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WPROWADZENIE 

 
Zarząd Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) przedstawia 

sprawozdanie z działalności Fundacji GAP w roku 2017. Sprawozdanie podzielono na trzy 

części: w pierwszej opisano działalność statutową, w drugiej działalność gospodarczą, 

natomiast trzecią część stanowi sprawozdanie finansowe. 

Przedsięwzięcia podejmowane przez Fundację GAP w 2017 roku były związane z realizacją 

podstawowych celów statutowych Fundacji, tj. prowadzeniem działalności społecznie 

użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym 

rozwoju przedsiębiorczości, promocji, innowacyjności, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

nauki, w tym również polegającej na kształceniu studentów, oświaty i wychowania, kultury 

i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji 

zdrowia. 

Rok 2017 obfitował w wiele konferencji, projektów i przedsięwzięć artystycznych, 

najważniejsze z nich opisano w niniejszym sprawozdaniu.  

Od 2015 roku Fundacja GAP jest liderem Partnerstwa tworzącego Małopolski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), w skład którego wchodzą następujące organizacje: 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Partnerstwo posiada status Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Celem głównym MOWES jest wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego 

i finansowego podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój sektora ekonomii społecznej 

w Małopolsce. Jest on realizowany m.in. dzięki dwóm projektom współfinansowanym 

z Europejskiego Funduszu Społecznego: „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” oraz „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”. 

W 2017 roku Fundacja GAP kontynuowała swoje członkostwo w Małopolskim Komitecie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej biorąc czynny udział zarówno w posiedzeniach plenarnych, jak 

i pracach grup roboczych ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej oraz badań i monitoringu. 

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Fundację GAP w 2017 roku 

była druga edycja międzynarodowego kongresu Open Eyes Economy Summit, którego celem 

było zaprezentowanie i upowszechnienie idei ekonomii wartości. 
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1. Sprawozdanie z działalności statutowej  

 
W ramach działalności statutowej Fundacja GAP w 2017 r. zrealizowała następujące przedsięwzięcia: 

 

1.1. Konferencje i seminaria 

 

1. Kongres Open Eyes Economy Summit 2017 

W dniach 14-15 listopada 2017 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie Fundacja GAP 

zorganizowała drugą edycję kongresu Open Eyes Economy Summit (OEES2), którego celem było 

zaprezentowanie i upowszechnienie idei ekonomii wartości.  

Program merytoryczny, realizowany w dwóch językach (polskim i angielskim), opierał się na 5 blokach 

tematycznych: Firma-Idea, Miasto-Idea, Marka-Kultura, Ład Międzynarodowy i nowy blok tematyczny 

Człowiek – Praca. 

Aktywności i wystąpienia poszczególnych mówców przybierały różne formy: wystąpienia 

wprowadzające i zamykające, sesje inspiracyjne, sesje pogłębiające, sesje Q&A, sesje specjalne, 

potyczki, głosy, battle point (niemoderowana dyskusja dwóch osób o różnych poglądach, w luźnej 

formie, poza salami wykładowymi) oraz meeting points (specjalna przestrzeń do kameralnych spotkań 

z prelegentami i nie tylko).  

Łącznie program kongresu obejmował aż 115 spotkań/wydarzeń, wśród nich najciekawsze to:  

 „Przyszłość gospodarki z inteligentnymi maszynami – uzgodnienie wartości” – sesja pod 

patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy oraz Future of Life Institute 

(prelegenci: Szymon Radziszewicz – woluntariusz Future of Life Institute, doradca 

w Ministerstwie Finansów Afganistanu, Członek Rady Programowej OEES; Roman Yampolskiy – 

pisarz, autor, Dyrektor Cyber Security Lab, University of Louisville, Robert Bednarski – 

Facebook & Instagram Country Director, Central Eastern Europe, Ana Brzezińska – reżyser 

filmowy, projekt Future of Forever, Mikołaj Budzanowski – Członek Zarządu, Grupa Kapitałowa 

Boryszew SA, b. Minister Skarbu Państwa;  

 „Przyszłość przemysłu wydobywczego metali nieżelaznych w Polsce” (prelegenci: prof. dr hab. 

Krzysztof Szamałek – p.o. Kierownika Zakładu Surowców Mineralnych i Kopalin 

Energetycznych, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ali Erfan – 

Dyrektor The Electrum Group, Robert Koński – Prezes Zarządu Rathdowney Polska, Piotr 

Spaczyński – Wspólnik Kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, prof. dr hab. 

Stanisław Speczik – Dyrektor Generalny spółek grupy Miedzi Copper w Polsce, Robert Wierzba 

– Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju);  

 „Miejska gospodarka okrężna” (prelegenci: Aneta Wilmańska – Dyrektor Przedstawicielstwa 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Brukseli, Członek Rady Programowej 

OEES; Justyna Swat – architekt, strategic designer, współzałożyciel POC21, Edyta Wiśniewska – 

Associate at Netherlands Water Partnership; Margo Külaots – Dyrektor ds. energetyki cieplnej, 

Estonia, Fortum; 
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 „Ekologia jako fundament łańcucha dostaw fair trade – fair game” (prelegenci: Dariusz Szwed – 

doradca prezydenta Słupska Roberta Biedronia ds. zagranicznych,  Robert Cyglicki – Dyrektor 

Greenpeace Polska, Nathan Gilbert – Dyrektor Wykonawczy B Lab Europe, dr Maurits Groen – 

Dyrektor MGMG, WakaWaka, Kipster oraz Energetika,  Maria Huma – Prezeska Zarządu 

Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie);  

 „Kodeks pracy przyszłości” (prelegenci: Krzysztof Rzyman – Radio Kampus, Ogólnopolskie 

Forum Mediów Akademickich, dr hab. Monika Gładoch – Doradca Prezydenta Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, 

Rafał Fabisiak – Radca Prawny, Volkswagen Poznań sp. z o.o., dr Rafał Hrynyk – Regulatory 

& Governmental Specialist, 3M Poland, Marek Kłosowski – Dyrektor Departamentu Kadr i Płac, 

ING Bank Śląski SA, Tomasz Kuydowicz – Ekspert, Związek Pracodawców Polska Miedź, Dariusz 

Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Agata Moroz – Dyrektor Pionu PAYROLL, 

Work Service SA, Leszek Zieliński – Prezes Zarządu, Jobman Group sp. z o.o.;  

 „Tworzenie miejsc pracy a ewolucja wspólnego rynku UE: główne wyzwania i zagrożenia 

w kontekście makroekonomicznych i geopolitycznych zmian” (wystąpienie: Elżbieta 

Bieńkowska – Komisarz Unii Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług);  

 „Alternatywne archipelagi – wartości kontra sieci formalne” (prelegenci: Igor Janke – partner 

firmy doradczej Bridge, Prezes Instytutu Wolności; Robert Biedroń – Prezydent Słupska; Stella 

Nakawuki Lukwago – konsultant ds. ekonomii społecznej i mentorka w Social Innovation 

Academy; Jerzy Owsiak – Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy);  

 „How to Create a More Equitable and Vibrant Krakow” (wystąpienie: Gil Penalosa – Founder 

and Chair, 8 80 Cities; Chair, World Urban Parks The 8 80 City);  

 „The Best Kindergarten You Have Ever Seen” (wystąpienie: prof. Takaharu Tezuka – Prezydent 

Tezuka Architects, Profesor Uniwersytetu w Tokio). 

W Kongresie wzięło udział prawie 2 tysiące osób, w tym 181 prelegentów z 18 krajów (Finlandia, Litwa, 

Włochy, Polska, Wielka Brytania, USA, Holandia, Francja, Austria, Belgia, Estonia, Portugalia, Uganda, 

Słowenia, Japonia, Dania, Niemcy, Rosja). Przy organizacji całego wydarzenia wspierało nas 125 

wolontariuszy. 

Kongresowi towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne, m.in. Open Eyes Festival, w ramach którego 

odbyły się koncerty, spektakle i wystawy poprzedzające Kongres. Wydarzenia te miały miejsce 

w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie i innych miejscach Krakowa. W trakcie samego kongresu 

odbyły się:  

 Spektakl „Chopin bez fortepianu” w dniu 14 listopada 2017 r. w reż. Michała Zadary, 

wykonawcy: Barbara Wysocka, Sinfonietta Cracovia pod batutą Bassema Akiki; spektakl 

poprzez bezprecedensowe wykonanie koncertów fortepianowych z wyeliminowaną partią 

fortepianu stanowi fuzję teatru i koncertu; Barbara Wysocka przy akompaniamencie orkiestry 

symfonicznej wykonała aktorski ekwiwalent obu koncertów fortepianowych Fryderyka 

Chopina; 

 festiwal filmowy „Open Eyes to Fair Trade” w dniach 14-15 listopada 2017 r.;  

 Galeria Jednego Obrazu „Leszek Misiak i uczniowie” w dniach 14-15 listopada 2017 r. – 

podczas kongresu w przestrzeni Centrum Kongresowego ICE został wyeksponowany obraz 

prof. Leszka Misiaka; wystawa Jednego Obrazu stanowiła dopełnienie cyklu „Przestrzeń dla 

Sztuki” realizowanego przez Agencją Artystyczną GAP, przy współpracy z Fundacją Gospodarki 

i Administracji Publicznej, Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie i Nowohuckie 

Centrum Kultury, prezentującego w roku 2017 dzieła prof. Leszka Misiaka i jego Uczniów; 
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 wystawa „Net Art. – Sztuka Internetu” w dniach 14-15 listopada 2017 r. – wystawa prac 

polskich i zagranicznych artystów, wykorzystujących w swojej twórczości na różne sposoby 

możliwości, jakie daje Internet; wystawa organizowana we współpracy z Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz Centrum Sztuki Współczesnej Wro Art.; 

 wystawa „Dizajn w przestrzeni publicznej. Mamy problem?” w dniach 14-15 listopada 2017 r. – 

wystawa poświęcona problemowi odpadów;  przygotowana we współpracy z Zamkiem 

Cieszyn. Wystawa zaprezentowała sposoby wykorzystania odpadów gospodarczych, 

recyklingu, jak i pomysły na ograniczenie ilości śmieci. 

● instalacja „Let’s talk about garbage” w dniach 14-15 listopada 2017 r. 

 

Na potrzeby Kongresu opracowano publikację pt. „Open Eyes Book 2” w języku polskim (nakład  1500 

egz.) i angielskim (nakład 500 egz.), która zawierała teksty naukowe autorstwa: Piotra Sztompki, 

Wojciecha Paprockiego, Krzysztofa Obója, Bartłomieja Bigi, Huberta Izdebskiego, Mateusza 

Zmyślonego, Jerzego Hausnera, i Michała Kudłacza. W książce można znaleźć teksty dotyczące firmy-

idei, rozwoju miast, rozwoju technologicznego, sytuacji międzynarodowej itp. 

Dodatkowo opracowano i wydrukowano dwa numery „Open Eyes Magazine” nr 1 - maj 2017; nr 2 - 

październik 2017 (http://oees.pl/open-eyes-magazine/). Jest to to miniprzewodnik po tematach 

i ideach Open Eyes Economy. Opisujemy w nim wyzwania, jakie stoją przed współczesnym światem, 

i pokazujemy, jak im sprostać, nie zapominając o wartościach. To pismo „do poczytania” – o nowych 

trendach i uczciwym handlu, o odległych krajach, palących problemach i wizjonerskich rozwiązaniach. 

Autorami tekstów w większości są Bartosz Piłat i Mateusz Zmyślony. 

Więcej informacji o drugiej edycji Kongresu można znaleźć na stronie: http://oees.pl/oees-2017/.  

W ramach przygotowań do OEES2 zorganizowany został cykl spotkań poprzedzających 

i zapowiadających Kongres – „OEES on tour”. 

Seminaria i sesje inspiracyjne w ramach „OEES on tour”: 

1) 18 stycznia 2017, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY 

„Jak rozumieć wartość? Wartość w ujęciu różnych nauk społecznych” 

2) 20 stycznia 2017, Szczyrk, HOTEL ORLE GNIAZDO 

„Start-upy – przedsiębiorczość w erze nowych technologii” 

3) 13 marca 2017, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY 

„Prawo do miasta” 

4) 22 marca 2017, Gdańsk, POLITECHNIKA GDAŃSKA 

„FIRMA-IDEA: realne wyzwania, niematerialne wartości” 

5) 26 kwietnia 2017, Warszawa, SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY 

„FIRMA-IDEA: zarządzanie – ludzie – wartości” 

6) 9 maja 2017, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI 

„Zintegrowana odnowa miasta – wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny” 

7) 11 maja 2017, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY 

„From transaction-driven to relation-driven finance” 

8) 18 maja 2017, Nowy Sącz, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

„Turkusowa organizacja – w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania” 

http://oees.pl/open-eyes-magazine/
http://oees.pl/oees-2017/
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9) 19 maja 2017, Zakopane, HOTEL NOSALOWY DWÓR 

„FIRMA-IDEA: nowe podejście do wartości w biznesie” 

10) 3 czerwca 2017, Lublin, LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE 

„Demokratyzacja demokracji miejskiej” 

11) 12 czerwca 2017, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY 

„Zarządzanie procesami w FIRMIE-IDEI” 

12) 14–15 września 2017, Kraków, MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ 

„Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna” 

13) 10 października 2017, Bruksela, KOMITET REGIONÓW – OPEN DAYS W RAMACH TYGODNIA 

MIAST I REGIONÓW 

„Circular Economy and the new entrepreneurial and social revolution” 

14) 24 października 2017, Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY 

„Could money make the economy circular?” 

15) 25 października 2017, Katowice, UNIWERSYTET EKONOMICZNY 

„Zarządzanie procesami w FIRMIE-IDEI” 

16) 26 października 2017, Warszawa, HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI 

„Edukacja jako przedmiot obowiązkowy” 

 

2.  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Koncepcje Zarządzania 

Publicznego" 

W dniach 26-27 października 2017 r. miała miejsce II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” zatytułowana „Zarządzanie spółkami 

komunalnymi”. Organizatorami wydarzenia były dwie jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie: Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Katedry Administracji Publicznej Wydziału 

Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Katedra Zarządzania Procesowego Wydziału 

Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, a także Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. 

Całość wydarzenia odbyła się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Uczestnikami konferencji, oprócz przedstawicieli środowiska naukowego pochodzących między innymi 

z: Białegostoku, Częstochowy, Krakowa, Katowic, Lublina, Łodzi, byli także reprezentanci 

przedsiębiorstw komunalnych z Polski południowo-wschodniej. Łącznie udział w II Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” wzięło ok. 50 osób. 

Organizatorzy określili następujące główne bloki tematyczne: 

1. Wartość publiczna a przedsiębiorstwa komunalne. 

2. Zarządzanie jakością usług. 

3. Nowe zarządzanie publiczne a gospodarka komunalna. 

4. Współpraca międzysektorowa i przestrzenna. 

5. Uwarunkowania zewnętrzne. 

6. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe. 

7. Normalizacja zarządzania spółkami komunalnymi. 

8. Zrównoważony rozwój. 

9. Finansowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych. 
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10. Informatyczne wspomaganie zarządzania w spółkach komunalnych. 

 

Wokół tych zagadnień prelegenci przygotowali swoje referaty. Na podstawie zgłoszonych 

rozszerzonych streszczeń przygotowano Księgę Abstraktów dostępną w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej konferencji: www.koncepcje.uek.krakow.pl. Łącznie do publikacji zakwalifikowano 13 

tekstów. 

Konferencję rozpoczął prof. dr hab. Janusz Czekaj, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UEK, a następnie 

przemawiali prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka, Dziekan Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania 

Produktem i prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji 

Publicznej. Następnie wystąpienia mieli m.in.: prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka i dr Sabina 

Ostrowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Ryszard Langer, Prezes Zarządu 

Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.; Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej 

„Wodociągi Polskie”; prof. dr hab. Józefa Famielec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, podczas uroczystej kolacji, wręczono dyplomy za 

najlepszy referat naukowy. Nagrodę główną uzyskali ex aequo: duet autorski prof. dr hab. Bogdan 

Gregor i dr Beata Gotwald-Feja z Uniwersytetu Łódzkiego za referat pt. „Działalność marketingowa 

spółek komunalnych – stan obecny i perspektywy rozwoju” oraz dr Tomasz Madras z Politechniki 

Białostockiej za opracowanie pt. „Finansowanie miejskiego transportu publicznego w świetle koncepcji 

wartości publicznej”. 

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Pana Jacka Krupę – Marszałka Województwa 

Małopolskiego oraz Pana prof. UEK dr hab. Andrzeja Chochóła – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie.  

Patronat dla konferencji przyznał też Krakowski Holding Komunalny S.A., a Partnerami byli: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Pracodawcy RP.  

 

3. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsultingu pt. "Doradztwo biznesowe 

w rozwoju organizacji" 

Konferencja skierowana była do środowiska naukowego: studentów, doktorantów i pracowników szkół 

wyższych. Tematyka wydarzenia opiera się na konsultingu i szeroko pojętym doradztwie biznesowym 

stanowiącym połączenie zagadnień z zakresu zarządzania, a także finansów, rachunkowości i produkcji 

tworząc zbiór opracowań niezbędnych do teoretycznego i zawodowego wyposażenia konsultanta  

w wiedzę. Konferencja odbyła się 23 czerwca 2017 r., a na jej obradach wygłoszono 9 referatów.  

Produktem konferencji jest monografia zbierająca nadesłane i zrecenzowane artykuły naukowe.  

W 2017 r. na konferencję (i do monografii) zgłoszono i pozytywnie zatwierdzono 11 artykułów (11 

autorów). Redaktorami monografii byli dr inż. Maciej Walczak i dr Angelika Wodecka-Hyjek, recenzję 

przeprowadzili dr hab. Marek Jabłoński, dr Jolanta Walas-Trębacz i dr Bernard Ziębicki. Monografia 

zostanie wydana w I kwartale 2018 r. 

Fundacja GAP była współorganizatorem konferencji.  

 

 

http://www.koncepcje.uek.krakow.pl/


S t r o n a  | 10 

 

 

 

1.2. Projekty 

 

1. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Od 2015 roku Fundacja GAP jest liderem Partnerstwa tworzącego Małopolski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (MOWES), w skład którego wchodzą następujące organizacje: Agencja Rozwoju 

Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut 

Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny 

Spółdzielni Pracy. 

Głównym celem Partnerstwa jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcie podmiotów 

ekonomii społecznej (PES) w województwie małopolskim. Cel ten jest realizowany m.in. dzięki dwóm 

projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego: „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar 

Metropolitalny” oraz „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska 

Zachodnia” (realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020). 

W obu projektach zaplanowane działania obejmują: usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju (w tym 

zwiększenia zatrudnienia w sektorze ES), usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej 

(PES) i przyczynią się do: 

 tworzenia i rozwoju podmiotów obywatelskich, budowy i wsparcia partnerstw na rzecz ES 

i partycypacji, wyszukiwania i wspierania liderów i animatorów lokalnych (zad 1), 

 inicjowania tworzenia nowych PES (zad 2), 

 podniesienia wiedzy i rozwoju umiejętności potrzebnych do zakładania /prowadzenia 

przedsiębiorstw społecznych (PS) (zad 3), 

 tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) przez przyznanie 

środków finansowych (zad 4), 

 zwiększenia trwałości miejsc pracy w PS przez wsparcie pomostowe dla PS utworzonych 

w ramach projektu, świadczonych w formie finansowej lub w zindywidualizowanej formie ww. 

usług (zad 5), 

 rozwoju istniejących PES przez doradztwo biznesowe, prawne, finansowe, branżowe, 

szkolenia, usługi, oprac. planów/strategii, mentoring, coaching, wizyty studyjne, wsparcie dla 

usług oferowanych przez PES – mikrogrant (zad 6), 

 poszerzenia wiedzy dot. sektora PES, poprzez udostępnienie materiałów edukacyjnych oraz 

Punkt Coworkingu Społecznego będący przestrzenią do pracy i spotkań os. planujących 

utworzenie bądź rozwijanie PES/PS (zad 7). 

 

1A. Projekt „MOWES  – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – 

Krakowski Obszar Metropolitalny” 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii 

społecznej w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) w okresie od 01.08.2016 do 

31.01.2020. 
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Projekt skierowany jest do: 

 mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) zainteresowanych założeniem, 

prowadzeniem lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym, 

 podmiotów ekonomii społecznej, w tym NGO, spółdzielni, podmiotów reintegracji, 

przedsiębiorstw społecznych z terenu KOM, 

 JST, instytucji rynku pracy i pomocy społ. oraz przedsiębiorców z terenu KOM. 

W projekcie Fundacja GAP odpowiada za następujące działania wsparcie istniejących podmiotów 

ekonomii społecznej, z wyłączeniem spółdzielni oraz za zarządzanie partnerstwem realizującym 

projekt. 

W 2017 roku FGAP zrealizowała następujące działania: 

 objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 43 podmioty ekonomii społecznej, 

 zorganizowano i przeprowadzono 1 czterodniowy cykl szkoleniowy pn. Skuteczne zarządzanie 

PES” wraz  z wizytą studyjną, w którym wzięło udział 16 przedstawicieli 14 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 7 szkoleń jednodniowych, w których wzięło udział 101 

przedstawicieli 56 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 1 szkolenie specjalistyczne dla 4 osób z 1 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 11 doradztw grupowych, w których udział wzięły 52 osoby 

z 31 PES, 

 wsparciem doradztwem specjalistycznym (głównie księgowym i marketingowym) objęto 15 

PES, 

 opracowano strategię rozwoju dla 1 PES. 

 

1B. Projekt „MOWES  – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej – 

Małopolska Zachodnia” 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii 

społecznej w subregionie w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2019. 

Projekt skierowany jest do: 

 mieszkańców Małopolski Zachodniej (MZ) zainteresowanych założeniem, prowadzeniem lub 

pracą w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym, 

 podmiotów ekonomii społecznej, w tym NGO, spółdzielni, podmiotów reintegracji, 

przedsiębiorstw społecznych z terenu MZ, 

 JST, instytucji rynku pracy i pomocy społ. oraz przedsiębiorców z terenu MZ. 

W projekcie Fundacja GAP odpowiada za następujące działania wsparcie istniejących podmiotów 

ekonomii społecznej, z wyłączeniem spółdzielni oraz za zarządzanie partnerstwem realizującym 

projekt. 

W 2017 roku FGAP zrealizowała następujące działania: 

 objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 19 podmioty ekonomii społecznej, 

 zorganizowano i przeprowadzono 1 czterodniowy cykl szkoleniowy pn. Skuteczne zarządzanie 

PES” wraz  z wizytą studyjną, w którym wzięło udział 34 przedstawicieli 14 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia jednodniowe, w których wzięło udział 27 

przedstawicieli 13 PES, 
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 zorganizowano i przeprowadzono 1 szkolenie specjalistyczne dla 4 osób z 1 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 4 doradztwa grupowe, w których udział wzięło 16 osób z 11 

PES, 

 wsparciem doradztwem specjalistycznym (głównie księgowym i marketingowym) objęto 5 PES, 

 opracowano strategię rozwoju dla 1 PES. 

 

2. Projekt „Senior Aktywny Społecznie” 

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r. Fundacja GAP realizowała projekt  „Senior Aktywny 

Społecznie”.  Jego celem była aktywizacja społeczna seniorów poprzez wskazanie im cyfrowych 

możliwości jakie daje współczesny świat oraz motywowanie ich do działania na rzecz innych osób. 

Projekt miał za zadanie rozwiązanie zasadniczego problemu jakim jest brak wiedzy i umiejętności 

seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym opartym o nowe technologie. Kluczowym 

aspektem było podjęcie zintegrowanych działań perswazyjno-edukacyjno-aktywizujących, które 

przekonały osoby starsze o sprawczej mocy ich działań oraz przełamały ich strach i obawy związane 

z cyfrowym światem. 

Projekt skierowany był do seniorów z Miasta Krakowa oraz z mniejszych miejscowości Powiatu 

Krakowskiego Ziemskiego i został zrealizowany w siedzibie Fundacji GAP oraz w udostępnionych 

salach, w których organizowane były warsztaty. 

Projekt  obejmował: 

 Warsztaty Aktywności Społecznej złożone z czterech bloków tematycznych: ABC Partycypacji 

(4h), Warsztaty Fotografii Reporterskiej (8h), Warsztaty Fotoedycji oraz Reportażu Społecznie 

Aktywnego (4h), 

 wystawę prac fotografii reporterskiej i internetową galerię “Reportażu Społecznie Aktywnego”, 

 konferencję „Senior Aktywny Społecznie”, 

 oraz Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora. 

W warsztatach trwających łącznie 120 godzin wzięło udział 84 uczestników, odbyło się ponad 100 

godzin konsultacji w Punkcie Cyfrowego Wsparcia Seniora, wykonano 2688 fotografii, z czego 30 

zostało zaprezentowanych na wystawie zwieńczającej projekt. 

W wyniku realizacji projektu „Senior Aktywny Społecznie” nastąpiło zwiększenie aktywności społecznej 

ponad 160 osób starszych 60+ poprzez zmotywowanie ich do działania na rzecz własnej społeczności 

lokalnej dzięki podniesieniu umiejętności w obszarze narzędzi komunikacji internetowej, fotografii 

cyfrowej oraz dokumentacji problemów społecznych. 

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
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1.3. Działania na rzecz studentów 

 

1. Sympozja Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna 
Sympozja są cyklicznym, odbywającym się dwa razy w roku spotkaniem, przyjmującym formę 

wykładów i dyskusji panelowych z udziałem ekspertów z wybranych dziedzin. Sympozja adresowane są 

głównie do studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. W 2017 roku odbyły się dwa sympozja: 

 

a) XLIV Sympozjum Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna,  20-22 

stycznia 2017 r., Szczyrk. 

Bloki tematyczne: 

1. Start-upy: przedsiębiorczość w erze nowoczesnych technologii,  gospodarz dnia: Bartosz 

Józefowski. 

2. Szkolnictwo wyższe,  gospodarz dnia: prof. dr hab. Jarosław Górniak. 

 

b) XLV Sympozjum Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna,  19-21 maja 

2017 r., Zakopane. 

Bloki tematyczne: 

1. Firma-Idea: nowe podejście do wartości w biznesie, gospodarz dnia: dr Bartłomiej Biga. 

2. Spółdzielczość, gospodarz dnia: Joanna Brzozowska-Wabik. 

 

W każdym z sympozjów wzięło udział ponad 300 osób, w tym głównie studentów i pracowników 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także przedstawicieli biznesu, administracji publicznej 

i organizacji pozarządowych.  

 

2. Program stażowy GAP 

Celem Programu Stażowego GAP jest zapewnienie studentom Wydziału Gospodarki i Administracji 

Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie możliwości korzystania z płatnych stażów 

w największych polskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. 

Program daje szansę młodym ludziom zaistnieć na rynku pracy poprzez zdobycie niezbędnego 

doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w sposób praktyczny zdobytej w toku studiów wiedzy 

teoretycznej.  

Rekrutacja do programu odbywa się w dwojaki sposób. Po pierwsze w podstawowej formule Programu 

stażowego, w ramach której studenci przechodzą przez ocenę formalną i merytoryczną dorobku 

naukowego i kwalifikacji w zakresie oczekiwań potencjalnego pracodawcy. Drugą ścieżką jest Konkurs 

Sympozjalny, w ramach którego studenci piszą artykuły naukowe oceniane i recenzowane według 

kryteriów publikacji naukowej. 

W 2017 roku studentom przyznano 15 miejsc stażowych: 

 w dwóch edycjach Konkursu Sympozjalnego przyznano 6 miejsc stażowych;  

 w dwóch edycjach podstawowego programu przyznano 9 miejsc stażowych.  

Studenci odbyli staże w następujących podmiotach: 

 Bank Gospodarstwa Krajowego (3 staże), 
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 Orange Polska S.A. (2 staże) 

 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (3 staże) 

 Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. (2 staże) 

 Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (2 staże) 

 TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna (3 staże). 

 

3. XXI Promocja Absolwentów GAP 

W dniu 21 października 2017 r. Fundacja GAP wraz z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie była współorganizatorem XXI Promocji Absolwentów GAP, 

która po raz pierwszy w historii miała charakter wydziałowy. Uczestniczyli w niej absolwenci studiów 

II stopnia dwóch kierunków: Gospodarki i administracji publicznej oraz Gospodarki przestrzennej. 

Jest to coroczna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie. Odbywa się w obecności władz uczelni i zaproszonych gości, połączona jest z prezentacją 

najlepszych prac magisterskich. Honorowym Patronem XXI Promocji był Andrzej Dera - Sekretarz Stanu 

w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas uroczystości dokonano wręczenia Nagrody im. prof. 

J. Indraszkiewicza. Po oficjalnej części, która miała miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Krakowie, Absolwenci z zaproszonymi osobami wzięli udział w bankiecie w Muzeum Sztuki i Techniki 

Japońskiej Manggha. W wydarzeniu wzięło udział niespełna  200 osób. 

 

4. Nagroda im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza 
Konkurs o Nagrodę im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza w 2017 roku został rozszerzony na 

absolwentów studiów II stopnia całego Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla Absolwenta, którego 

zainteresowania wykraczały poza program akademicki i który może poszczycić się znaczącymi 

osiągnięciami, w tym: naukowymi, artystycznymi, sportowymi, uczestnictwem w projektach 

badawczych i wdrożeniowych, a także aktywnością w działalności na rzecz środowiska akademickiego, 

organizacji pozarządowych czy społeczeństwa obywatelskiego. Poza prestiżowym wyróżnieniem 

zwieńczającym studia na Wydziale GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nagroda posiada 

również wymiar finansowy. Kwota 5.000 zł, którą otrzymuje wyróżniony Laureat, to z jednej strony 

wyjątkowa gratyfikacja za aktywny udział w życiu Wydziału i Uczelni, ale również nieocenione wsparcie 

na początku nowej drogi w dorosłość. W roku 2017 zgłosiło się ośmioro kandydatów. 

Podczas Promocji Absolwentów w 2017 roku po raz dziesiąty przyznana została ww. Nagroda. 

Fundatorami nagrody byli: KASTALBLECH Sp. z o.o., Andrzej Strzelczyk, Kazimierz Blecharski, Józef 

Szwab, Piotr Drążkiewicz, Maciej Krakowiak, Henryk Kędziora, Stanisław Bisztyga, a jej laureatką 

została Aleksandra Trójca.  

 

5. Wielcy Polscy Ekonomiści – wsparcie rozwoju naukowego studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Założeniem projektu  Wielcy Polscy Ekonomiści było stworzenie programu stypendialnego dla 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierunku, a później Wydziału Gospodarka 

i Administracja Publiczna, realizujących prace badawcze o tematyce historii gospodarczej poprzez 

dokumentację życiorysów i osiągnięć naukowych przedstawicieli polskiej ekonomii. W ramach projektu 
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zostało utworzone stypendium dla studentów realizujących badania, przeznaczono także pulę 

pieniędzy na pokrycie kosztów ich pracy badawczej oraz zapewnienie odpowiedniej oprawy 

technicznej prac (w tym realizację nagrań z wywiadów prowadzonych w ramach pracy badawczej). 

W ramach projektu zebrano materiały dokumentujące życie i pracę prof. Tadeusza Kowalika, prof. 

Zdzisława Sadowskiego, prof. Edwarda Łukawera. 

 

6. Działalność sportowa 

W trakcie całego roku Fundacja GAP organizowała zajęcia sportowe, tj. mecze i treningi piłkarskie dla 

zainteresowanych osób, w tym przede wszystkim dla studentów Wydziału Gospodarka i Administracja 

Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto Fundacja GAP wspiera działalność sekcji 

futsalu kobiet i mężczyzn Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie poprzez zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia 

zajęć treningowych.  

  

 

 

 

1.4. Działalność artystyczna 

 

1. Koncert dla Tadzia 

Wspomnienie Tadeusza Gardziela – koncert Mai i Andrzeja Sikorowskich.  

W programie koncertu poświęconego pamięci Tadeusza Gardziela zabrzmiały piosenki Andrzeja 

Sikorowskiego, wokalisty, wieloletniego lidera Grupy pod Budą i autora większości jej utworów. Artysta 

wystąpił w duecie z córką Mają Sikorowską, przy wsparciu jednego z najlepszych polskich gitarzystów 

Jacka Królika oraz Gertrudy Szymańskiej i Tomasza Kupca. Podczas Koncertu dla Tadzia zabrzmiały 

największe przeboje grupy Pod Budą, jak i z solowej kariery Andrzeja Sikorowskiego oraz pochodzące z 

trzech wspólnie nagranych z Mają płyt. 

Koncert odbył się 28 października 2017 r., w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” w Dębicy.  

Organizatorami koncertu byli: Fundacja im. Tadeusza Gardziela, Miejski Ośrodek Kultury MORS w 

Dębicy, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Agencja Artystyczna GAP. 
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1.5. Inne 

 

1.  Telewizja GAP 

Telewizja GAP to projekt edukacyjny i informacyjny, mający na celu prezentację oferty społeczności 

GAP, wsparcie prowadzonych przez Fundację GAP i Agencję Artystyczną GAP działań integracyjnych 

i naukowych oraz promocję działalności edukacyjnej Wydziału GAP Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie, Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, Małopolskiej Szkoły Administracji 

Publicznej UEK. Jest to również platforma komunikacji ze studentami Wydziału GAP, oraz możliwość 

prezentacji ich działalności na forum akademickim. Grupą odbiorców projektu są w pierwszej 

kolejności studenci i pracownicy Wydziału GAP oraz pracownicy środowiska GAP, a także studenci 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a poprzez internetowy przekaz telewizji wszyscy 

zainteresowani zagadnieniami gospodarki i administracji publicznej.  

W pierwszej połowie 2017 roku Fundacja GAP kontynuowała prowadzenie internetowego kanału 

telewizyjnego promującego działalność i profil naukowy społeczności GAP. Do produktów projektu 

zaliczają się m.in.:  

 kanał YouTube Telewizja GAP (zmieniony od 2017 roku na Strefa GAP), 

 materiały filmowe promujące wydarzenia organizowane przez  społeczność GAP, 

 autorskie materiały filmowe o charakterze edukacyjnym angażujące pracowników środowiska 

GAP, 

 vlog prof. Jerzego Hausnera. 

 

2.  ŚpiewaGAP – mini orkiestra dziecięca 

Mini orkiestra dziecięca ŚpiewaGAP to zespół, który tworzą dzieci pracowników Środowiska GAP. 

Pociechy, prowadzone przez gitarzystkę, pedagog i animatorkę Susanne Nagy, muzykują na 

różnorodnych instrumentach: poważnych jak np. gitara, czy skrzypce, malutkich i zabawnych, jak 

ukulele, czy tajemniczych, jak charango lub cajon. Próby mini orkiestry to zarówno nauka przez 

muzykę, jak i dobra zabawa oraz integracja w gronie rówieśników. W programie artystycznym 

śpiewających GAPiątek znajdują się przede wszystkim piosenki z najodleglejszych zakątków świata, 

które dzieci śpiewają z wykorzystaniem oryginalnych tekstów w języku angielskim, hiszpańskim, 

niemieckim, rosyjskim, islandzkim, a nawet jidysz. Co więcej, mali wykonawcy mogą już pochwalić się 

pierwszym scenicznym doświadczeniem, bowiem swoimi występami uświetnili niejedną poważną 

imprezę (np. Sympozja Naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”, 

koncerty w Małopolskim Ogrodzie Sztuki oraz w Parku Jordana podczas Dnia Dziecka). 

Zespół dziecięcy rozwinął w ostatnim roku swoją działalność, przygotowując spektakl teatralny pod 

tytułem Jak Georgina i Alaja pokonały smoka. Historia stworzona przez prof. Annę Karwińską to 

wspaniała opowieść o sile przyjaźni i współpracy, o tym, jak korzystać z posiadanych umiejętności 

i odkrywać piękno ukryte w każdym człowieku. 

W spektaklu stworzonym na podstawie książki i wyreżyserowanym przez Sławomira Rokitę, udział 

wzięli dzieci i rodzice. Akcji scenicznej towarzyszyły wizualizacje multimedialne. Premiera spektaklu 

odbyła się 21.01.2017 roku w Szczyrku podczas 44. Sympozjum Naukowego „Współczesna Gospodarka 

i Administracja Publiczna” (Muzyka: Tomek Wachnowski, Kostiumy: Magdalena Kut, Multimedia: Jan 

Tuszewski). 
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3. Nagroda im. Aleksandra Kowalskiego 

Od maja 2015 roku na Sympozjach naukowych GAP przyznawana jest nagroda imienia zmarłego prof. 

Aleksandra Kowalskiego, długoletniego nauczyciela akademickiego Katedry Teorii Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pomysłodawcy sympozjów. Nagrodę otrzymują osoby 

wybitnie zasłużone dla społeczności GAP, które w sposób szczególny przyczyniły się i nadal przyczyniają 

do rozwoju idei Sympozjów GAP. 

Podczas XLIV Sympozjum GAP laureatem nagrody został Pan Paweł Orkisz, a podczas XLV Sympozjum 

GAP nagrodę otrzymał dr Maciej Frączek. 

 

4. Kultura a rozwój – wydanie 2 

Celem projektu było wsparcie Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie w przygotowaniu drugiego wydania podręcznika „Kultura a rozwój” 

(wydanie 2) pod red. prof. Jerzego Hausnera, prof. Anny Karwińskiej oraz prof. Jacka Purchli. 

Fundacja GAP pokryła część kosztów związanych z przygotowaniem publikacji (m.in. licencja NCK, 

koszty projektu oraz składu publikacji, część kosztów dot. wydania). W tym celu nawiązano współpracę 

m.in. z Doradztwem Wydawniczym GAB Grzegorz Boguta. 

Podręcznik ukazał się jesienią 2017 r. 

Pierwsze wydanie ukazało się nakładem Narodowego Centrum Kultury w 2013 roku. 
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2. Sprawozdanie z działalności gospodarczej 

 
W roku 2017 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja GAP zrealizowała następujące 

przedsięwzięcia: 

 

1. Przewodnik dla organizacji pozarządowych po procedurach prawnych Gminy 

Miejskiej Kraków w zakresie współpracy i partycypacji społecznej 

Fundacja GAP na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków  opracowała aktualizację publikacji pn. „Przewodnik 

dla organizacji pozarządowych po procederach prawnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie 

współpracy i partycypacji społecznej". 

Zlecenie polegało na opracowaniu aktualnej (stan prawny na grudzień 2017 r.) publikacji pokazującej 

krakowskim organizacjom pozarządowym tryby i zasady współpracy z Gminą Miejską Kraków. Do 

głównych działań Fundacji GAP należało m.in.: 

 opracowanie zaktualizowanej treści publikacji uwzględniającej zmiany w przepisach prawnych 

na poziomie krajowym jak i zmiany w procedurach i przepisach wewnętrznych Gminy Miejskiej 

Kraków, 

 konsultacje treści publikacji z przedstawicielami Gminy Miejskiej Kraków i wprowadzenie 

ewentualnych poprawek lub modyfikacji, 

 redakcja językowa publikacji, 

 skład publikacji (w tym co najmniej trzy korekty typograficzne), 

 przygotowanie publikacji do druku, 

 druk 1000 egzemplarzy publikacji, 

 przygotowanie wersji elektronicznej publikacji na potrzeby zamieszczenia na stronach 

internetowych. 

 

2. Tydzień Ekonomii Społecznej 

VIII Tydzień Ekonomii Społecznej odbył się w dniach 13-16 listopada 2017 r. i został zrealizowany na 

zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przy współpracy z Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Krakowie. Celem projektu była popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej wśród 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Fundacja GAP odpowiadała za: 

 Przygotowanie i przeprowadzenie debaty oksfordzkiej pn. „Ta izba twierdzi, że ci którzy 

pracują społecznie mogą (na tym) zarabiać”. Debata odbyła się w dniu 13 listopada 2017 r. na 

terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27 w Starej Auli 

w Budynku Głównym. W debacie uczestniczyły dwie drużyny: studentów z Koła Naukowego 

Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz studentów z Koła Naukowego WISE UEK. 

W debacie wzięło udział 101 osób. Spotkanie było moderowane przez dr Marka Benio, który 

pełnił funkcję Marszałka Debaty. 

 Zorganizowanie seminarium pn. „Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych”, które odbyło 

się 16 listopada 2017 r. przy ul. Rakowickiej 27 w sali nr 6 pawilonie D Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. Jego celem była analiza czynników wpływających na skuteczne 
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działanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Spotkanie prowadziła p. Agnieszka Pacut, 

a wśród prelegentów znaleźli się: Maja Jaworska, Wiceprezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo 

Wszystko”, Karolina Jurczyk, przedstawicielka Spółdzielni Socjalnej OPOKA, Oliwier Sadlik, 

Stowarzyszenie „Ład”. W trakcie seminarium zostały zaprezentowane modele 

przedsiębiorczości podejmowanej w obszarze społecznym, a także realia, wyzwania 

i ograniczenia takiej formuły działania. Podstawą do dyskusji były doświadczenia zaproszonych 

na seminarium przedsiębiorców społecznych, reprezentujących różne formy organizacyjno-

prawne (spółdzielnie socjalne, organizacje non-profit, spółki non profit) oraz realizujących 

w praktyce odmienne cele społeczne i gospodarcze. W spotkaniu uczestniczyło około 100 

studentów UEK. 

 

3. Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch wizyt studyjnych w Fundacji Gospodarki 

i Administracji Publicznej 

Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch wizyt studyjnych w Fundacji 

Gospodarki i Administracji Publicznej jako wiodącego w Małopolsce podmiotu zajmującego się 

wspieraniem ekonomii społecznej. 

Pierwsza wizyta odbyła się 19.10.2017 i wzięło w niej udział kilkunastu gości – przedstawicieli 

przedsiębiorstw (w tym społecznych) z województwa warmińsko-mazurskiego.  

W trakcie wizyty gościom przedstawiono m.in. ogólne informacje o Fundacji, doświadczenia Fundacji 

w obszarze wspierania ekonomii społecznej, informacje o projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, problematykę standardów działania OWES. Na zakończenie spotkania odbyła się 

dyskusja nt. skuteczności działań wspierających rozwój ekonomii społecznej. 

Wizyta została zorganizowana na zlecenie Lubelskiej Fundacji Wspierania Biznesu i Współpracy 

Międzynarodowej. 

Druga wizyta odbyła się 6.12.2017 i wzięło w niej udział kilkunastu gości – również przedstawicieli 

przedsiębiorstw (w tym społecznych)  z województwa warmińsko-mazurskiego.  

Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z ogólnymi informacjami nt. Fundacji, przedstawiono im 

doświadczenia Fundacji w obszarze wspierania ekonomii społecznej, zaprezentowano działalność 

Przedsiębiorstwa Społecznego Agencja Artystyczna GAP Sp. z o.o., którego założycielem jest Fundacja. 

Dodatkowo gościom została przedstawiona oferta Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. 

Wizyta została przeprowadzona na zlecenie Biura Turystycznego Suwalszczyzna Image Paweł Zajdler. 

 

4. Kampanie promocyjne 

 W ramach działalności gospodarczej Fundacja GAP zrealizowała liczne kampanie promocyjne (przede 

wszystkim w ramach Sympozjów Naukowych z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja 

Publiczna”, a także w ramach Kongresu Open Eyes Economy Summit), głównie dla podmiotów 

komercyjnych, na które składają się m.in. takie działania jak: 

● zamieszczenie logo Sponsora w programie i materiałach konferencyjnych, 

● zamieszczenie logo i linku do strony macierzystej Sponsora na stronie Fundacji w zakładce 

Współpraca, 
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● wyświetlanie logo Sponsora na ekranie w miejscu organizacji konferencji, 

● umożliwienie dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych Sponsora wśród uczestników 

wydarzenia lub możliwość organizacji stoiska promocyjnego. 
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3. Sprawozdanie finansowe 
 

PRZYCHODY FUNDACJI 

Darowizny 136 745,89 zł 

Przychody otrzymane na realizację zadań publicznych 3 592 055,07 zł 

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 79 875,64 zł 

Przychody z działalności gospodarczej 2 682 544,77 zł 

Przychody finansowe 907,86 zł 

Pozostałe przychody operacyjne 7 101,38 zł 

SUMA: 6 499 230,61 zł 

 

KOSZTY FUNDACJI 

Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 635 243,95 zł 

Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 691 311,18 zł 

Koszty działalności gospodarczej 92 397,96 zł 

Koszty administracyjne 15 678,05 zł 

Koszty finansowe 1 720,26 zł 

Pozostałe koszty operacyjne 27 714,20 zł 

SUMA: 6 464 065,60 zł 

Zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych 5 225,00 zł 

 

DANE O: 

A. LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH: 

na umowę o pracę 16 osób, na 31.12.2017 – 15 osób 

/Specjalista ds. organizacji i promocji Kongresu, Administrator Kongresu Open Eyes Economy, 

Koordynator ds. finansowo-administracyjnych, Specjalista ds. finansów, Kierownik projektu, 

Dyrektor ds. projektów, Doradcy kluczowi, Doradcy biznesowi, Animatorzy osób starszych/ 

*w tym w działalności gospodarczej 2 . 
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B) ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ 

Wynagrodzenia, w tym: 805 221,37 zł  

Nagrody 0,00 zł 

Premie 0,00 zł 

 

WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ (BRUTTO) 

Wynagrodzenia, w tym: 211 182,73 zł 

Nagrody 0,00 zł 

Premie 0,00 zł 

 

WYNAGRODZENIA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ W DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ (BRUTTO)  

Wynagrodzenia 12 341, 20 zł 

Nagrody 0,00 zł 

Premie 0,00 zł 

 

C) WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WYPŁACANEGO ŁĄCZNIE 

(BRUTTO) 

Członkom zarządu i innych organów Fundacji nie wypłacano 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą   nie wypłacano 

 

 D) WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO I HONORARIÓW 

(BRUTTO) 

594 038,64 zł 

 

E) UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH Z PODZIAŁEM WEDŁUG ICH 

WYSOKOŚCI, ZE WSAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I WARUNKÓW PRZYZNANIA POŻYCZEK 

ORAZ Z PODANIEM PODSTAWY STATUTOWEJ UDZIELANIA TAKICH POŻYCZEK  

Fundacja udzieliła pożyczki Przedsiębiorstwu Społecznemu Agencji Artystycznej GAP Sp. z o.o. 

w kwocie 45 000,00 zł oraz dla Fundacji Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej w wysokości 

15 000,00 zł.  
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F) KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM BANKU  

 ING Bank konto 84, na dzień 31.12.2017 łączna kwota 187 177,16 zł 

ING Bank konto 68, na dzień 31.12.2017 łączna kwota 11 659,54 zł 

ING Bank konto 91…6902, na dzień 31.12.2017 łączna kwota 37 014,06 zł 

ING Bank konto 34, na dzień 31.12.2017 łączna kwota 10 508,28 zł 

ING Bank konto 69…1300, na dzień 31.12.2017 łączna kwota 76 474,40 zł 

ING Bank konto 91...1292, na dzień 31.12.2017 łączna kwota 114 114,20 zł 

ING Bank konto 69...2861, na dzień 31.12.2017 łączna kwota 98,19 zł 

ING Bank konto 31, na dzień 31.12.2017 łączna kwota 2 891,41 zł 

ING Bank Lokata 84…3038, na dzień 31.12.2017 łączna kwota 350 344,77 zł 

 

G) WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH 

AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK  

W 2014 roku Fundacja nabyła udziały w Przedsiębiorstwie Społecznym Agencja Artystyczna 

GAP sp. z o.o.: Procent posiadanych udziałów – 100 Liczba udziałów – 100 Wartość nominalna 

udziałów – 5000 zł. 

  

H) NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ICH PRZEZNACZENIU ORAZ WYSOKOŚCI KWOT 

WYDATKOWANYCH NA TO NABYCIE  

Fundacja nie nabywała nieruchomości. 

  

I) NABYCIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 

5000,00   

W 2017 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000 zł.  

 

J) WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH 

SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH:  

Aktywa  2 450 197,61 zł 

Zobowiązania 553 822,30 zł 

 

K) DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJĘ Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ 

REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH 

ŚWIADCZEŃ: 

Przychody działalności statutowej odpłatnej 79 875,64 zł 
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Koszty działalności statutowej odpłatnej 1 691 311,18 zł 

 

L) DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE (usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ O 

WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI: 

Umowa nr I/86/RG/103/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. dot. promocji gospodarczej 

Województwa Małopolskiego podczas XLIV i XLV Sympozjum Współczesna Gospodarka i 

Administracja Publiczna w dniach 20-22 stycznia 217 r. w Szczyrku oraz 19-21 maja 2017 r. w 

Zakopanem (zleceniodawca: Województwo Małopolskie); 

Umowa nr W/I/1997/WR/143/2017 z dnia 26 maja 2017 r. dot. zakupu przez Gminę pakietu  

usług promocyjnych w związku realizacją przez Fundację GAP Kongresu Open Eyes Economy 

Summit (zleceniodawca: Gmina Miejska Kraków); 

Umowa nr 13675/2017/ASOS z dnia 1 czerwca 2017 r. o realizację zadania publicznego pn. 

„Senior Aktywny Społecznie” Rządowego Programu zleconego w ramach na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (zleceniodawca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej); 

Umowa nr I/1524/RG/2210/17 z dnia 31 lipca 2017 r. dot. zakupu przez Województwo  usług z 

zakresu promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach Kongresu Open Eyes 

Economy Summit, który odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2017 r. w Krakowie oraz 

podczas wydarzeń towarzyszących (zleceniodawca: Gmina Miejska Kraków); 

Umowa nr ES-454-5-2/17 z dnia 6 listopada 2017 r. dot. organizacji „VIII Tygodnia Ekonomii 

Społecznej” (zleceniodawca: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Krakowie); 

Umowa nr W/I/3558/MS/154/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. dot. opracowania aktualizacji 

oraz druku publikacji pt. „Przewodnik dla organizacji pozarządowych po procederach prawnych 

Gminy Miejskiej Kraków w zakresie współpracy i partycypacji społecznej” (zleceniodawca: 

Gmina Miejska Kraków).  

 

Ł) INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH 

ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH 

DEKLARACJI PODATKOWYCH  

Zobowiązania podatkowe i ZUS na koniec 2017 roku – zero zł. 

Podatek VAT do zapłaty  28 460,00 zł. 

 


