes Zarządu WARR S.A. wydał 

zarządzenie w którym:  

- wstrzymał wyjazdy zagraniczne,  

- zobowiązał pracowników powracających z wyjazdów zagranicznych do odbycia 

kwarantanny,  

- wytypował część pracowników do pracy zdalnej,  

- ograniczył do niezbędnego minimum bezpośrednią obsługę klientów WARR. 

Jeśli stan zagrożenia epidemicznego ustąpi w przeciągu trzech miesięcy, to Spółka będzie  

w stanie utrzymać jej funkcjonowanie na zaplanowanym poziomie: 

- pracownicy są w stanie pracować zdalnie, a niezbędne wizyty w biurze będą nadzorowane  

i kontrolowane przez pracodawcę, 

- dla najemców, którzy oficjalnie zgłoszą oczekiwanie pomocy, Spółka zaproponuje 

podpisanie porozumienia na pokrycie części czynszów w kwietniu, maju i czerwcu 2020r.  

z wpłaconych przez nich kaucji i na uzupełnienie tych kaucji we wrześniu 2020r. 

 

Przedłużenie się stanu na drugą połowę 2020r. może doprowadzić do pojawienia się: 

 1.  Ryzyka nieosiągnięcia zaplanowanych przychodów w związku z problemami finansowymi, 

które mogą wystąpić u najemców z Karmelkowej 29, 

2.  Ryzyka niezrealizowania zleconych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

usług przygotowania i przeprowadzenia kontroli zgodnie z zawartą umową nr 

69/BZP/DK/2019 i w związku z tym niezrealizowaniem z tego tytułu przychodów. 

Skorelowanymi następstwami z ww. może być konieczność radykalnego obniżenia kosztów 

funkcjonowania Spółki poprzez: 

- zmianę planów inwestycyjnych – rezygnację z przeprowadzenia w 2020r. konkursu na 

projekt architektoniczny biurowca i hal przy ul. Karmelkowej 29, 

- wstrzymanie rekrutacji na wolne etaty, a nawet redukcję aktualnego zatrudnienia, 

- redukcję wynagrodzeń Zarządu i pracowników. 
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3. Ryzyko związane ze zmianami w finansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej – 

zmniejszenie środków Unii Europejskiej przeznaczonych na bezzwrotne finansowanie 

projektów wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa 

dolnośląskiego, których realizację wspiera WARR SA, również może skutkować koniecznością 

zmniejszenia zatrudnienia.  

W celu zmniejszenia takiego ryzyka, Spółka pozyskuje i rozwija się w realizacji projektów 

opartych o finansowanie zwrotne. Taka forma finansowania może zyskać na popularności po 

ustąpieniu zagrożenia epidemicznego, kiedy przedsiębiorcy będą potrzebowali środki na 

utrzymanie funkcjonowania swoich działalności.   

W 2020 roku Spółka będzie kontynuowała działalność w niezmienionym istotnie zakresie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

32 

IV. Kierunki rozwoju Spółki 
 
1. Rozwój i pozyskiwanie zwrotnych form wsparcia MŚP za pośrednictwem funduszu 

pożyczkowego, z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz środków własnych Spółki. 

2. Pozyskiwanie nowych  projektów w ramach Programów Operacyjnych Unii Europejskiej 

stwarzających możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia pracowników WARR na 

rzecz wsparcia MŚP. 

3. Rozwój oferty usług dla przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych w obszarze 

realizowanych przez nich projektów ze środków unijnych, z wykorzystaniem wiedzy i 

doświadczenia pracowników RIF. 

4. Dalsze prace nad realizacją konepcji rozbudowy Centrum Budowlano - Usługowego 

Karmelkowa 29. W bieżącym roku powstanie: 

 wstępna Koncepcja Zagospodarowania Centrum (wraz z budynkiem biurowym dla instytucji 

Samorządu Województw Dolnośląskiego); 

 projekt architektoniczny budynku biurowego oraz Hal handlowo – magazynowych wraz z 

zagospodarowaniem terenu.  

5. Działania podnoszące jakość, sprawność i efektywność funkcjonowania spółki: 

 kontynuacja działań marketingowych nad stworzeniem marki „Karmelkowa 29” – jednego z 

najważniejszych miejsc handlu materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi domów i 

mieszkań we Wrocławiu; 

 wdrożenie i rozwój nowej strony internetowej dla Wrocławskiego Centrum Budowlano – 

Usługowego „Karmelkowa 29”;sukcesywne zwiększanie powierzchni wystawienniczej poprzez 

przegląd i przygotowanie dostępnych placów i skwerów do wynajęcia; 

 zacieśnianie współpracy z innymi agencjami zajmującymi się podobną do WARR S.A. 

problematyką oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu na Dolnym Śląsku. 
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  Plan 2020 

[PLN] 
1 2 3 

A 

   
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7 100 000,00 

  

I. CENTRUM Hnadlowo-Usługowe “Karmelkowa 
29” 

 

4 100 000,00 

II. ZESPÓŁ PROJEKTÓW I USŁUG FINANSOWYCH 3 000 000,00    

  
   
   
   
   
     

B POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2 000,00     

C KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  6 973 000,00 

D PRZYCHODY FINANSOWE 10 000,00     

E KOSZTY FINANSOWE 2 300,00      

    

  136 700,00 WYNIK BRUTTO 
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