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WPROWADZENIE 

 
Zarząd Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) przedstawia 

sprawozdanie z działalności Fundacji GAP w 2019 roku. 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 2019 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 2019 obfitował w wiele konferencji, projektów i przedsięwzięć artystycznych, 

najważniejsze z nich opisano w niniejszym sprawozdaniu.  

Jednym z najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez Fundację GAP w 2019 roku była 

czwarta edycja Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości – Open Eyes Economy 

Summit. Podczas Kongresu rozmawiamy o nowym modelu ekonomicznym, który może być 

receptą na kryzysy gnębiące współczesne społeczeństwa. Poruszamy tematy takie jak: 

odpowiedzialność społeczna, przyszłość wolnego rynku, demokracja czy ekologia. Dyskutujemy 

o odpowiedzialnym projektowaniu przyszłości społecznej i ekonomicznej. Open Eyes Economy 

Summit 2019 zgromadził ponad 3000 uczestników, 196 mówców, 125 wolontariuszy.  

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 2019 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. 
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1. Sprawozdanie z działalności statutowej  

 
W ramach działalności statutowej Fundacja GAP w 2019 r. zrealizowała następujące przedsięwzięcia: 

 

1.1. Konferencje i seminaria 

1. Kongres Open Eyes Economy Summit 2019 

W dniach 19-20 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie Fundacja GAP 

zorganizowała czwartą edycję kongresu Open Eyes Economy Summit (OEES4), którego celem było 

zaprezentowanie i upowszechnienie idei ekonomii wartości. 

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

4 blokach tematycznych:  Firma-Idea (Firma-Idea jako fabryka wiedzy – kompetencje w gospodarce 

cyfrowe, Świat (bez) pracy), Miasto-Idea (Overtourism, Sprawiedliwość terytorialna w relacji Miasto 

– Wieś), Marka – Kultura (Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu, Odpowiedzialne marki kontra 

misseling i konsumeryzm) i Ład międzynarodowy.  

Aktywności i wystąpienia poszczególnych mówców przybierały różne formy: wystąpienia 

wprowadzające i zamykające, sesje inspiracyjne (case studies oraz dyskusja), sesje pogłębiające, 

sesje Q&A, sesje specjalne, głosy (wystąpienie indywidualne wprowadzające w tematykę), potyczki 

w battle point (moderowane dyskusja dwóch osób o różnych poglądach, w luźnej formie, poza 

salami wykładowymi), okrągły stół (sesja złożona z 6-8 uczestników prowadzona wokół jednego 

wiodącego tematu) oraz spotkania/wydarzenia w strefie partnerskiej (specjalna przestrzeń do 

kameralnych spotkań z prelegentami i nie tylko). Łącznie odbyło się prawie 120 aktywności w tym 

m.in.: 21 pojedynczych wystąpień, 25 sesji tematycznych, 14 potyczek, 2 sesje Q&A, 3 okrągłe stoły, 

kilkadziesiąt spotkań i wystąpień w strefie partnerskiej, a także premiera filmu dokumentalnego pt. 

„Overtourism”, projekcje filmów, warsztaty, spektakl. Wśród najciekawszych punktów pogramu 

można wyróżnić:  

 Sesja inspiracyjna: Overtourism – jak poradzić sobie z klęską obfitości? Sesja pod patronatem 

Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, Moderator: Magdalena Kicińska – 

redaktorka naczelna „Pisma. Magazynu opinii”, uczestnicy: Vladimír Beroun – Manager ds. 

polityk publicznych Airbnb, Miroslav Roncak – międzynarodowy ekspert ds. turystyki 

Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Anton Taranenko – Departament Turystyki i Promocji 

Kijowa, Bartłomiej Walas – Koordynator projektów strategicznych na Wydziale Promocji i 

Turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa, dr Sławomir J. Wróblewski – British Education Tashkent;  

 Sesja Q&A z udziałem mówców z sesji otwarcia:  Alberto Acosta – b. Minister Energetyki i 

Górnictwa Ekwadoru, Nancy Githaiga – Dyrektor ds. polityk, badań i innowacji, WWF Kenia, 

David Throsby – ekonomista kultury, Macquarie University, Sydney, Andreas Novy – 

Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji, moderowana przez 

Michała Kobosko – Dyrektora Polskiego Biura Atlantic Council. 

 Sesja pogłębiająca: Trójgłos o Trójmieście Moderator: Mateusz Zmyślony – Dyrektor Kreatywny 

OEES, uczestnicy: Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Gdańska, Jacek Karnowski – Prezydent 

Sopotu, Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni; 
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 Potyczka: Fundamenty moralności życia publicznego, uczestnicy: ks. Adam Boniecki – redaktor 

senior, „Tygodnik Powszechny” vs dr hab. Magdalena Środa – Uniwersytet Warszawski, 

moderacja: Jacek Marek – ZETKI, student Uniwersytetu SWPS. 

 Głos: Wartości i ich językowe reprezentacje w perswazji publicznej, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk 

– Uniwersytet Warszawski. 

W Kongresie wzięło udział ponad 3000 osób, w tym 196 prelegentów z 18 krajów (Ekwador, 

Kenia, Austria, Polska, Australia, Kanada, Hiszpania, Czechy, Włochy, Ukraina, Uzbekistan, Niemcy, 

Ghana, Belgia, Japonia, USA, Wielka Brytania, Rosja). Przy organizacji całego wydarzenia wspierało 

nas 125 wolontariuszy. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się m.in.: Alberto Acosta – b. Minister Energetyki i 

Górnictwa Ekwadoru; Nancy Githaiga – Dyrektor ds. polityk,  badań i innowacji, WWF Kenia; prof. dr 

hab. Andreas Novy – Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu; prof. dr hab. Jacek Purchla  – 

Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof.  

David Throsby – ekonomista kultury, Macquarie University, Sydney; Michał Kobosko – reprezentant 

krajowy, Atlantic Council; prof. dr hab. Dan Breznitz – Dyrektor Innovation Policy Lab, Uniwersytet 

w Toronto; Tomasz Brzostowski – Wiceprezes, Hitachi Vantara; Barbara McCloskey – Dyrektor HR, 

Shell Business Operations, Kraków; Jessica Rodriguez-Puente – Dyrektor Centrum Operacyjno-

Usługowego, Accenture Kraków; Wojciech Szajnar – Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa; 

Jakub Vanek – Wiceprezes Centrum Operacyjnego na Polskę i Słowację, Genpact; prof. dr hab. 

Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; prof. dr hab. Krzysztof Obłój – 

Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Wojciech Cellary – 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz – Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie; prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

Przewodniczący Rady Programowej OEES; abp Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki; kard. Peter K.A. 

Turkson – Prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Kuria Rzymska; Maciej Bartoń – 

EIT Food Uniwersytet Warszawski; Stowarzyszenie Polska Ekologia; Dariusz Goszczyński – Dyrektor, 

Krajowa Rada Drobiarstwa; Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego; prof. dr hab. Jędrzej 

Krupiński – Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy; Maciej Majewski – Prezes Zarządu, 

Stowarzyszenie Sady Grójeckie i in. 

Kongresowi towarzyszyły również liczne wydarzenia takie jak m.in. Open Eyes Festival, w 

ramach którego odbyły się koncerty, spektakle i wystawy. Wydarzenia odbywały się w Nowohuckim 

Centrum Kultury w Krakowie (NCK), ICE Kraków oraz innych miejscach Krakowa: 

1. Jestem ranny człowiek. Pisarz, aktor, malarz. Wystawa, MOCAK Kraków, 25.10.2019-

15.03.2020; 

2. Dymny w reż. Krzysztofa Materny, NCK, ICE Kraków, 19.11.2019; 

3. Przestrzeń dla Sztuki – Ryszard Otręba, NCK, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; 

4. Nagrodzone projekty dyplomowe – Wydział Architektury i Rzeźby Krakowskiej Akademii im. A. 

Frycza-Modrzewskiego, Krakowskie Planty, 18-24.11.2019; 

5. Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych, Kraków, 18-22.11.2019; 

6. Klątwa obfitości w reż. Ewy Ewart, projekcja filmu połączona z rozmową reżyserki z jednym z 

bohaterów filmu Albertem Acostą, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 

18.11.2019; 
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7. Artysta zmienia świat – Maurycy Gomulicki, sesja z udziałem artysty, ICE Kraków, 19.11.2019; 

8. Mobilna wystawa kolekcji MOCAK, ICE Kraków, 19-20.11.2019; 

9. Bookshop – mobilna księgarnia w której można kupić książki, płyty itp. organizatorów i 

prelegentów Kongresu, ICE Kraków, 19-20.11.2019. 

Dodatkowe inicjatywy w ramach Kongresu to: 

1. Opracowanie i nakręcenie filmu dokumentalnego „Overtourism” w reż. Michała Materny. Gdy 

turystyka staje się problemem... Jak temu zaradzić? Jak upowszechniać turystykę 

odpowiedzialną? Autorzy filmu próbują znaleźć odpowiedź na te pytania na przykładzie 

Amsterdamu. 

2. Ekokącik – dla najmłodszych uczestników OEES zapewniliśmy miejsce, w którym w miły i 

bezpieczny sposób dzieciaki mogły spędzić czas w czasie kiedy ich rodzice uczestniczyli w 

obradach. 

3. Open Cafe – to przestrzeń w czasie Kongresu, gdzie można skosztować produkty z upraw 

zrównoważonego rozwoju, wytwarzanych w sposób odpowiedzialny. Tematem przewodnim 

tegorocznej edycji było jabłko, udało się zgromadzić 5 stanowisk promujących ten wspaniały 

polski owoc. 

4. Wykład Davida Throsby’ego pt. „Dziedzictwo i ekonomia”, Międzynarodowe Centrum Kultury 

w Krakowie, 18.11.2019. 

5. Kiermash – targi mody niezależnej i dizajnu polskich projektantów, ICE Kraków, 19-20.11.2019. 

6. Kraków International Green Film Festival – wybrane produkcje i spotkania w ramach festiwalu 

filmów o tematyce ekologicznej, ICE Kraków, 20.11.2019. 

7. Panel „Obszary funkcjonalne metropoliami szans? W jaki sposób dynamizować rozwój 

obszarów metropolitalnych w Polsce? Przykład Metropolii Krakowskiej”, ICE Kraków, 

20.11.2019. 

Publikacją towarzyszącą Kongresowi była tradycyjnie książka „Open Eyes Book 4” w języku 

polskim (nakład  2000 egz.) i angielskim (nakład 500 egz.), która zawiera teksty następujących 

autorów: Andrzej Sławiński, Jerzy Hausner, Dagmara Maj-Świstak, Michał Rutkowski, Sławomir 

Adamczyk, Barbara Surdykowska, Sławomira Kamińska-Berezowska, Jerzy Wilkin, Michał Kudłacz, 

Magdalena Jelonek, Mateusz Zmyślony, Joshua Aizenman, Wojciech Paprocki, Shalini Randeria. W 

książce można znaleźć teksty dotyczące firmy-idei, rozwoju miast, dóbr wspólnych i prywatnych we 

współczesnym świecie itp. 

Dodatkowo opracowano i wydrukowano „Open Eyes Magazine” nr 4 (październik 2019). Jest 

to mini przewodnik 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. 

W tym numerze poruszone zostały m.in. następujące tematy: lasy deszczowe, charyzmatyczni 

artyści, innowacyjne podejście do edukacji, odpowiedzialne marki, koncepcja miast idealnych w 

praktyce. Publikacja została wydana w języku polskim w nakładzie 4 tys. egz. 

 

Kongres poprzedzało 18 wydarzeń przygotowujących, były to wykłady, sesje, seminaria i 

konferencje, fora, debaty. Wydarzenia te przyczyniły się do budowania ruchu intelektualnego 

skupionego wokół Ekonomii Wartości. Skierowane były do biznesu, nauki, administracji publicznej i 



S t r o n a  | 8 

 

 

organizacji pozarządowych. Przy ich realizacji wspierały Organizatora liczne instytucje i organizacje, 

wiele z nich robionych było w partnerstwach. Udział w nich wzięło łącznie 3200 uczestników, 350 

prelegentów, a podczas tych 18 wydarzeń zrealizowano łącznie 120 godzin wystąpień. Wydarzenia 

te odbyły się na terenie całej Polski i Europy i realizowane były w ramach cyklu Open Eyes Economy 

on Tour 2019: 

1. Bloki tematyczne Firma-Idea: Zarządzanie aktywami niematerialnymi oraz Miasto – Woda – 

Jakość Życia w ramach 48. Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja 

Publiczna, 25-26 stycznia 2019, Zawiercie, Hotel Villa Verde Congress & Spa, ok. 400 

uczestników. 

2. Konferencja Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązania dla gminy w perspektywie 

2025 r., 27 luty 2019, Kielce, Targi Kielce, ok. 100 uczestników. 

3. Konferencja Kształtowanie kompetencji w gospodarce cyfrowej, 8 maja 2019, Wrocław, 

Uniwersytet Ekonomiczny, ok. 250 uczestników. 

4. Prezentacja raportu In. 15 lat Polski w Unii Europejskiej, 14 maja 2019, Kraków, Uniwersytet 

Ekonomiczny, ok. 40 uczestników. 

5. Blok tematyczny The Future of Global Technology and Business Services: koncepcje, 

technologie, pokolenia w ramach 49. Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i 

Administracja Publiczna, 18 maja 2019, Rytro, Hotel Perła Południa, udział wzięło ok. 400 osób, 

(szczegółowe informacje w podrozdziale 1.3 sprawozdania). 

6. II Seminarium Świeradowskie Świat (bez) pracy, 24-25 maja 2019, Świeradów-Zdrój, Hotel 

Sudetia, 11 uczestników (wydarzenie zamknięte). 

7. Forum Przedsiębiorstw, 29 maja 2019, Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, ok. 260 

uczestników.  

8. Konferencja Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm, 6 czerwca 

2019, Poznań, Centrum konferencyjne Młyńska 12, ok. 60 uczestników (wydarzenie 

organizowane w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna 

małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego). 

9. Konferencja naukowa Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego, 12 czerwca 2019, 

Łódź, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ok. 70 uczestników.  

10. Panel dyskusyjny Magię chowaliśmy po piwnicach… Opowieść o Wiesławie Dymnym, 3 

września 2019, Kraków, Klub Hevre, ok. 120 uczestników. 

11. Misja gospodarcza pn. The New Source of Power Polish-Dutch Partnerships on Innovative 

Solutions in NCT, 18 września 2019, Eindhoven, High Tech Campus (Holandia), ok. 30 

uczestników z Polski i Holandii (wydarzenie organizowane w ramach projektu „Małopolska Open 

Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”). 

12. Konferencja Aktywa niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń. O korzystaniu, które nie jest 

wykorzystywaniem, 24 września 2019, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, 111 

uczestników (wydarzenie organizowane w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy 

Hub - promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”). 
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13. II Forum gospodarcze Gorzowski archipelag rozwoju: kompetencje przyszłości, 26 września 

2019, Gorzów Wielkopolski, Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża, ok. 220 uczestników 

(wydarzenie zorganizowane na zlecenie Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski).  

14. Kongres Woda – Miasto – Jakość Życia (Economy of a Water City), 3-4 października 2019, 

Wrocław, Wrocławskie Centrum Kongresowe, ok. 480 uczestników. 

15. Konferencja Relacje – nowy fundament rozwoju, 8 października 2019, Gdańsk, Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO, ok. 200 uczestników  (wydarzenie organizowane w 

ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna małopolskich 

FIRM-IDEI”). 

16. Konferencja Miasto – Wieś. Relacje zrównoważonego rozwoju, 9 października 2019, Olsztyn, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ok. 150 uczestników (wydarzenie zostało zorganizowane, 

dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). 

17. Konferencja Świat (bez) pracy, 18 października 2019, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, ok. 

85 uczestników. 

18. Workshops Commons and commoning in the contemporary economy, 4 listopada 2019, 

Wiedeń, Institute for Human Sciences, ok. 30 uczestników. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniach w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour w 2019 roku 

można znaleźć na stronie: https://oees.pl/on-tour-2019/.  

 

Oprócz cyklu Open Eyes Economy on Tour, inicjatywa Open Eyes Economy została 

zaprezentowana szerokiej publiczności poprzez udział w następujących wydarzeniach zewnętrznych: 

1. Strefa Społeczna w Gdańsku 

W dniach 1-4 czerwca 2019 roku działała w Gdańsku Strefa Społeczna stworzona przez 200 

organizacji pozarządowych, instytucji i organizacji. Organizatorem obchodów były: Europejskie 

Centrum Solidarności, Miasto Gdańsk oraz Fundacja Gdańska. Fundacja GAP była partnerem 

przedsięwzięcia. „Strefa wolności” składała się z  13 namiotów - hal tematycznych, w których 

odbywały się spotkania, debaty, pokazy, są strefy odpoczynku i strefy dla dzieci. Strefa została 

podzielona tematycznie, w każdym namiocie znajdowało się coś innego. Namioty podzielone zostały 

tematycznie, była to Integracja, Demokracja, Prawa Człowieka, Kultura, Rozwój społeczny, 

Solidarność codziennie, Lokalność, Edukacja, Zrównoważony rozwój, Wsparcie społeczne, Równość, 

Biblioteka, Ruchy miejskie. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej razem z Fundacją 

„Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Fundacją Aeris Futuro, Polskim 

Stowarzyszeniem Zero Waste, Fundacją Zielony Zagonek, Fundacją Zostaw Swój Ślad, Fundacją 

GotuJemy oraz Fundacją For Heroes zawiązała Koalicję Otwartych Oczu i dołączyła do obchodów 

święta wolności. 

Wspólnie, przy filiżance kawy lub herbaty fairtrade, rozmawialiśmy o naszej odpowiedzialności 

wobec środowiska, wybraliśmy się w podróż po wirtualnej rzeczywistości, zaproponowaliśmy 

warsztaty dla dzieci, quizy i konkursy, warsztaty zielarskie, czy projekcje filmów dokumentalnych 

nagrodzonych podczas tegorocznej edycji Festiwalu Wrażliwego. Debatowaliśmy o tym, czy 

potrafimy być solidarni w rozwoju oraz jak pogodzić gospodarkę rynkową z solidarnością społeczną. 

Do rozmowy zaprosiliśmy Ewę Sowińską, Pawła Orłowskiego, prof. Dariusza Filara, Paulę Rettinger i  

Agatę Kowalską. 

https://oees.pl/on-tour-2019/
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2. W 2019 roku zainicjowano nowy cykl wydarzeń pn. Open Eyes Economy Neighbours. 

Utrzymywanie dobrych relacji sąsiedzkich nigdy nie było proste. Być może dlatego, że często 

trudno jest docenić nam to, co jest bardzo blisko. Nie pomagają nam w tym zaszłości historyczne, 

przeszkadzają stereotypy. Najwyższy czas jakoś temu zaradzić. Cykl spotkań Neighbours to refleksja 

nad relacją Polaków z sąsiadami, związana z różnymi aspektami życia i różnicami między nami a 

narodami ościennymi – w biznesie, światopoglądzie, polityce, stylu życia czy obyczajach. 

a) Spotkanie Gdy Polaczek spotyka Pepika. Rozmowa o Czechach i Polakach, 11 czerwca 2019, 

Kraków, Klub Hevre, ok. 160 uczestników. 

Pierwszym sąsiadem któremu poświęcone było czerwcowe spotkanie to Czechy. Najdłuższa 

polska granica to ta z Czechami. Podobno tak naprawdę przebiega w naszych głowach. W 

czasie wydarzenia próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie czy Polacy i Czesi znają się od 

podszewki? Czy to, co bliskie, może być egzotyczne? Spotkanie było niezwykle emocjonujące, 

pełne śmiechu, żartów ale także poważnych tematów. O Polakach i Czechach rozmawiali: 

David Černý – czeski rzeźbiarz, ks. Zbigniew Czendlik – polski duchowny pracujący w Czechach, 

Jolanta Dygoś – dyrektorka festiwalu Kino na Granicy, Anna Maślanka – bohemistka, blogerka, 

Pavel Peč – tłumacz literatury polskiej na język czeski. Rozmowę poprowadził Łukasz Grzesiczak 

– politolog, czechofil. 

b) Spotkanie Jak kozak z ułanem. Rozmowa o Ukraińcach i Polakach, 15 października 2019, 

Kraków, Klub Hevre, ok. 100 uczestników.  

Drugie spotkanie w ramach cyklu poświęcone było Ukrainie. Polak to ułan – ma fantazję, 

podkręca wąsa i na koniku cisawym rusza na pomoc ojczyźnie. Z Ukraińca niezły kozak – jest 

wolny i dumny, pędzi przez stepy jak wiatr. Nagle się spotykają – w pracy, w kawiarni, na 

boisku, w Warszawie i w Kijowie. Co wynika z tych spotkań? W czasie wydarzenia 

przybliżyliśmy nieco  lepiej ukraińską kulturę i historię, rozmawialiśmy o relacjach, zwłaszcza 

teraz kiedy tak wiele osób z Ukrainy przyjeżdża do Polski uczyć się i pracować. O Ukraińcach i 

Polakach rozmawiali: Iza Chruślińska – publicystka, autorka książek o polsko-ukraińskich 

relacjach, Olena Babakova – dziennikarka i historyczka, Dima Garbowski – youtuber, autor 

książki Polak z Ukrainy, Ołeksandr Jarmoła – wokalista zespołu Haydamaky, Maciej Piotrowski 

– prezes Stowarzyszenia Folkowisko. Spotkanie prowadził Mateusz Chłystun – dziennikarz RMF 

FM. 

3. Open Eyes Point – nowa specjalna przestrzeń poświęcona open eyes economy. To miejsce na 

spotkania, wywiady i dyskusje, interesującą lekturę. Miejsce to znajduje się w Klubie Hevre na 

krakowskim Kazimierzu. 

4. Open Eyes Friendly – wspólna inicjatywa OEES i Have a Bite. To mapa restauracji, kawiarni i barów 

oraz inicjatyw z Krakowa. Wiele z nich to miejsca, w które ich właściciele wkładają całe serce, tworząc 

w nich swój drugi dom, zbudowany na płynących z przekonań wartości – uczciwości, tolerancji, 

etycznego działania, życia w zgodzie z naturą. Są otwarte, ekologiczne i odpowiedzialne, w duchu open 

eyes economy. 

 

Szczegółowe informacje na temat kongresu Open Eyes Economy Summit, w tym relacje i materiały z 

organizowanych wydarzeń, można znaleźć na stronie https://oees.pl/. 

 

https://oees.pl/
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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 projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

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

Obszar Metropolitalny” (08.2016-01.2020), „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej - Małopolska Zachodnia” (08.2016-07.2019) oraz „MOWES2 - Małopolski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia” (08.2019-10.2022), realizowanych w 

ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

W powyższych projektach Partnerstwo MOWES realizuje następujące działania: usługi animacji 

lokalnej, usługi rozwoju (w tym zwiększenia zatrudnienia w sektorze ES), usługi wsparcia 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES), które mają przyczynić się do: 

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

partycypacji, wyszukiwania i wspierania liderów i animatorów lokalnych, 

● inicjowania tworzenia nowych PES, 

● podniesienia wiedzy i rozwoju umiejętności potrzebnych do zakładania /prowadzenia 

przedsiębiorstw społecznych (PS), 

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

środków finansowych, 

● 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, 

● 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, 

● 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. 

 

 

 



S t r o n a  | 12 

 

 

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. 

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 wsparcia istniejących podmiotów 

ekonomii społecznej, z wyłączeniem spółdzielni oraz za zarządzanie partnerstwem realizującym 

projekt.  

W 2019 roku FGAP zrealizowała następujące działania: 

 objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 130 podmiotów ekonomii 

społecznej, 

 w szkoleniach jednodniowych wzięło udział 30 przedstawicieli z 10 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla 2 PES, 

 w doradztwach grupowych wzięło udział 20 przedstawicieli z 7 PES, 

 doradztwem specjalistycznym (głównie księgowym i marketingowym) objęto 15 PES, 

 opracowano strategię rozwoju dla 6 PES, 

 opracowano strategie marketingowe dla 3 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 wsparcia istniejących podmiotów 

ekonomii społecznej, z wyłączeniem spółdzielni oraz za zarządzanie partnerstwem realizującym 

projekt. 

W 2019 roku FGAP zrealizowała następujące działania: 

 objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 48 podmiotów ekonomii społecznej, 
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 w szkoleniach jednodniowych wzięło udział 13 przedstawicieli z 5 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 1 szkolenie specjalistyczne dla PES, 

 objęto doradztwem grupowym 8 przedstawicieli z 3 PES, 

 doradztwem specjalistycznym (głównie księgowym i marketingowym) objęto 4 PES, 

 opracowano strategię rozwoju dla 1 PES, 

 opracowano strategię marketingową dla 2 PES. 

 

1C. Projekt „MOWES2  – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – 

Małopolska Zachodnia” 

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

społecznej w subregionie w okresie od 01.08.2019 do 31.10.2022. 

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 wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej, z 

wyłączeniem przedsiębiorstw społecznych.  W 2019 roku FGAP zrealizowała następujące działania: 

 objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 9 podmiotów ekonomii społecznej, 

dla których zaplanowano roczny cykl wsparcia w formie szkoleń, doradztw grupowych i 

indywidulanych z zakresu prawa, marketingu i księgowości, strategii rozwoju, strategii 

marketingowych, coachingu i mentoringu. 

 

2. Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna 

małopolskich FIRM-IDEI” 

Od kwietnia 2019 roku Fundacja GAP wspólnie z Fundacją Warsztat Innowacji Społecznych realizuje 

projekt “Małopolska Open Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”. 

Projekt jest kierowany do małopolskich MŚP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji 

województwa małopolskiego (przemysły kreatywne i czasu wolnego, technologie informacyjne i 

komunikacyjne), które chcą rozszerzyć swoją działalność poprzez ekspansję międzynarodową. Oparty 

jest na koncepcji pn. FIRMA-IDEA w ramach ruchu Open Eyes Economy. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności międzynarodowej 84 małopolskich MŚP poprzez 

działania z zakresu wsparcia w internacjonalizacji (m.in. udział w zagranicznych misjach gospodarczych 

oraz targach międzynarodowych), a także zwiększenie rozpoznawalności Małopolski poprzez 

promowanie jej jako regionu rozwijającego w praktyce koncepcję FIRMY-IDEI oraz ekonomii wartości w 

obszarze współpracy biznesowej, a także promocja innowacyjności Małopolski poprzez wzmocnienie 

współpracy na linii nauka-biznes w obszarze ww. inteligentnych specjalizacji w okresie od 1.04.2019 do 

31.03.2022. 

Główne działania zaplanowane w projekcie: 
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● kampania informacyjno-promocyjna w kraju i za granicą (6 artykułów w prasie ogólnopolskiej, 

kampania w zagranicznych mediach społecznościowych, przygotowanie i upowszechnianie 6 

spotów promujących markę gospodarczą Małopolski w kontekście koncepcji FIRMY-IDEI oraz 

Open Eyes Economy), 

● organizacja 9 misji gospodarczych poprzedzonych warsztatami dla 72 MŚP do Holandii, Austrii i 

Słowenii, 

● organizacja wyjazdu 24 MŚP na 3 edycje targów międzynarodowych (Hiszpania, Holandia, 

Polska) poprzedzonych warsztatami, 

● organizacja 12 konferencji w wybranych miastach Polski dot. m.in. współpracy nauki z 

biznesem oraz prezentacji najlepszych praktyk innowacyjnych MŚP z Małopolski, 

● organizacja 9 edycji warsztatów z zakresu planowania i rozwijania działalności eksportowej z 

wykorzystaniem metody Design Thinking  (odpowiedzialny Partner projektu - Fundacja 

Warsztat Innowacji Społecznych), 

● opracowanie poradników dla eksportera nt. Holandii, Austrii, Słowenii (odpowiedzialny Partner 

projektu - Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych). 

W 2019 roku Fundacja GAP zrealizowała następujące działania:  

1. Zorganizowała misję gospodarczą do Holandii (Eindhoven), która odbyła się w dniach 17-19 

września 2019 r. Wydarzenie pn. „Dane – Nowe Źródło Siły. Polsko-holenderska współpraca 

partnerska w zakresie innowacyjnych rozwiązań ICT” zgromadziło ponad 30 osób, w tym 9 

osób reprezentujących małopolskie MŚP z branży IT. Pierwszego dnia misji uczestnicy z Polski 

odwiedzili Brainport Industry Campus oraz spotkali się z przedstawicielami Brabant Investment 

Agency (instytucji publicznej działającej na zasadzie akceleratora i wspierającej 

przedsiębiorstwa, które działają lub planują rozpocząć działalność na terenie Brabancji). Drugi 

dzień misji był poświęcony rozmowom o znaczeniu danych w rozwijaniu działalności 

gospodarczej, możliwościom jakie daje Holandia dla polskich MŚP oraz nawiązywaniu 

kontaktów biznesowych między firmami z Małopolski a ich holenderskimi odpowiednikami. Po 

spotkaniach networkingowych miało miejsce zwiedzanie High Tech Campus, na terenie 

którego odbyły się spotkania w ramach drugiego dnia wyjazdu. Efektem misji było 13 

kontaktów biznesowych przez małopolskie MŚP, co powinno przełożyć się na zwiększenie ich 

szans na pozyskanie klientów w Holandii.  

2. Zorganizowała trzy konferencje poświęcone problematyce szeroko rozumianej innowacyjności 

Małopolskiej gospodarki, współpracy nauki z biznesem oraz prezentacji małopolskich MŚP 

działających w branży przemysły kreatywne i czasu wolnego oraz technologie informacyjne i 

komunikacyjne: 

a) „Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne. Aktywa niematerialne firm”, Poznań, 6 

czerwca 2019 r. (łącznie 57 uczestników); 

b) „Aktywa niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń. O korzystaniu, które nie jest 

wykorzystywaniem”, Warszawa, 24 września 2019 r. (łącznie 111 uczestników); 

c) “Relacje – nowy fundament rozwoju”, Gdańsk, 8 października 2019 r. (ponad 200 

uczestników). 

3. Przygotowała wyjazd 8 MŚP na Międzynarodowe Targi 4 Design Days Katowice, które 

zaplanowano na luty 2020. 
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4. Realizowała działania w zakresie przygotowania i realizacji kampanii promocyjnej, której celem 

jest zwiększenie rozpoznawalności Małopolski poprzez promowanie jej jako regionu 

rozwijającego w praktyce koncepcję FIRMY-IDEI oraz ekonomii wartości (Open Eyes Economy) 

w obszarze współpracy biznesowej. 

Więcej informacji o projekcie: https://oees.pl/hub/  

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 

priorytetowa 3: Przedsiębiorcza Małopolska; Działanie 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej 

gospodarki; Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski; nr projektu RPMP.03.03.01-12-

0592/18. 

 

3. Projekt „Mikro Inicjatywy Seniorów”  

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku Fundacja GAP realizowała projekt “Mikro Inicjatywy 

Seniorów” w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014 – 2020. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej seniorów w wieku 60+ poprzez 

zmotywowanie ich do działania na rzecz swojego otoczenia oraz podniesienie poziomu wiedzy i 

umiejętności w zakresie partycypacji społecznej i realizacji inicjatyw społecznych poprzez wsparcie 

merytoryczne i finansowe w realizacji ich autorskich pomysłów.  Łącznie w projekcie wzięło udział 115 

osób w wieku 60+. 

Zostały podjęte następujące działania: 

● zrealizowano 8 edycji Warsztatów Aktywności Społecznej,  

● zrealizowano 128 godzin zajęć warsztatowych, 

● opracowano 24 projekty Mikro Inicjatyw, 

● zrealizowano 8 Mikro Inicjatyw Seniorów 

● przeprowadzono łącznie 120 godziny indywidualnych konsultacji, 

●  wydano 100 egz. ulotek informacyjnych,  

● wydano 200 egz. folderów 

● wykonano 4 dwustronne  plansze 

 

W ramach inicjatyw odbyły się: 

a) Piknik Międzypokoleniowy “Seniorzy dla Seniorów” 

b) Trening mózgu 

c) Koncert Okolicznościowy z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

d) Bliżej kultury - wernisaż i koncert operetkowy 

e) Modne po 60 - warsztaty motywacyjne i stylu 

f) Inspirujemy się w Inspiro, czyli wizyta studyjna w Niepołomicach 

g) Powitanie Jesieni w Gminie Zabierzów 

h) Piękno jest w Tobie -  Seniorki jako 12 miesięcy 

 

Fundacja GAP na bieżąco czuwała nad prawidłowym przebiegiem projektu, prawidłowym 

wydatkowaniem środków, realizacją działań zgodnie z harmonogramem, rozliczeniem oraz 

sprawozdaniem.  

https://oees.pl/hub/
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4. Projekt „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw 

warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 

4.0” 

W 2019 roku Fundacja GAP rozpoczęła realizację projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, 

kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji 

przemysłowej 4.0”, finansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 

nazwą „DIALOG” na lata 2019-2020.  

Celem nadrzędnym projektu jest wypracowanie zintegrowanego oraz innowacyjnego systemu rozwoju 

wiedzy, kompetencji i postaw koniecznych dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego 

Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0. Innowacyjny w skali europejskiej model 

edukacyjny wspierać będzie rozwój konkurencyjnej gospodarki polskiej w oparciu o nowoczesne 

podejście do kształtowania niezbędnej wiedzy, kompetencji i postaw w społeczeństwie polskim. 

Projekt realizuje interdyscyplinarny zespół badaczy (pedagogika, polityki publiczne, socjologia, 

ekonomia, psychologia, nauki techniczne) współpracujących z praktykami ze świata edukacji, biznesu i 

sfery społeczno-politycznej.  

Pierwszy etap prac składa się z dwóch kluczowych zadań:  

 opracowanie konceptualnych podstaw systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw 

społeczeństwa polskiego w kolejnych 25 latach w oparciu o szczegółową analizę dostępnych 

raportów, baz danych oraz wyników badań;  

 przygotowanie raportu na temat międzynarodowych rozwiązań w zakresie budowania 

systemów rozwoju wiedzy oraz trendów ekonomicznych, społecznych, technologicznych i 

politycznych w zakresie kształtowania zapotrzebowania na kompetencje pracowników w XXI 

wieku w ujęciu ekonomicznym, społecznym, technologicznym i politycznym.  

W następnym kroku, wypracowane założenia teoretyczne zostaną poddane weryfikacji poprzez 

badania empiryczne zaprojektowane przy wykorzystaniu wszechstronnego zakresu metod i narzędzi 

badawczych. Finalnym produktem będzie projekt kompleksowej polityki publicznej w zakresie 

podniesienia jakości zasobów ludzkich w obszarze edukacji, w tym szkolnictwa zawodowego oraz 

kształcenia ustawicznego w oparciu o model instytucjonalny. 

 

W 2019 roku zrealizowano następujące działania: 

 Opracowany został raport analityczny uwzględniający dostępną wiedzę na temat systemu 

kształtowania kompetencji i postaw w Polsce. Raport ten obejmuje 4 obszary tematyczne: 

pedagogiczny, polityk publicznych, ekonomiczno-finansowy i prawno-instytucjonalny. Jest on 

podstawą do przygotowania Koncepcji systemu modernizacji wiedzy, kompetencji i postaw. 

Przeprowadzona analiza w raporcie zawiera szereg rekomendacji, uzasadnień i uwarunkowań 

dla opracowania Koncepcji. Koncepcja będzie następnie poddana weryfikacji w procesie 

badań empirycznych 

 Przygotowany został zestaw 103 tez, stanowiących punkt wyjścia dla opracowania raportu o 

światowym dorobku w zakresie modelowania systemów rozwoju wiedzy, kompetencji i 

postaw.  Tezy stanowić będą podstawę do szczegółowej analizy w wybranych obszarach 

tematyki kształtowania kompetencji z uwzględnieniem światowego dorobku naukowego i 

eksperckiego 
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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 Wydziału (obecnie: Kolegium) Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który jest również jednym ze współorganizatorów 

wydarzenia. 

W 2019 roku odbyły się dwa sympozja: 

a) 48. Sympozjum Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna,  25-27 

stycznia 2019 r., Zawiercie. 

Bloki tematyczne: 

Firma-Idea: Zarządzanie aktywami niematerialnymi, Gospodarz dnia: dr Bartłomiej Biga (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie)  

W programie obrad udział wzięli m.in.: Łukasz Cieśla (Prezes Zarządu, Open Innovation House), Jacek 

Gdański (Wiceprezes Zarządu, Polski Gaz TUW) Mariusz Haładyj (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii), Bartosz Józefowski (Krakowski Park Technologiczny), Barbara 

Matyaszek-Szarek (Prezes Zarządu, Heuresis), Marcin Olender (Google Polska), Ewa Sowińska 

(Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Biegłych Rewidentów), dr Alek Tarkowski (Creative Commons), Jakub 

Wojnarowski (Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie), Sławomir Potasz (Prezes Zarządu, 

In Motion), Wojciech Wawrzak (Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Warzak). 

Miasto – Woda – Jakość życia, Gospodarz dnia: dr Michał Kudłacz  (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie)  

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. UAM dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), Małgorzata Jarosińska-Jedynak (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Inwestycji i Rozwoju), prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz (Polska Akademia Nauk), prof. dr hab. Jacek 

Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa), dr Klara Ramm (Veolia Polska Energia), Maria Wasiak 

(Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy), Piotr Ziętara (Prezes Wodociągów Krakowskich), Witold 

Ziomek (Prezes Wodociągów Wrocławskich).  

b) 49. Sympozjum Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, 17-19 maja 

2019 r., Rytro. 

Bloki tematyczne:  

Architektura, Gospodarz dnia: prof. KA dr hab. Krzysztof Ingarden (Dziekan Wydziału Architektury i 

Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. A. Frycza -Modrzewskiego) 

W obradach wystąpili m.in.: Jerzy Armata (krytyk filmowy i muzyczny), prof. KA dr hab. Krzysztof 

Ingarden, Jan Ingarden (operator filmowy), Jacek Link-Lenczkowski (reżyser filmowy), dr inż. arch. 

Agata Twardoch (Politechnika Śląska), dr Michał Wiśniewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 

dr Mikołaj Lewicki (Uniwersytet Warszawski), Kuba Snopek (badacz architektury), dr Dorota Leśniak-

Rychlak (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie), dr Mikołaj Lewicki, dr Michał Wiśniewski, dr inż. 

arch. Agata Twardoch, Kuba Snopek, dr inż. arch. Piotr Lewicki (biuro projektów Lewicki Łatak), mgr 

inż. arch. Bartłomiej Kisielewski (biuro projektowe Horizon Kraków), Bohdan Lisowski (SARP Kraków), 

dr Romuald Loegler (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego), prof. dr hab. inż. Jan Deja 
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(Stowarzyszenie Producentów Cementu), Przemysław Powalacz (Prezes, Geberit Polska), dr inż. arch. 

Katarzyna Banasik-Petri (Prodziekan, WAiSP KA), O. Ludwik Wiśniewski.  

Future of Global Technology and Business Services: kompetencje, technologie, pokolenia, Gospodarz 

dnia: Tomasz Brzostowski (Senior Director Global Finance Shared Services, Hitachi Vantara) 

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Carolina Pietyra (Managing Director, Aktan), Wojciech Karpiński 

(Center Head Amway Business Services, Amway), Monika Mostowik-Wanat (HR Business Partner, 

Hitachi Vantara), Tomasz Owsiak (GBS Finance Controller, Jacobs Engineering), Barbara McCloskey (HR 

Manager Business Operations Kraków, Shell), Jakub Vanek (Poland & Slovakia Operations Lead, 

Genpact), Jarosław Rusek (Head of Operations Center, Motorola Solution), Piotr Chęciek (Associate 

Partner Audit and Assurance, Ernst &Young), Piotr Laszczak (Global Assurence Manager, Shell), 

Katarzyna Scheer (Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej. Jeronimo Martins), Justyna Rysiak 

(Menedżer ds. Relacji Zewnętrznych, Jeronimo Martins), Małgorzata Chmura (EMEA Finance Director, 

AbbVie), Piotr Morawski (Vice President & Assistant Department Head, BBH), Mateusz Rak (Group 

Head of Procurement Development, International Airlines), Group GBS), Michał Porzożyński (Senior 

Manager, Akamai Technologies), Łukasz Dudek (Head of Corporate Actions Equity Reach Department, 

Euroclear), Marek Zagórski (Minister Cyfryzacji), prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet 

Jagielloński), prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński. 

W każdym z sympozjów wzięło udział ponad 400 osób, w tym głównie studentów i pracowników 

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

organizacji pozarządowych.  

Więcej informacji o sympozjach można zaleźć na stronie: http://sympozjum.e-gap.pl/.  

 

2. XXIII Promocja Absolwentów GAP 

W dniu 19 października 2019 r. Fundacja GAP wraz z Wydziałem (obecnie Kolegium) 

Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie była 

współorganizatorem XXIII Promocji Absolwentów GAP. 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. Gościem Specjalnym wydarzenia był dr Jarosław Gowin - Wiceprezes 

Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 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 imprezie pożegnalnej 

w klubie Zoo w Krakowie. W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób. 

 

3. Nagroda im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza  

Konkurs o Nagrodę im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza skierowany jest do absolwentów 

studiów II stopnia Wydziału (obecnie Kolegium) 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, 

http://sympozjum.e-gap.pl/
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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 2019 (XII edycja) zgłosiło się 7 kandydatów. 

Podczas Promocji Absolwentów w 2019 roku po raz dwunasty przyznana została ww. Nagroda. 

Fundatorami nagrody byli: Maria Hausner oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner a jej laureatką została 

Katarzyna Majcherczyk. Kapituła nagrody podjęła decyzję o wyróżnieniu trzech innych osób, które 

brały udział w Konkursie, były to: Kamil Bodzioch, Joanna Trzeciak i Maria Wirchniańska. 

 

4. Działalność sportowa  

W trakcie całego roku 2019 Fundacja GAP organizowała zajęcia sportowe, tj. mecze i treningi 

piłkarskie dla zainteresowanych osób, w tym przede wszystkim dla studentów i pracowników Kolegium 

Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Drużyna złożona z absolwentów, pracowników i studentów Kolegium GAP uczestniczyła w rozgrywkach 

amatorskiej ligi piłki nożnej Cracow Sunday Football League. Nasza drużyna po raz 8 z rzędu zwyciężyła 

w rozgrywkach. W ramach działań na rzecz drużyny, Fundacja zapewniła niezbędny sprzęt sportowy, 

wynajem obiektu sportowego oraz transport na mecze wyjazdowe. 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. 

Sekcja futsalu kobiet AZS UEK zdobyła brązowy medal w Ekstralidze Futsalu Kobiet, czyli najwyższej 

klasie rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Warto również nadmienić, że w 

zespole występuje pięć reprezentantek naszego kraju. Zespół męski zakończył występy w II Polskiej 

Lidze Futsalu gr. Małopolsko – Świętokrzyska na drugim miejscu, zatem w przyszłym sezonie ponownie 

będą walczyć o awans do I PLF. W rozgrywkach akademickich drużyny regularnie występują w Finałach 

Akademickich Mistrzostw Polski, w roku 2019 zarówno kobiety jak i mężczyźni zdobyli złote medale w 

Klasyfikacji Typów Uczelni Społeczno – Przyrodniczych AMP. 

 

1.4 Działalność artystyczna 

1. Wódeczka z Tadziem 

Projekt “Wódeczka z Tadziem” jest kontynuacją projektu “Koncert dla Tadzia” realizowanego w 

latach 2012-2018 w Dębicy. W 2019 wydarzenie zostało przeniesione do Krakowa i realizowane jest 

pod nazwą “Wódeczka z Tadziem”. W ramach projektu w Piwnicy pod Baranami został zorganizowany 

koncert poświęcony pamięci dr. Tadeusza Gardziela, wiceburmistrza Dębicy, wykładowcy 

akademickiego, przedsiębiorcy. Gwiazdą koncertu był Lech Dyblik, który zaprezentował swój repertuar 

w towarzystwie Piotra Domagały i Olega Dyyaka. 

2. Galeria GAP 

Projekt “Galeria GAP” jest przedsięwzięciem ciągłym prowadzonym przez Fundację GAP we 

współpracy z Agencją Artystyczną GAP i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie już od kilkunastu 

lat. Znajdująca się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przestrzeń, w której 
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prezentowane są  dzieła wykonane różną techniką, to innowacyjne przedsięwzięcie łączące naukę i 

sztukę w murach uczelni o profilu nieartystycznym. 

W 2019 roku budując system wystawienniczy i dostosowując przestrzeń holu Pawilonu Sportowego 

UEK wykreowano tam profesjonalną przestrzeń wystawienniczą  i tym samym na stałe wydzielono w 

tym miejscu obszar będący częścią Galerii GAP. Przestrzeń ta została zaaranżowana z myślą o 9 

obrazach Wiolety Rzążewskiej składających się na cykl „Sto lat.” Okazyjnie zastępować je będą prace 

prezentowane w ramach cyklicznego projektu “Przestrzeń dla Sztuki” oraz projektów realizowanych 

przez jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

3. Wydanie płyty “Fughetta” Michał Nagy 

Projekt miał na celu wydanie autorskiej płyty Michała Nagy, wirtuoza gitary o międzynarodowej 

rozpoznawalności, profesora krakowskiej Akademii Muzycznej. Wśród utworów, które znalazły się na 

płycie najważniejszym jest utwór “Fughetta” skomponowany dla Michała Nagy przez Pawła 

Szymańskiego na specjalne zamówienie Agencji Artystycznej GAP i Fundacji GAP. Działania wykonane 

w ramach projektu obejmowały nagranie materiału muzycznego na płytę, mix i mastering materiału, 

projekt i skład książeczki i okładki, wytłoczenie płyty.  

4. Wsparcie wydawnicze płyty “Dziady” Pianohooligan 

Projekt był zwieńczeniem inicjatywy podjętej w 2015 roku, jaką była produkcja spektaklu świetlno-

muzycznego z udziałem międzynarodowych artystów, który swoją premierę miał podczas kongresu 

Open Eyes Economy Summit. W roku 2019 powstała płyta muzyczna zawierająca wszystkie utwory 

powstałe podczas produkcji spektaklu.  

 

 

1.5 Inne 

1. 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 Naukowych z cyklu 

„Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”. Nagrodę otrzymują osoby wybitnie zasłużone 

dla społeczności GAP, które w sposób szczególny przyczyniły się i nadal przyczyniają do rozwoju idei 

Sympozjów GAP. 

Podczas 48. Sympozjum GAP laureatem nagrody została prof. dr hab. Anna Karwińska, a podczas 49.  

Sympozjum GAP nagrodę otrzymał Rafał Baniak. 
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2. Sprawozdanie z działalności gospodarczej 
 

W roku 2019 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja GAP zrealizowała następujące 

przedsięwzięcia: 

1. Tydzień Ekonomii Społecznej 

X Tydzień Ekonomii Społecznej odbył się w dniach 18-25 listopada 2019 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 bez ekonomii 

społecznej nie ma dobrobytu”. Debata odbyła się w dniu 18 listopada 2019 r. na terenie Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 16 w sali nr 11. W debacie uczestniczyły dwie 

drużyny: studentów z Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz studentów z 

Uniwersytetu Pedagogicznego. W debacie wzięło udział około 100 osób. Spotkanie było moderowane 

przez Annę Mirzyńską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która pełniła funkcję Marszałka 

Debaty. 

 

2. Przygotowanie wizyty studyjnej pn. “Dobre praktyki FIRMY-IDEI”. 

Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch wizyt studyjnych przez Fundację 

GAP jako wiodącego w Małopolsce podmiotu zajmującego się wspieraniem ekonomii społecznej. 

Pierwsza wizyta odbyła się 19-20.11.2018 i wzięły w niej udział dwie grupy ok. 25-osobowe 

zrekrutowane przez Stowarzyszenie LGD “Żywiecki Raj”. Druga wizyta odbędzie się w marcu 2019 r. 

 

3. Organizacja szkoły letniej dla studentów z Uniwersytetu Akita z Tokio 

Fundacja GAP we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w dniach 17 

września – 5 października 2019  zorganizowała szkołę letnią dla studentów z Uniwersytetu Akita w 

Tokio pt. “Water-Energy Nexus”. W wydarzeniu wzięło udział 7 studentów z Uniwersytetu Akita. Celem 

projektu była wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze wody, energetyki oraz pokazanie polskich 

dokonań naukowych i praktycznych w tej dziedzinie. Szkoła letnia składała się z trzech części. Pierwsza 

część dotyczyła nowoczesnych technologii związanych z produkcją węgla i energetyką, w tym jądrową i 

odbywała się w laboratoriach Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (GIG). W drugiej części 

Szkoły Letniej zaprezentowane zostały tematy i technologie związane z odnawialnymi źródłami energii 

oraz gospodarowaniem wodami, zajęcia te odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

Trzecią, podsumowującą częścią był udział studentów w międzynarodowej konferencji “Miasto-Woda-

Jakość Życia” odbywającej się w dniach 3-4 października 2019 we Wrocławiu.    
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4. Organizacja spotkań w ramach Dialogu Obywatelskiego 

Wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce Fundacja GAP podjęła się 

organizacji kilku spotkań w ramach Dialogu Obywatelskiego. Są to otwarte dla szerokiej publiczności 

debaty z komisarzami i innymi urzędnikami Unii Europejskiej organizowane w krajach UE od 2012 roku. 

Każde ze spotkań ma swój własny temat. Podczas spotkań uczestnicy mogli zadawać pytania, zgłaszać 

swoje uwagi oraz wypowiadać się na temat wpływu unijnej polityki na codziennie życie. Podczas 

spotkań można było również podzielić się swoją wizją przyszłości Europy. W 2019 roku Fundacja GAP 

zorganizowała spotkania w: 

1. Dębicy (4 lutego 2019) “Młodzi, piękni, niezdecydowani – co Unia Europejska może zrobić dla 

nas, a my dla niej?” 

2. Nowym Sączu (27 lutego 2019) “Perspektywa finansowa 2021-2027. Miejsce regionów 

peryferyjnych: przypadek Sądecczyzny” 

3. Krakowie (1 marca 2019) “O polityce konkurencji i równych szans” 

4. Gorlicach (15 marca 2019) “Prawa konsumentów w Internecie: jak mieć większy wybór 

produktów online i bezpiecznie robić zakupy w sieci?” 

5. Tarnowie (21 marca 2019) “Unia Europejska a ekonomia społeczna – jakie możliwości 

finansowania daje Wspólnota?” 

6. Łodygowicach (2 kwietnia 2019) “Planuj, działaj, zmieniaj! – o Unii Europejskiej i inicjatywach 

lokalnych” 

7. Chorzowie (4 kwietnia 2019) “Siły zbrojne Unii Europejskiej – czy to możliwy scenariusz?” 

8. Chrzanowie (16 maja 2019) “Prawa konsumentów w Internecie – jak mieć większy wybór 

produktów online i bezpiecznie robić zakupy w sieci” 

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej: Małgorzata Figwer – Policy 

Officer w Komisji Europejskiej, dr Filip Skawiński – Analityk z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w 

Polsce, Margrethe Vestager – komisarz Unii Europejskiej ds. Konkurencji, Łukasz Klejnowski – asystent 

w Parlamencie Europejskim, Jacek Wasik – Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji 

Europejskiej w Polsce, Marta Pabian – urzędniczka Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej DG 

GROW. W spotkaniach brali udział również studenci, lokalni aktywiści i mieszkańcy, przedstawiciele 

przedsiębiorstw.  

 

5. Organizacja Forum Gospodarczego Gorzowski Archipelag Rozwoju: kompetencje 

przyszłości 

Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

odbyło się w Akademii im. Jakuba Paradyża 26 września 2019 roku. To już druga edycja Forum, w 

której wzięło udział niemal 300 mieszkańców Gorzowa i okolic. Przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci z 

całej Polski, w tym. m.in. Wojciech Szajnar – Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dr hab. 

Grzegorz Bełz – profesor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. dr hab. Barbara Gąciarz – 

Dziekan Wydziału Humanistycznego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr inż. Krzysztof 

Nowakowski – Rektor Collegium da Vinci, Miłosz Brzeziński – Mentor AIP Business Link, członek Rady 

Ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, przyjechali do Gorzowa aby dyskutować i inspirować 

Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego do rozwoju. Swoją prezentację na temat 
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rewolucji 4.0 i jej wpływu na rynek pracy przedstawił Tomasz Brzostowski – Dyrektor Zarządzający 

Hitachi Vantara. To szczególnie ważny głos w debacie: Brzostowski jest Gorzowianinem, który pomimo 

spektakularnej i wciąż rozwijającej się kariery biznesowej myśli o wartościach i wdraża swoje plany w 

życie.  

Podczas Forum w centrum uwagi znalazł się Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego. To 

jednostki samorządowe budujące wspólną markę i działające tak, by poprzez integrację i 

współdziałanie optymalizować swój potencjał. Druga edycja miała na celu nie tylko zweryfikować 

wdrożenie wypracowanych podczas pierwszego wydarzenia rekomendacji, ale również rozwinąć teorię 

wysp i archipelagów w zastosowaniu dla MOF GW poprzez pokazanie istoty współdziałania na linii 

nauka-biznes-samorząd. Celem było dostosowanie się do kompetencji, jakie na rynku pracy będą 

niezbędne w dobie gospodarki cyfrowej.  

Podczas Forum w sesji inspiracyjnej “FIRMA-IDEA jako fabryka wiedzy i technologii – wyzwania 

gospodarki cyfrowej” przedsiębiorcy oraz menedżerowie z branży cyfrowej debatowali o wyzwaniach 

funkcjonowania firm w gospodarce przyszłości oraz o oczekiwaniach wobec pracowników. W sesji 

pogłębiającej “Kształtowanie kompetencji cyfrowych w lokalnych i regionalnych archipelagach 

rozwoju” został podjęty temat istoty współdziałania na linii nauka–biznes–samorząd. Uczestnicy 

rozmawiali o tym jak współpracować, aby dopasować się do gospodarki przyszłości.  

Głównym przesłaniem Forum Gorzowski Archipelag Rozwoju jest uświadomienie, że wszystkie 

podejmowane w ramach MOF GW działania muszą służyć wytwarzaniu własnego potencjału, 

tkwiącego przede wszystkim w mieszkańcach. Wyspy i archipelagi to koncepcja, przez którą przemawia 

różnorodność, z jednej strony niezbędna, ale też stanowiąca pewien problem – w związku z tym należy 

ją uspójniać, a nie wolno jej homogenizować narzucając hierarchie. W oparciu o takie zasady powinien 

działać MOF GW, aby myśleć o przyszłości przez pryzmat produktywności i funkcjonalności. 

 

6. Przygotowanie materiału filmowego pn. „Żywy Wrocław. Żywa Woda”  

W ramach organizowanego II Międzynarodowego Kongresu “Economy of a Water City” we 

współpracy z Gminą Wrocław i Wrocławskim Parkiem Wodnym, powstał 15-minutowy film pn. “Żywy 

Wrocław. Żywa Woda”. Fundacja GAP odpowiedzialna była za przygotowanie scenariusza, 

zorganizowanie i koordynowanie grupy filmowej, zapewnienie profesjonalnej obsługi technicznej, 

montaż, koloryzację oraz udźwiękowienie materiału filmowego. Scenariuszem oraz produkcją filmu 

zajęli się uczniowie z Wrocławskiej Młodzieżowej Akademii Musicalowej, a film miał premierę 4 

października 2019 roku podczas II. Międzynarodowego Kongresu „Economy of a Water City”.  

Film składa się z krótkich wywiadów przeprowadzanych z mieszkańcami Wrocławia, w których zostali 

oni zapytani z czym kojarzy im się hasło “Żywy Wrocław. Żywa Woda”, jakie znaczenie ma dla nich 

woda w ich mieście, a także o wspomnienia  z powodzi z 1997 roku. W filmie przedstawione są również 

informacje na temat znaczenia wody we wrocławskiej gospodarce, a także w życiu społecznym 

mieszkańców.  

 

7. Wydanie publikacji pn. „Miasto - Woda - Jakość życia”  

 Na zlecenie Gminy Wrocław, w ramach współpracy podczas I i II edycji Kongresu “Miasto - 

Woda - Jakość życia”, Fundacja GAP przygotowała 1000 egzemplarzy publikacji w formie książkowej 

zawierającej referaty podsumowujące pierwszą edycję Kongresu oraz artykułu naukowe, stanowiące 
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wprowadzenie merytoryczne w temat drugiej edycji Kongresu. Fundacja odpowiedzialna była za 

redakcję tekstów, skład oraz przygotowaniem publikacji do druku.  

 

8. Ekspertyza prezentująca przykłady najlepszych zagranicznych praktyk w zakresie 

zarządzania strategicznego rozwojem regionu 

W grudniu 2019 roku Fundacja GAP w ramach konsorcjum stworzonego wspólnie z dr Piotrem 

Kopycińskim oraz dr Michałem Możdżeniem, rozpoczęła prace nad opracowaniem ekspertyzy 

prezentującej przykłady najlepszych zagranicznych praktyk w zakresie zarządzania strategicznego 

rozwojem regionu. W ramach badań postanowiono poddać analizie następujące regiony: Andaluzja, 

Lombardia, Oregon Pólnocna Brabancja, Szkocja. 

Raport zostanie opracowany w I kwartale 2020 roku. 

Zadanie zostało zlecone przez Województwo Małopolskie.  

 

9. 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,  

● 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  
 

 

I. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach Fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

8 867 730,24 12 865,84 

a. Przychody z działalności statutowej 5 462 229,60 10 182,92 

b. Przychody z działalności gospodarczej 3 401 807,92 2 682,92 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 3 692,72 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów 
statutowych 

329 664,08 10 182,92 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 4 915 497,71 0,00 

- Ze środków budżetu państwa 4 915 497,71 0,00 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 

f. Z darowizn 217 040,81 0,00 

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)- gospodarcza, przychody 
finansowe, pozostałe przychody operacyjne 

Gospodarcza – 
3 401 807,92 

Przychody finansowe –  
1 340,99 

Pozostałe przychody 
operacyjne – 2 351,73 

2 682,92 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 2 946 943,14 

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

62,17 

II. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

8 686 932,44 5 569,67 

a. Koszty realizacji celów statutowych 8 124 957,05 5 569,67 

b. Koszty działalności gospodarczej 457 547,70 0,00 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, 
telefoniczne itp.) 

99 918,94 0,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 4 508,75 0,00 

III. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 
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1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku 
pracy (wg zajmowanego stanowiska) 

Na dzień 31.12.2019 na umowę o pracę 
zatrudnionych było 15 osób, m.in. : 
- Kierownik projektu,  
- Doradcy kluczowi,  
- Doradcy biznesowi, 
- Koordynator ds. finansowo-
administracyjnych,  
- Specjaliści ds. finansów,  
- Animator / Mentor Osób Starszych 
- Specjalista ds. promocji MŚP na targach 
- Specjalista ds. promocji innowacyjności 
- Specjalista ds. wsparcia MŚP w ekspansji na 
rynki zewnętrzne 
- Specjalista ds. akcji informacyjno-
promocyjnych 
-Kierownik zespołu ds. kultury, 
- Asystent ds. produkcji projektów 
kulturalnych 
- Specjalista ds. organizacji i promocji 
Kongresów,  
- Specjalista ds. organizacji kongresów, 
konferencji oraz seminariów,  
- Administrator Kongresu Open Eyes 
Economy. 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

Nie dotyczy (pracownicy zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę są zatrudniani w 
ramach działalności gospodarczej w 
niepełnym wymiarze etatu)  

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez 
fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od 
wynagrodzeń) 

1 255 407,42 

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

Kwota brutto 700 185,68 

b. Z tytułu umów zlecenie 
Kwota brutto umowy zlecenie i umowy o 

dzieło – 443 777,76 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu 
i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

Fundacja nie wypłaca członkom zarządu i 
członkom innych organów Fundacji 
wynagrodzeń z tytułu sprawowania funkcji. 
Zawierane umowy związane są tylko z 
realizowanymi przez Fundację projektami. 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

Nie dotyczy. 
Fundacja w roku 2019 nie zatrudniała osób 
kierujących wyłącznie działalnością 
gospodarczą. 

IV. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

x 
TAK 

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych Nie dotyczy  
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3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania 
pożyczek 

Nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych Nie dotyczy 

V. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 
Wszystkie rachunki bankowe w ING Bank Polski – suma zgromadzonych środków – 541 299,24 

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

15 640,47 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, 
ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki 
trwałe 

W 2019 roku Fundacja nie nabyła 
ww. obligacji. 

W 2019 roku Fundacja nie nabyła 
nieruchomości. 

72 000,00 zł (obrazy) 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji 
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 

2 394 262,94 337 947,64 

VI. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 
W ramach działań zleconych Fundacja GAP podpisała umowy z podmiotami państwowymi i samorządowymi 
 i zrealizowała następujące zamówienia: 
 
Umowa nr U-NM/3.19 z dn. 2 stycznia 2019 z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
Akcyjna dot. promocji i reklamy kampanii „W KRAKOWIE DOBRA WODA prosto z kranu” podczas organizacji 
inicjatyw sportowych przez Fundację GAP 
 
Umowa nr DSR/BDG-II/POPT/3/19 z dn. 17 stycznia 2019 ze Skarbem Państwa – Ministrem Inwestycji i 
Rozwoju dot. organizacji panelu dyskusyjnego poświęconego tematyce „Miasto – Woda – Jakość Życia. 
Rekomendacje dla Krajowej Polityki Miejskiej w kontekście ochrony środowiska i gospodarki wodnej”  w 
ramach 48. Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna oraz wykonaniu dzieła 
polegającego na przygotowaniu opracowania raportu podsumowującego poprowadzony panel dyskusyjny 
 
Umowa nr DIN/DBG-IV-POIR-3/19 z dn. 18 stycznia 2019 ze Skarbem Państwa – Ministrem Przedsiębiorczości i 
Technologii dot. wsparcia merytorycznego i zapewnienia  obsługi technicznej debaty on-line „Sytuacja i 
perspektywy polskiej gospodarki w ramach 48. Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja 
Publiczna 
 
Umowa nr WOP.272.2.55.2019 z dn. 18 lutego 2019 z Gminą Tarnowo Podgórne dot. przygotowania i 
wygłoszenia wykładu otwarcia podczas konferencji „Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd” 
 
Umowa nr W/I/1218/PI/34/2019 z dn. 1 kwietnia 2019 z Gminą Miejską Kraków dot. zakupu przez Miasto 
Kraków pakietu usług promocyjnych w związku z realizacją przez Fundację GAP Kongresu Open Eyes Economy 
Summit 2019 
 
Porozumienie nr V/32/SG/801/19 z dn. 18 kwietnia 2019 z Województwem Małopolskim dot. współpracy w 
ramach Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna  
 
Umowa nr DIR/BDG-III/POIR/7/2019 z dn. 16 maja 2019 ze Skarbem Państwa – Ministrem Inwestycji i 
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Rozwoju dot. organizacji oraz zapewnienia obsługi technicznej podczas debaty on-line „Sytuacja i perspektywy 
polskiej gospodarki” w ramach 49. Sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna 
 
Umowa nr I/1562/SG/2129/19 z dnia 30 lipca 2019 z Województwem Małopolskim dot. zakupu usług z zakresu 
promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach Kongresu Open Eyes Economy Summit 2019
  
 
Umowa nr WOP-17/2019 z dn. 26 sierpnia 2019 z Miastem Gorzów Wielkopolski dot. organizacji i promocji 
forum gospodarczego  pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, 
Kłodawy i Santoka – etap II”. 
 
Umowa nr U-NM/106/19 z dn. 3 września 2019 z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
Akcyjna dot. promocji i reklamy kampanii „W KRAKOWIE DOBRA WODA prosto z kranu” podczas Wydziałowej 
Promocji Absolwentów GAP 
 
Umowa nr ZP-BWE/8/2019 z dn. 19 września 2019 z Gmina Wrocław dot. dostarczenia publikacji w ramach 
Kongresu Miasto – Woda – Jakość Życia 
 
Umowa nr 200/BPM/2019 z dn. 8 listopada 2019 z Gminą Wrocław dot. kampanii promocyjnej w ramach 
Kongresu Open Eyes Economy Summit 
 
Umowa nr ES-454-3-5/19 z dn. 13 listopada 2019 z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez 
Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie dot. organizacji wydarzeń na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w ramach X Tygodnia Ekonomii Społecznej 
 
Umowa nr I/2457/ZR/3508/19 z dn. 2 grudnia 2019 z Województwem Małopolskim dot. opracowania 
ekspertyzy prezentującej przykłady najlepszych zagranicznych praktyk w zakresie zarządzania strategicznego 
rozwojem regionu 
 
VII. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja 
w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
Fundacja składa terminowo deklaracje PIT 4R, PIT 8AR, CIT 8 i terminowo reguluje zobowiązania. 

VIII. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 
723, 1075, 1499 i 2215) 

NIE  TAK x 

IX. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako 
pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i 
kwoty operacji 
Fundacja nie przyjmowała i nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro. 

X. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola 
(zaznaczyć odpowiednie) NIE x TAK  

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Nie dotyczy. 

 

 


