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1. O Fundacji 

 
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) została powołana do życia w 

2005 roku przez grono pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskiej 

Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Powstaniu Fundacji GAP 

przyświecał cel wspierania środowiska studentów w aktywnych działaniach w sferze badawczo-

naukowej, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności turystyczno-sportowej oraz przedsięwzięć 

kulturalnych i artystycznych. W okresie kilkunastu lat działalności główne kierunki działań ewoluowały 

w stronę działań mających na celu m.in. generowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii 

wartości, wspieranie sektora ekonomii społecznej czy budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Misją Fundacji GAP jest rozwijanie ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej 

bazujących w działaniach i debacie publicznej 

Główne obszary działalności Fundacji to: 

1. tworzenie podstaw merytorycznych i edukacja w kierunku ekonomii wartości poprzez 

prowadzenie think-tanku OEES HUB oraz działalność wydawniczo-ekspercką,  

2. organizacja wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, których celem 

jest upowszechnianie wiedzy i promocja ekonomii wartości, 

3. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 

działania doradcze, szkoleniowe i networkingowe,  

4. aktywizacja młodzieży i seniorów w zakresie ich zaangażowania obywatelskiego, 

5. wspieranie studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w 

szczególności Kolegium GAP, poprzez działania aktywizacyjne i integracyjne. 
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2. Wprowadzenie 

 
Zarząd Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) przedstawia 

sprawozdanie z działalności Fundacji GAP w 2021 roku. Przedsięwzięcia podejmowane w 2021 

roku były związane z realizacją podstawowych celów statutowych Fundacji, tj. prowadzeniem 

działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz rozwoju gospodarczego 

i społecznego.  

Rok 2021, mimo trwającej epidemii COVID-19, był okresem intensywnego rozwoju 

Fundacji GAP, zarówno pod względem merytorycznym, organizacyjnym jak i finansowym. 

Udało się zrealizować wiele ważnych i ciekawych przedsięwzięć. Najważniejsze z nich są 

opisane w niniejszym sprawozdaniu.  

Jednym z najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez Fundację GAP w 2021 

roku była szósta, a po raz drugi hybrydowa edycja Międzynarodowego Kongresu Ekonomii 

Wartości – Open Eyes Economy Summit (OEES). W wydarzeniu wzięło udział 1500 osób 

stacjonarnie oraz 3700 osób online, łącznie z 37 państw. OEES 2021 to również rekordowa 

liczba mówców – w szóstej edycji wzięło udział 250 prelegentów! Podczas szóstej edycji 

szczytu skupiono się m.in. na tematach związanych z demokracją i demografią, ulokalnianiem 

i naturalizacją gospodarowania czy wielopokoleniową i wielokulturową różnorodnością w 

organizacjach. Tematem przewodnim kongresu było hasło odnoszące się do relacji 

międzypokoleniowych „Generacje: mają swoje racje”, a wydarzeniu towarzyszyła kampania 

społeczna upowszechniająca dialog międzypokoleniowy.  

Innowacyjna i dynamiczna formuła szóstej edycji Kongresu po raz kolejny doceniona 

w branży eventowej. OEES 2021 otrzymał nominację w kategorii najlepszy Kongres w polskim 

konkursie branżowym MP Power Awards. W tym samym plebiscycie został również doceniony 

Tomasz Wojtas - Dyrektor Generalny Open Eyes Economy i Wiceprezes Zarządu Fundacji. Za 

całokształt swojej działalności na rzecz rozwoju przemysłu wydarzeń w Polsce otrzymał 

nominację w kategorii MP Power 12 - Stowarzyszenie. 

Rok 2021 to także intensywny czas rozwoju think tanku OEES HUB i działalności 

wydawniczej Fundacji GAP. W ciągu roku w OEES Hub powstało 9 publikacji, a szczególnym 

zainteresowaniem cieszyły się Raport „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, Open Eyes Magazine 

6, Szkoły poza horyzont, Water City Index,  „Dziwne przypadki polskiego menedżera”, Paweł 

Olechnowicz. Publikacje think tanku są uznanym źródłem wiedzy zarówno dla praktyków 

poszukujących aktualnych analiz, ekspertów pragnących poszerzyć swoją wiedzę, jak 

i wszystkich osób zainteresowanych problematyką poruszaną przez ruch Open Eyes Economy. 

W 2021 w ramach think tanku rozwijano również nowe formy działania eksperckiego - trzy 

platformy współpracy w ramach tematyki edukacji, gospodarowania wodą i zrównoważonych 

miast. 

Po przerwie związanej z epidemią COVID-19 do stałego kalendarza działań Fundacji 

powróciły Sympozja GAP – w 2021 roku zrealizowano dwie hybrydowe edycje, które za 

pośrednictwem platformy streamingowej obejrzało łącznie kilkaset osób. Oprócz Open Eyes 

Economy Summit 2021 zorganizowano cztery duże kongresy o zasięgu ogólnopolskim 
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i międzynarodowym (Łódź, Gdańsk, Wrocław, Gorzów Wielkopolski) oraz kilkadziesiąt innych 

wydarzeń o mniejszej skali  (seminaria, konferencje, debaty). 

W 2021 roku zespół Fundacji GAP realizował 6 dużych projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych (dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz z programów krajowych 

i środków Województwa Małopolskiego) – kluczowe z nich to Małopolski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, Małopolska Open Eyes Economy Hub, Budowa systemu kształtowania 

wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze 

rewolucji przemysłowej 4.0. 

Prowadzono również intensywną działalność gospodarczą (m.in. sprzedaż książek 

i wydawnictw muzycznych za pośrednictwem Open Shop, realizacja kampanii promocyjnych w 

trakcie organizowanych wydarzeń), z której przychody zostały przeznaczone na działalność 

statutową Fundacji.  

W 2021 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. edukacji i promocji ekonomii społecznej. 
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3. Sprawozdanie z działalności statutowej  

 
W ramach działalności statutowej Fundacja GAP w 2021 r. zrealizowała następujące przedsięwzięcia: 

 

3.1. Wydarzenia 

 

3.1.1 Kongres Open Eyes Economy Summit 2021 

16 i 17 listopada 2021 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbyła się VI edycja Open 

Eyes Economy Summit – Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości, w której wzięło udział 1500 

osób stacjonarnie oraz 3700 osób online, łącznie z 37 państw. OEES 2021 to również rekordowa liczba 

mówców – w szóstej edycji wzięło udział 250 prelegentów!  

Podczas szóstej edycji wydarzenia dyskusja toczyła się wokół tematów związanych z 

demokracją i demografią, ulokalnianiem i naturalizacją gospodarowania czy wielopokoleniową i 

wielokulturową różnorodnością w organizacjach. Tematem przewodnim kongresu było hasło 

odnoszące się do relacji międzypokoleniowych „GeneraRacje mają swoje racje”, a wydarzeniu 

towarzyszyła kampania społeczna upowszechniająca dialog międzypokoleniowy1. 

W programie VI edycji kongresu znalazły się następujące bloki tematyczne (program 

obejmował łącznie 83 punktów, dyskusje odbywały się równolegle w 6 salach Centrum Kongresowego 

ICE w Krakowie): 

BLOK FIRMA – IDEA 

1. ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ: WIELOPOKOLENIOWA I WIELOKULTUROWA ORGANIZACJA 

2. ORGANIZACJE I EKOSYSTEMY BIZNESOWE W CZASACH COVID 

BLOK MIASTO – IDEA 

1. MIASTA HISTORYCZNE – CO DALEJ? 

2. OD GLOBALIZACJI DO LOKALNOŚCI – ULOKALNIENIE I NATURALIZACJA GOSPODAROWANIA 

BLOK MARKA-KULTURA 

1. STREAMING & GAMING 

2. CZY I JAK ZACZYNAĆ WSZYSTKO OD NOWA? 

ŚCIEŻKA SPECJALNA: Karpaty  

Open Eyes Economy Summit 2021 przyniósł wiele ciekawych spojrzeń na bieżące wydarzenia. 

Tematem pojawiającym się w większości rozmów i wystąpień, była niewątpliwie pandemia 

koronawirusa, która – co podkreślało wielu panelistów – była istotnym wydarzeniem, które 

bezpowrotnie zmieniło nasze życie, a także przyspieszyło zachodzące w nim zmiany. Wpływ pandemii 

na poszczególne kategorie – zarówno życia, jak i myślenia o świecie – przywoływany był 

                                                           
1
 Więcej o kampanii GeneRacje mają swoje Racje znajduje się w punkcie 3.3.4 sprawozdania.  



Strona | 9 

 

 

 

niejednokrotnie podczas omawiania różnych zagadnień. Jednym z najczęściej pojawiających się, w 

odniesieniu do zmian wywołanych pandemią, tematów, była świadomość społeczna dotycząca kryzysu 

klimatycznego, odpowiedzialności biznesu oraz solidarności społecznej. 

Kongres odbił się szerokim echem w ogólnopolskich i lokalnych mediach, docierając do niemal 

30 milionów unikalnych użytkowników (193 publikacje) i generując współczynnik AVE (ekwiwalent 

reklamowy) na poziomie 6 623 000,00 zł. Informacje o Kongresie na portalu Facebook wyświetliło 

prawie 5,5 milionów osób. 

Kongres i wydarzenia towarzyszące wspierało łącznie 106 instytucji partnerskich. Miastem 

Gospodarzem wydarzenia było Miasto Kraków.  

W 2021, po pandemicznej przerwie, powrócił cykl Open Cafe, w ramach którego gościom 

kongresu przybliżane są produkty wyprodukowane w odpowiedzialny i ekologiczny sposób. Podczas 

OEES 6 na foyer zagościł miód – wraz z trzema lokalnymi producentami „słodkiego złota”, którzy 

prezentowali swoje produkty. 

Ponadto jak co roku Kongresowi towarzyszyły publikacje: 

1) Raport „Pokolenia. Solidarni w Rozwoju” to analiza trendów demograficznych i ich konsekwencji, 

ale także zestawienie propozycji zmian, które - odpowiednio szybko wdrożone - mogą pomóc 

polskiemu społeczeństwu przetrwać kryzys i przystosować się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. 

Publikację wydano w wersji elektronicznej i papierowej (1000 egzemplarzy); wydawcy: Fundacja GAP, 

Fundacja im. Stefana Batorego. 

2) „Open Eyes Magazine 6” - szósty numer Open Eyes Magazine opracowano i wydano w formie 

elektronicznej oraz papierowej (1000 egzemplarzy). W tym numerze poruszone zostały m.in. 

następujące tematy: Nowa czy stara turystyka miejska? Transformacja klimatyczna polskich miast, rola 

i znaczenie edukacji międzypokoleniowej w zmieniającym się świecie, Karpaty. Góry i ludzie, czyli 

więźniowie geografii.  

Szóstą edycję kongresu Open Eyes Economy Summit bardzo pozytywnie ocenili jego 

uczestnicy: jako bardzo dobry lub dobry oceniło go 90,1% uczestników stacjonarnych oraz 84,4% 

uczestników online. 

Więcej informacji o kongresie można znaleźć na stronie https://kongres.oees.pl/. 

 

3.1.2 Wydarzenia towarzyszące OEES 2021  

Kongresowi towarzyszyły następujące wydarzenia towarzyszące:  

1) Open Eyes Art Festival (OEAF 2021), w ramach którego odbyły się debaty, koncerty, konferencje, 

instalacje, spektakle, targi sztuki i wystawy. Program OEAF 2021 był realizowany w partnerstwie z 

Agencją Artystyczną GAP, Nowohuckim Centrum Kultury, Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 

Krakowie oraz przy współpracy wielu krakowskich i małopolskich instytucji, m.in. Muzeum Sztuki 

Współczesnej MOCAK, Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Cricotecki.  

W programie OEAF 2021 znalazło się: 

a) ponad dwadzieścia wystaw, m. in. wystawa fotografii Janusza Leśniaka pt. “Leśniaki. Ukryty 

 porządek”, wystawa plenerowa BOT RIDERS Pawła Orłowskiego, wystawa “Czarodziej  

 stalorytu” prezentująca prace Czesława Słani, wystawa prac Toshihiro Hamano i Moniki  

 Szydłowskiej; 

https://kongres.oees.pl/
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b) OPEN ART – prezentacja interdyscyplinarnych, międzywydziałowych i międzyuczelnianych 

 działań studentów krakowskiej ASP; 

c) instalacja SENSTER Edwart Ihnatowicz; 

d) konferencje, m.in. “Aneksy kultury. Vol. 2. Dziedzictwo. Współczesność. Wirtualność.”, 

 “Dzień barwy 2021. Barwa w komunikacji wizualnej”, “Edukacja scenograficzna – wyzwania 

 współczesności” 

e) targi artystów i dizajnerów “Nówka sztuka”; 

f) spotkanie BE FOR OEES z udziałem Krystiana Lupy, Piotra Skiby i Marii Anny Potockiej  

g) półimprowizowany spektakl/performace “Artysta zmienia świat” reżyserowany i wykonany 

przez Krystiana Lupę i Katarzynę Janowską przy udziale Kwartetu Galicyjskiego; 

h) koncert międzynarodowego zespołu Hirundo Maris pt. “Entre musiqw et poesie”; 

i) wystawa, performance i sesja Q&A w ramach projektu “ Nie psujcie nam świata. Projekt  

 GeneRacje”. 

Więcej informacji o Open Eyes Art Festival można znaleźć na stronie: https://oeaf.pl/.  

 

2) OEES PROLOG  

Wydarzenie poprzedzające i uzupełniające szóstą edycję OEES odbyło się, podobnie jak w 2020 

roku w przeddzień Kongresu, tj. w poniedziałek 15 listopada 2022 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki 

w Krakowie. Prolog, zwany też „Dniem Krakowskim”, przybliżał zagadnienia związane z nowoczesnym 

patrzeniem na miasto jako nie tylko twór architektoniczny i urbanistyczny, ale jak na żywą tkankę 

społeczną.  

Wydarzenie rozpoczęła premiera raportu “Pokolenia. Solidarni w rozwoju” – spotkanie 

prowadzone przez Edwina Bendyka – Prezesa Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, prof. SGH dr hab. 

Agnieszkę Chłoń-Domińczak – Prorektor ds. Nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz prof. dr 

hab. Jerzego Hausnera – Przewodniczącego Rady Programowej OEES.  

„Dzień Krakowski” to wiele inspirujących sesji i dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju 

miast z dbałością o potrzeby każdej z #GeneRacji i jak najlepszym wykorzystaniem możliwości, które 

już istnieją. 

Wśród paneli dyskusyjnych OEES Prolog 2021 znalazły się następujące tematy: 

a) Miasto jako domena publiczna. Spontaniczna samoorganizacja a zarządzanie władcze 

b) Miejski grunt. Czy stosowane instrumentarium pozwala na zaprojektowanie dobrej przestrzeni 

miejskiej? 

c) Generacja Miasto. Jak tworzyć miejskie miejsca spotkań? 

d) Kolory miasta: zielony. Debata o zieleni miejskiej polem współpracy czy konfliktu? 

e) E-polis. Nowe technologie w służbie miasta. 

f) Artysta zmienia miasto 

g) Debata z Wyspiańskim. Co myśli Mistrza mówią nam o nas samych oraz o naszej przyszłości? 

 

3.1.3 Cykl Open Eyes Economy on Tour  

W ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour – czyli wydarzeń przygotowujących do Kongresu Open 

Eyes Economy Summit 2021, przyczyniających się do budowania ruchu intelektualnego skupionego 

wokół ekonomii wartości, skierowanych do biznesu, nauki, administracji publicznej i organizacji 

https://oeaf.pl/
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pozarządowych, znalazły się trzy konferencje zorganizowane w ramach projektu “Małopolska Open 

Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”: 

a) Konferencja online „Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju” (18 marca 2021 r.) 

b) Konferencja online „Uszlachetnianie biznesu” (27 kwietnia 2021 r.); 

c) Dwudniowa konferencja online “Technologiczne wytwarzanie światów” (13-14 września 

2021 r.), która odbyła się w ramach trzeciej edycji wydarzenia cyklicznego pt. Ogólnopolskiej 

Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Tech/Spo’21, którego głównym organizatorem był 

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

Wydarzenie z cyklu OEE on Tour w dniu transmisji łącznie obejrzało około 500 osób. 

 

3.1.4 Cykl „Solidarni w rozwoju”  

„Solidarni w rozwoju” to projekt, który – oprócz kongresu, którego pierwsza edycja odbyła się 

18 października 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku – składa się z szeregu innych 

wydarzeń: debat, spotkań, konferencji czy warsztatów.  

Cykl jest próbą poddania krytycznej dyskusji tezy, że możliwa jest koegzystencja świata biznesu 

ze światem wartości społecznych i etycznych 

W 2021 roku w ramach cyklu odbyły się cztery wydarzenia:  

1) Konferencja „Solidarni w rozwoju – prolog” w dniu 15 czerwca 2021 w Hevelianum w 

Gdańsku; 

2) Forum Przedsiębiorstw w dniu 15 września 2021 w PPNT w Gdyni, podczas którego odbył się 

blok tematyczny Solidarni w rozwoju; 

3) Konferencja „Solidarność terytorialna – pomorskie praktyki lokalne i regionalne” w dniu 16 

października 2021 w Centrum Nauki i Sztuki w Tczewie; 

4) Kongres „Solidarni w rozwoju: Gdańsk – Polska – Europa – Świat” w dniu 18 października w 

Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W mieście, w którym narodził się ruch 

„Solidarność”, który zapoczątkował zmiany w całej Europie, rozmowy toczyły się wokół 

zagadnień pogodzenia idei rozwoju gospodarczego z zasadami sprawiedliwości społecznej. 

Kongres organizowany był przez Miasto Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności (ECS), 

Fundację GAP oraz Visit Gdańsk.  

Na miejscu, w ECS, w kongresie uczestniczyło około 100 osób, transmisję na gdańsk.pl śledziło 

ok. 2500 osób, a dedykowana platforma wydarzenia została odwiedzona ponad 2700 razy.  

Program wydarzenia składał się z kilku bloków tematycznych – wystąpiło w nich łącznie 30 

prelegentów ze świata biznesu, polityki, organizacji pozarządowych czy nauki. Poruszono 

tematy takie jak demokracja, populizm, rola samorządu, różnorodność i inkluzja, 

społeczeństwo przyszłości.  

 

Więcej informacji na temat wydarzeń znajduje się na stronie https://solidarniwrozwoju.pl/  

 

 

 

 

https://solidarniwrozwoju.pl/
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3.1.5 I Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”  

W dniach 22-23 czerwca 2021 roku przy zaangażowaniu merytorycznym Fundacji GAP, odbyła 

się pierwsza edycja Międzynarodowego Kongresu „Regeneracja Miast Przemysłowych”. Program 

kongresu zbudowano wokół pytania „Jak zachować trwałą zdolność do rozwoju miasta o tradycjach 

przemysłowych w oparciu o nowoczesną wytwórczość?”. Łódź jako miasto o dwustuletnich tradycjach 

przemysłowych było doskonałym miejscem aby na to pytanie odpowiadać i konfrontować z 

rzeczywistością. Wydarzenie, którego celem była dyskusja nad strategicznymi wyzwaniami przed jakimi 

stoją współczesne aglomeracje przemysłowe konkurujące na arenie międzynarodowej, zorganizowano 

w formule hybrydowej w EC1 Łódź - Miasto Kultury. 

Tematy poruszane podczas wydarzenia to m.in.: infrastruktura błękitno-zielona w regeneracji 

potencjału rozwojowego miasta, finansowanie regeneracji miast przemysłowych, nowa polityka 

przemysłowa i dziedzictwo kulturowe jako zasób rewitalizacyjny. 

W Kongresie wzięło udział ponad 1 000 słuchaczy i 152 prelegentów. Byli wśród nich 

przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki i instytucji publicznych.  

Więcej informacji na temat pierwszej edycji wydarzenia można znaleźć na stronie: 

https://www.regeneracjamiast.pl/strona-glowna-2021/  

 

3.1.6 „Wodny Okrągły Stół – Wyzwania dla Polski” 

8 września 2021, we wrocławskiej Concordia Design, w ramach przygotowań do Kongresu 

Miasto – Woda – Jakość Życia 2021” odbyły się obrady Wodnego Okrągłego Stołu pt. „Gospodarowanie 

wodą – wyzwania dla Polski”. W wydarzeniu transmitowanym na platformie Live OEES wzięli udział 

specjaliści z zakresu szeroko pojętej gospodarki wodnej. Zaproszeni eksperci zwrócili szczególną uwagę 

na kwestie związane z redukcją ryzyka suszy i powodzi, gospodarowaniem wodą w mieście i na wsi 

oraz polityką wodną w Polsce.  

Efektem obrad jest specjalne opracowanie podsumowujące wnioski i zalecenia wynikające z 

dyskusji Wodnego Stołu – jest ono dostępne (wraz z programem obrad) na stronie 

https://watercity.com.pl/okraglystol2021/.  

 

3.1.7 Seminaria: Gospodarka i entropia  

W dniach 13 maja, 29 czerwca i 20 września 2021 odbyły się cykliczne spotkania online w 

ramach seminarium „Gospodarka i entropia”. Dostępne dla internetowej publiczności seminaria 

traktowały o roli entropii w utrzymaniu zdolności biosfery i ludzkiej cywilizacji do dalszego 

współistnienia. Inspirujące wykłady o Gospodarce obiegu zamkniętego, post-wzroście, roli entropii w 

rozwoju ekonomii oraz prawnośrodowiskowych wyzwaniach Antropocenu wygłosili zaproszeni goście z 

dziedzin: ekonomii, ochrony środowiska, politologii i socjologii. W każdym ze spotkań uczestniczyło po 

około 30 osób. Stała grupa ekspertów (14 osób) będzie kontynuować spotkania w niezmienionej 

formie w 2022 roku.  

 

https://www.regeneracjamiast.pl/strona-glowna-2021/
https://watercity.com.pl/okraglystol2021/
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3.1.8 Przystanek IDEA  

Przystanek IDEA to inicjatywa realizowana od 2020 roku jako otwarta przestrzeń wymiany myśli i 

inspiracji dot. miasta Krakowa. Skupia inicjatywy, w których liczą się wartości takie jak świadomość 

obywatelska, ekologia, odpowiedzialność społeczna, kultura, sztuka i szeroko rozumiana współpraca. 

W 2021 zorganizowano m.in. następujące wydarzenia:  

1) „Przystanek IDEA: Pociąg czy samolot? Mobilność po pandemii” (10 marca 2021) – spotkanie 

poświęcone tematyce transportu i mobilności oraz wpływu pandemii na systemy transportowo-

logistyczne, także w ujęciu turystycznym. Zaproszeni goście rozmawiali o bezpieczeństwie 

transportowym, zwłaszcza tym zdrowotnym związanym z pandemią COVID-19. Spotkanie na żywo 

oglądało ok. 100 osób. 

2) „Wesoła na pokolenia. Szansa i wyzwanie" (20 kwietnia 2021), debata z Prezydentem Krakowa na 

zakończenie konsultacji społecznych. Spotkanie dotyczyło kwartału miasta, położonego w ścisłym 

centrum Krakowa, który przez ostatnie 150 lat pełnił funkcje medyczne, a który po wyprowadzce 

kolejnych klinik Szpitala Uniwersyteckiego czeka na radykalną zmianę i zdefiniowanie nowej jakości 

przestrzeni miejskiej. Celem spotkanie było omówienie ciągu dalszego procesu kreowania nowego 

Centrum Wesoła. Fundacja GAP była jednym ze współorganizatorów spotkania.  

3) „Przystanek IDEA: Młodzi sprawczy?” (29 września 2021) - spotkanie poświęcone tematyce 

aktywności osób młodych. Wydarzenie zorganizowano przy współpracy z Miastem Kraków (Partner) i 

koncentrowało się wokół takich zagadnień jak: narzędzia pozwalające na partycypację osób młodych w 

życiu publicznym, wpływ osób młodych na procesy decyzyjne, czy posiadanie przestrzeni do 

wypowiedzi jest tożsame z posiadaniem sprawczości, czym jest tokenizm. Spotkanie na żywo oglądało 

ok. 50 osób.  

 

 

3.2 Think tank OEES HUB  

W 2021 roku ustrukturyzowano działalność think thanku OEES HUB, który powstał w 2020 roku 

jako miejsce generowania wiedzy eksperckiej i jej upowszechniania. Działalność HUBu jest podzielona 

na trzy zasadnicze obszary: 

1) Działalność wydawnicza w ramach Wydawnictwa Fundacji GAP (publikacje); 

2) Trzy tematyczne platformy współpracy eksperckiej: OEES CityLab, OEES EduLab oraz OEES 

WaterLab; 

3) Portal wiedzy o ekonomii wartości „Dobrze wiedzieć”.  

 

Ad. 1. W ramach działalności wydawniczej w roku 2021 przygotowano i wydano następujące 

publikacje:  

1. Dziwne przypadki polskiego menedżera. Aut. Paweł Olechnowicz. Książka opisuje bogate 

doświadczenia zawodowe i życiowe Prezesa Olechnowicza. Autor zdradza czytelnikom tajniki 

strategii biznesowej, którą wdrażał podczas pracy w ABB Zamech Ldt. oraz w Rafinerii 

Gdańskiej (za czasów jego prezesowania przekształconego w Grupę Lotos). Treść publikacji 

uzupełniają fragmenty archiwalnych wywiadów z Pawłem Olechnowiczem oraz fotografie, 

które ilustrują bogactwo zawodowych doświadczeń autora. Książka jest dostępna w sprzedaży 
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w Sklepie OEES, a także jest dystrybuowana do wybranych księgarni przez Hurtownię 

Ateneum. Nakład wynosił 2000 egzemplarzy, z czego w 2021 roku sprzedano 746 egzemplarzy.  

2. Open Eyes Economy Discussion Papers 5: „Uwspólnianie zasobów i dobra wspólne”. 

Publikacja z zapisem dyskusji z III seminarium świeradowskiego. Opracowanie to jest 

transkrypcją trzech seminariów. Ich celem było pogłębienie międzynarodowej debaty, którą 

rozpoczęliśmy w 2019 roku we Wiedniu w ramach Open Eyes Economy on Tour i która była 

kontynuowana podczas Open Eyes Economy Summit 5 w listopadzie 2020 roku w Krakowie. 

Fundacja GAP była partnerem wydawniczym, a wydawcą publikacji był Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie (wersja elektroniczna i papierowa, nakład 500 szt.)2. 

3. Open Eyes Magazine 6. Szósty numer OEE Magazine opracowano i wydano w formie 

elektronicznej oraz papierowej. W tym numerze poruszone zostały m.in. następujące tematy: 

Nowa czy stara turystyka miejska? Transformacja klimatyczna polskich miast, rola i znaczenie 

edukacji międzypokoleniowej w zmieniającym się świecie, Karpaty. Góry i ludzie, czyli 

więźniowie geografii. Magazyn wydano w wersji elektronicznej i papierowej (nakład: 1000 

szt.).   

4. Szkoły poza horyzont. Publikacja prezentująca opis historii jedenastu polskich szkół 

podstawowych, w których z powodzeniem została wdrożona edukacja relacyjna. Publikacja 

powstała jako pokłosie raportu pt. „Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu 

rozwoju kompetencji w Polsce”, opublikowanego we wrześniu 2020 r.3 Publikacja pt. „Szkoły 

poza horyzont” powstała z myślą o zidentyfikowaniu polskich szkół, które w praktyce realizują 

postulaty transformacji z edukacji transmisyjnej do edukacji relacyjnej opisane we raporcie 

„Poza horyzont…”. Celem było przyjrzenie się działaniom tych szkół i upowszechnienie 

najciekawszych rozwiązań, które są w nich stosowane. Publikację wydano w wersji 

elektronicznej i papierowej (nakład: 500 szt.).   

5. Model polityki edukacyjnej Edukacja 2030+4. Model rozwoju kompetencji w obrębie spójnej i 

kompleksowej polityki edukacyjnej państwa polskiego. Publikacja wydana w wersji 

elektronicznej poruszająca zagadnienia m.in. skutecznej koordynacji polityki edukacyjnej, opisu 

systemu instytucjonalnego i mechanizmów koordynacji. Autorzy wskazują, że jednym z 

kluczowych czynników powodzenia realizacji polityki edukacyjnej jest racjonalnie 

zaprojektowany i skutecznie funkcjonujący system jej monitorowania i ewaluacji. W systemie 

tym należałoby wyodrębnić dwie podstawowe funkcje: zarządczą oraz komunikacyjną.  

6. Raport „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, to zarówno przenikliwa i dalekosiężna analiza 

trendów demograficznych i ich konsekwencji, ale także zestawienie propozycji zmian, które - 

odpowiednio szybko wdrożone - mogą pomóc polskiemu społeczeństwu przetrwać kryzys i 

przystosować się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Wydawcy raportu: Fundacja GAP, 

Fundacja Batorego; Partnerzy: Centrum Polityk Publicznych działające w ramach Małopolskiej 

Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, mBank oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wersja papierowa i 

elektroniczna (nakład 1000 szt.).  

                                                           
2
 Publikacja została przygotowana w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki. 

3
 Obie publikacje opracowano w ramach projektu pn. Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i 

postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0, o którym jest 
mowa w pkt. 3.3.3 sprawozdania.  
4
 Publikacja opracowana w ramach projektu pn. Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw 

warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0, o którym jest mowa w 
pkt. 3.3.3 sprawozdania.  
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7. Uniwersytet odpowiedzialny. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej. Podręcznik 

dla nauczycieli i rodziców. Podręcznik w wersji elektronicznej do prowadzenia zajęć z zakresu 

wprowadzenia uczniów w świat cyfrowej przedsiębiorczości, opracowany w ramach Programu 

Pilotażowego „Uniwersytet Odpowiedzialny”5. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim 

dla nauczycieli i rodziców, może ona także służyć samodzielnej pracy uczniów w wieku 12–16 

lat. Wydawca: Fundacja GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.  

8. Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności. Monografia w wersji elektronicznej 

stanowi podsumowanie Programu pilotażowego „Uniwersytet Odpowiedzialny”6. Publikacja 

jest punktem wyjścia do rozmowy, której efektem będą działania podejmowane przez 

środowiska akademickie i decydentów publicznych w celu budowania stabilnych podstaw dla 

przyszłego rozwoju społeczno‑gospodarczego regionu i całego kraju. Podstawowym 

czynnikiem, który zadecyduje o tym, czy Polska wykorzysta szanse rozwojowe niesione przez 

zmiany technologiczne, jest edukacja. Wydawca: Fundacja GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie. 

9. Water City Index 2021. Najnowsza i zaraz trzecia odsłona rankingu miast, w którym oceniono 

rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności 

gospodarowania zasobami wody. Indeks stanowi kontynuację raportu wydanego w 2019 i 

2020 r. Ranking 2021, podobnie jak zeszłoroczny, klasyfikuje oddzielnie metropolie (8), miasta 

na prawach powiatu (58) oraz miasta niebędące miastami na prawach powiatu, posiadających 

co najmniej 20 tys. mieszkańców (152). Autorzy raportu (wersja elektroniczna) poddali 

„wodnej” analizie w sumie 218 polskich miast w ramach 4 obszarów oraz 14 kategorii oceny.  

10. Gospodarowanie wodą – wyzwanie dla Polski. Dokument programowy Wodnego Okrągłego 

Stołu. Wrocław, 8 września 2021. Opracowanie zaleceń po eksperckim Wodnym Okrągłym 

Stole, który odbył się 8 września 2021 we Wrocławiu. Publikacja elektroniczna dedykowana 

jest kongresowi Woda-Miasto-Jakość życia. 

  

Ad. 2. W ramach działalności tematycznych platform współpracy eksperckiej w 2021 zrealizowano 

następujące inicjatywy:  

W ramach platformy rozwoju edukacji OEES EduLab, w 2021 roku zostały zrealizowane poniższe 

inicjatywy:  

a) Szkoły poza horyzont - Inicjatywa powstała z myślą o zidentyfikowaniu polskich szkół, które w 

praktyce realizują postulaty transformacji z edukacji transmisyjnej do edukacji relacyjnej 

opisane w raporcie „Poza horyzont. Kurs na edukację”.  

b) „Akademia Przywództwa Edukacyjnego” - swoimi działaniami obejmuje prawie dwustu 

dyrektorów szkól, wicedyrektorów szkół, liderów zmiany, przedstawicieli samorządów 

lokalnych, którzy cyklicznie spotykają się, by pogłębiać wiedzę z zakresu przywództwa, 

zarządzania zmianą, budowania społeczności uczącej się, a także dzielić się doświadczeniami i 

dobrymi praktykami. Tematy spotkań są wypracowywane są wspólnie z uczestnikami 

wydarzenia, wynikają one z bieżących potrzeb i wyzwań. Spotkania odbywały się raz w 

miesiącu on-line. 

c) Seminarium „Edukacja i społeczeństwo". Spotkania są przestrzenią debaty teoretyków i 

praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających 

                                                           
5
 Więcej informacji o projekcie w pkt. 3.3.5 sprawozdania.  

6
 Jw.  
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nowych rozwiązań, są na nich omawiane empiryczne i teoretyczne prace traktujące o 

współczesnych problemach edukacyjnych. Seminarium jest organizowane przez Instytut 

Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 

d) Seminarium „Co się dzieje z uniwersytetem?” Seminarium działa w formie comiesięcznych, 

otwartych spotkań dyskusyjnych, na których omawiane są różne aspekty funkcjonowania 

uczelni. W 2021 roku podczas spotkań poruszaliśmy poniższe tematy: 

 Jak zmieniano uniwersytet: niechciane skutki regulacji 

 Turkusowy uniwersytet – szansa czy utopia? 

 Kto odpowiada za uniwersytet? 

 Idea-uniwersytetu czy Uniwersytet-Idea? 

 Refleksje o doświadczeniu wdrażania reformy 

 O przywództwie akademickim 

 Uniwersytet jako system polityczny 

W 2021 roku Koordynatorzy seminarium powołali 4 zespoły robocze, których zadaniem jest 

wypracowanie konkretnych rozwiązań w danym obszarze: 

 Co to znaczy studiować? Koordynator: prof. dr hab. Anna Giza 

 Co po punktach? Przyszłość ewaluacji akademickiej, Koordynator: dr Łukasz 

Stankiewicz 

 Uniwersytet moich marzeń, Koordynator: prof. dr hab. Andrzej Blikle 

 Współpraca uczelni z biznesem, Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Hausner 

Nabór do grup roboczych jest ciągły, dotychczas chęć zaangażowania w prace grup 

zadeklarowało około 60 pracowników naukowych z różnych uczelni w Polsce. Grupy pracują 

równolegle w trybie zdalnym, podczas seminariów w 2022 roku są prezentowane pierwsze 

efekty ich prac.  

e)  „Transformacja cyfrowa edukacji i badań”. Inicjatywa zakłada inwentaryzację osiągnięć, które 

powstały do 2020 r. w toku transformacji cyfrowej w edukacji i zasługują na popularyzację oraz 

wsparcie środowiska szkolnego i akademickiego w ubieganiu się o współudział w realizacji 

projektów Unii Europejskiej, które zostaną uruchomione w związku z realizacją strategii 

cyfryzacji Europy „A European strategy for data”, a następnie monitorowanie tych projektów i 

popularyzowanie uzyskiwanych efektów. 

W ramach działania zrealizowano cykl pt. „Łańcuch bloków i jego zastosowania” obejmujący 

cztery spotkania w formie wykładów oraz dyskusji, które poprowadził prof. dr hab. inż. 

Wojciech Cellary, do 2021 r. zatrudniony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a 

obecnie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

f) Projekt ZMiana - podcasty edukacyjne - o edukacji inaczej. To inicjatywa, której celem jest 

przygotowanie podcastów edukacyjnych poświęconych tematom zaczerpniętym z życia, 

pomocnych w codziennej pracy z uczniami, przybliżających rzeczywistość pozaszkolną z jej 

zjawiskami, wyzwaniami i możliwościami. Podcasty podpowiadają, jak zmieniać drobne rzeczy 

w pracy nauczyciela i edukatora, by tworzyć środowisko uczenia się bliższe młodym ludziom, 

odpowiadające ich potrzebom, wzmacniające ich rozwój. Nagrania wskazują także tematy, 

które warto „zabrać” ze sobą do klasy, by budować dialog z młodymi ludźmi. Tworzone przez 

praktyków i entuzjastów edukacji mogą wesprzeć w procesie zmiany sposobów pracy. 

W gronie Koordynatorów platformy EduLab znaleźli się: prof. IFiS dr hab. Michał Federowicz, Oktawia 

Gorzeńska, Prof. dr hab. Jerzy Hausner, dr Magdalena Jelonek, dr Jędrzej Witkowski, Prof. Andrzej 
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Blikle, Prof. dr hab. Anna Giza, prof. dr hab. Anna Karwińska, prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr Łukasz 

Stankiewicz, dr hab. Barbara Worek, Prof. UJ.  

 

W ramach platformy rozwoju miast OEES CityLab, w 2021 roku zostały zrealizowane poniższe 

inicjatywy:  

a) Debata: Interes publiczny w planowaniu przestrzennym (25.05.2021). Uczestnicy rozmowy 

próbowali ze zróżnicowanych perspektyw zdefiniować, czym jest interes publiczny w 

planowaniu przestrzennym. Jednocześnie charakteryzowali kluczowe problemy systemu 

planowania przestrzennego w Polsce oraz kierunki korekty. Problematyka ujęta była zarówno z 

perspektywy naukowej (prof. Tadeusz Markowski), jak też praktycznej (dr Robert Warsza). 

Synteza obu tych ujęć pozwala lepiej zrozumieć konkretne wyzwania związane z planowaniem 

przestrzennym oraz przełożyć je na skalę konkretnych gmin.  

b) Seminarium „Kluczowe problemy w lokalnym planowaniu przestrzennym”. Spotkanie odbyło 

się w dniu 28.06.2021 z udziałem ekspertów zajmujących się problematyką planowania 

przestrzennego i rozwoju miast. Goście: prof. dr hab. Przemysław Śleszyński – Instytut 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; prof. dr hab. Barbara Szulczewska – 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów; dr hab. Maciej J. Nowak, prof. ZUT – Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.  

c) Rekomendacje książek dotyczących planowania przestrzennego. W ramach działania 

zrealizowano nagranie, w którym dr hab. Maciej J. Nowak, prof. ZUT – Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, prezentował rekomendacje książek dotyczących 

planowania przestrzennego. 

d) Kierunki rozwoju miast – dyskusja na podstawie książki „Miejski Grunt” (27.09.2021). 

Dyskusja dotyczyła kierunków rozwoju polskich miast. Jej uczestnicy próbowali określić rolę i 

wyzwania stojące przed polską prowincją i polskimi metropoliami. Czy rozwój metropolii 

stanowi zagrożenie dla prowincji? Jak prowincja powinna nabrać wiary we własne siły? Czy 

polski model metropolii jest obarczony barierami historycznymi? Jak kształtować przestrzeń 

miejską w sposób optymalny dla rozwoju Polski? Inspiracją dla dyskusji była napisana przez 

prof. Rafała Matyję książka „Miejski grunt. 250 polskiej gry z nowoczesnością” (Wydawnictwo 

Karakter, Kraków 2021). 

e) Uwarunkowania polityki rozwoju na polskich obszarach suburbanizacji (21.10.2021) 

Posiedzenie zespołu do spraw miast i obszarów metropolitalnych KPZK PAN. W czasie rozmowy 

została poruszona tematyka uwarunkowań polityki rozwoju na polskich obszarach 

suburbanizacji. Uczestnikami dyskusji byli: dr Artur Hołuj UEK Kraków dr hab. Piotr Lityński, 

prof. UEK Kraków prof. dr hab. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska dr hab. Maciej Nowak, prof. 

ZUT. prof. dr hab. Przemysław Śleszyński IGiPZ PAN 

 

W ramach platformy gospodarowania wodą OEES WaterLab w 2021 roku zostały zrealizowane 

poniższe inicjatywy:  

a) Wodny Okrągły Stół (08.09.2021). Debata przedstawicieli i ekspertów środowiska 

gospodarowania wodą skupiona na wymianie doświadczeń w trzech głównych tematach: 

1. Redukcja ryzyka powodzi i suszy 

2. Gospodarowanie wodą w mieście i na wsi 

3. Polityka wodna w Polsce 
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b) Water City Index 2021: trzecia odsłona rankingu miast, w którym oceniono rozwój metropolii, 

dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami 

wody. Ranking miast powstał we współpracy Fundacji GAP z Uniwersytetem Ekonomicznym w 

Krakowie i firmą Arcadis. Oceniono w nim rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce 

pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody: https://oees.pl/water-city-

index-2021. Na podstawie Indeksu przyznano 9 nagród w trzech kategoriach: 

 W kategorii metropolii: 1.Gdańsk, 2.Kraków, 3.Wrocław.  

 W kategorii miast na prawach powiatu: 1.Gliwice, 2.Gorzów Wielkopolski, 

3.Świnoujście.  

 W kategorii miast średniej wielkości: 1.Augustów, 2.Lubliniec, 3.Żywiec. 

 

Ad. 3. Na Portal wiedzy o ekonomii wartości „Dobrze wiedzieć” https://oees.pl/hub/ udostępnione są 

wszystkie publikacje i ekspertyzy, filmy, podcasty opracowane w wyniku działalności OEES HUB. Można 

tam też znaleźć informacje o kluczowych inicjatywach i wydarzeniach organizowanych przez think 

thank.  

 

 

3.3 Projekty  

 

3.3.1 Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

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

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

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

Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA. 

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: „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia” 

(08.2019-01.2023), oraz „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski 

Obszar Metropolitarny” (02.2020-05.2023), realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, 

Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. 

Celem obu projektów jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora 

ekonomii społecznej w danym subregionie, a odbiorcami działań są:  

 mieszkańcy zainteresowani założeniem, prowadzeniem lub pracą w podmiocie ekonomii 

społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym, 

 podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe, spółdzielnie, podmioty 

reintegracji, przedsiębiorstwa społeczne z danego subregionu,  

 samorządy, instytucje rynku pracy i pomocy społecznej oraz przedsiębiorcy działający w danym 

subregionie.  

 

https://oees.pl/water-city-index-2021
https://oees.pl/water-city-index-2021
https://oees.pl/hub/
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3.3.1 A Projekt „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski 

Obszar Metropolitarny” 

W projekcie Fundacja GAP odpowiada za działania wsparcia istniejących podmiotów ekonomii 

społecznej, z wyłączeniem przedsiębiorstw społecznych, oraz pełni funkcję lidera projektu. W 2021 

roku zrealizowała następujące działania: 

 objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 24 podmioty ekonomii społecznej 

(PES), 

 zorganizowano 2 szkolenia jednodniowe oraz 4-dniowy cykl szkoleniowy dot. zarządzania PES, w 

których wzięło udział 25 przedstawicieli z 14 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia specjalistyczne dla 2 przedstawicieli PES, 

 w doradztwach grupowych udział wzięło 20 PES, 

 doradztwem specjalistycznym (głównie prawnym, księgowym i marketingowym) objęto 19 PES, 

 opracowano strategię rozwoju dla 4 PES, 

 opracowano strategię marketingową w postaci stron internetowych dla 4 PES. 

W 2021 roku, w wyniku wsparcia Fundacji GAP, 17 podmiotów ekonomii społecznej rozpoczęło 

lub zwiększyło skalę działalności statutowej odpłatnej/gospodarczej. 

 

3.3.1 B. Projekt „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – 

Małopolska Zachodnia” 

W projekcie Fundacja GAP odpowiada za wsparcie istniejących podmiotów ekonomii 

społecznej, z wyłączeniem przedsiębiorstw społecznych. W 2021 roku zrealizowano następujące 

działania: 

 objęto wsparciem doradcy kluczowego i/lub biznesowego 11 podmiotów ekonomii społecznej, 

 zorganizowano i przeprowadzono 5 szkoleń jednodniowych, w których wzięło udział 24 

 przedstawicieli 18 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia specjalistyczne dla 3 osób z 2 PES, 

 zorganizowano i przeprowadzono 4 doradztwa grupowe, w których udział wzięło 9 osób z 8 PES, 

 wsparciem doradztwem specjalistycznym (prawnym i marketingowym) objęto 3 

 PES, 

 opracowano strategie rozwoju dla 2 PES, 

 opracowano strategie marketingowe wraz ze stronami internetowymi dla 2 PES, 

 

W 2021 roku, w wyniku wsparcia Fundacji GAP, 5 podmiotów ekonomii społecznej rozpoczęło lub 

zwiększyło skalę działalności statutowej odpłatnej/gospodarczej. 

 

3.3.2 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”. 
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Projekt jest skierowany do małopolskich MŚP działających w obszarze inteligentnych 

specjalizacji województwa małopolskiego (przemysły kreatywne i czasu wolnego, technologie 

informacyjne i komunikacyjne, nauki o życiu – life science, energia zrównoważona), które chcą 

rozszerzyć swoją działalność poprzez ekspansję międzynarodową.  

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 2021 roku Fundacja GAP zrealizowała następujące działania:  

1) Zorganizowano dwie misje gospodarcze w formule online skierowane na rynek niemiecki i rumuński. 

Każda misja składała się z trzech bloków: 1. blok merytoryczny międzynarodowy (charakter 

konferencyjny) - jego celem promowaniu potencjału Małopolski, jako marki gospodarczej, rozwijającej 

się w oparciu o ideę ekonomii wartości oraz wspieranie koncepcji działalności FIRM-IDEII, 2. blok 

informacyjny dla firm z Małopolski na temat danego rynku docelowego (Niemcy, Rumunia), 3. blok 

networkingowy, tj. indywidualne spotkania firm z Małopolski oraz potencjalnymi klientami z krajów 

docelowych misji (w formule zdalnej). W ramach bloku 1 i 2 odbyły się dwa wydarzenia online 

(dostępne na kanale Youtube):  

a) Konferencja online „Digital Trust. New competitive factor” (dot. Niemiec) 5 października 2021, 

b) Konferencja online „Współpraca biznesowa Małopolski i Rumunii. Ekonomia wartości w 

praktyce” (dot. Rumunii), 7 grudnia 2021. 

W misjach gospodarczych w 2021 roku wzięło udział 9 MŚP z Małopolski, które łącznie odbyły Efektem 

misji 37 spotkań networkingowych zagranicznymi potencjalnymi partnerami. 

2) Zorganizowano trzy konferencje online 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) Konferencja online „Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju” (18 marca 2021 r.), 

b) Konferencja online „Uszlachetnianie biznesu” (27 kwietnia 2021 r.) 

c) Konferencja online “Technologiczne wytwarzanie światów” (13-14 września 2021), która 

odbyła się w ramach trzeciej edycji wydarzenia cyklicznego pt. Ogólnopolskiej 

Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Tech/Spo’21, którego głównym organizatorem był 

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

 3) Zorganizowano wyjazd 8 małopolski MŚP z branży technologie informacyjne i komunikacyjne na 

międzynarodowe targi Smart City Expo World Congress Barcelona, które odbyły się w dniach 16-18 

listopada 2021 r. Celem wyjazdu było zaprezentowanie oferty tych 8 MŚP na wspólnym stoisku pod 

szyldem Małopolska Open Eyes Economy Hub, dzięki czemu udostępniono im przestrzeń do 

nawiązywania kontaktów oraz nawiązywania współpracy z innymi uczestnikami targów i osobami 

odwiedzającymi je, co przełożyło się na kreowanie nowych możliwości biznesowych. Wydarzenie ma za 

zadanie tworzenie lepszej przyszłości dla miast i ich mieszkańców. Targi Smart City Expo World 

Congress przyciągają liderów najbardziej innowacyjnych firm, organizacji i rządów. Dziesiątą edycję 
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Targów Smart City Expo World Congress w 2021 r., odwiedziło prawie 15 tysięcy uczestników ze 120 

krajów. Łącznie uczestnicy projektu nawiązali ponad 50 kontaktów biznesowych w trakcie targów. 

4) Kontynuowano działania w ramach 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. Zrealizowano m.in.: 

a) kampanię informacyjno-promocyjną w social mediach, 

b) przygotowano i opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna dwa artykuły opisujące 

innowacyjne MŚP z Małopolski: pierwszy ukazał się w 23.03.2021, drugi opublikowano w dniu 

29.09.2021, a trzeci 23.12.2021; 

c) przygotowano i upowszechniono trzy spoty video - każdy promujący trzy FIRMY-IDEE z 

Małopolski.  

 

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

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. 

 

3.3.3. Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse 

rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0 

W 2021 roku Fundacja GAP kontynuowała 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 Edukacji pod nazwą 

„DIALOG” na lata 2019-2021.  

Celem projektu było wypracowanie „Modelu polityki edukacyjnej Edukacja 2030+”, czyli 

zintegrowanego systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw, który jest niezbędny do 

dynamicznego wzrostu społeczno-gospodarczego Polski w warunkach rewolucji przemysłowej 4.0. 

Działania obejmowały wszystkie wymiary funkcjonowania systemu rozwoju zasobów ludzkich, w tym 

zagwarantowanie odpowiedniego systemu instytucjonalnego i mechanizmów koordynacji, rozwiązania 

projakościowe, zarządcze i materialne (finansowe) oraz system monitorowania i ewaluacji. 

Opracowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych rozwiązań było możliwe dzięki 

zaangażowaniu badaczy z różnych dziedzin (m.in. takich jak: pedagogika, polityki publiczne, finanse 

publiczne, prawo, socjologia, ekonomia i technologie cyfrowe) współpracujących z praktykami ze 

świata edukacji, biznesu i sfery polityki publicznej. 

Na pierwszym etapie prac w oparciu o szczegółową analizę dostępnych raportów, baz danych 

oraz wyników badań opracowano koncepcję systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw 

społeczeństwa polskiego w kolejnych 25 latach. W następnym kroku wypracowane założenia 

prognostyczne zostały poddane weryfikacji w drodze badań empirycznych wykorzystujących różne 

https://oees.pl/moeeh/
https://oees.pl/moeeh/
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metody i narzędzia badawcze. realizowano badania empiryczne CATI i CAWI na próbie badawczej 

stanowiącej 5 641 respondentów oraz przeprowadzono wywiady pogłębione z udziałem ponad 100 

respondentów. Do udziału w badaniu zaprosiliśmy m.in. nauczycieli, dyrektorów szkół, 

samorządowców, władze rządowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia edukacji, w tym 

organizacji pozarządowych, dla których istotna jest przyszłość edukacji.  

Ich efektem było stworzenie „Modelu Polityki Edukacyjnej. Edukacja 2030+” zawierającego 

konkretne rekomendacje w zakresie zmian modelu rozwoju kompetencji, jak i kierunkowe wskazania 

dla decydentów politycznych – zarówno w odniesieniu do najbliższej, jak i tej bardziej odległej 

przyszłości. Diagnoza dokonana w niniejszym dokumencie została przeprowadzona w oparciu o wyniki 

prac badawczych poczynionych na wcześniejszych etapach projektu. Autorzy zaproponowali cele 

strategiczne polityki edukacyjnej w podziale na cele: ogólne (systemowe), dla etapu wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, dla etapu 

kształcenia wyższego, dla etapu kształcenia ustawicznego. Do każdego z celów zaproponowane zostały 

konkretne działania. Dokument uwzględnia także: syntezę badań empirycznych oraz rekomendacje dla 

systemu monitorowania i ewaluacji. Raport został wydany w formie elektronicznej i został on 

zaprezentowany podczas konferencji „Przyszłość Edukacji, która odbyła się 12.10.2021. 

Ponadto rezultatem projektu w 2021 r. było także wydanie publikacji „Szkoły poza horyzont” 

(pod red. prof. J. Hausnera i dr M. Jelonek) zawierającej opis inicjatyw szkolnych rozwijających 

koncepcję edukacji relacyjnej. Przedstawiono w niej ciekawe przykłady dobrych praktyk wdrożonych w 

polskich szkołach, które w prosty sposób zmieniają społeczność szkolną.  

Raporty opracowane w ramach projektu zostały rozesłane w wersji elektronicznej oraz 

papierowej m.in. do centrów kształcenia, kuratoriów, urzędów pracy, ośrodków około-szkoleniowych, 

centrów nauki, szkół wyższych, bibliotek, departamentów edukacji w samorządach, izb gospodarczych, 

organizacji pozarządowych, oraz nauczycieli szkolnych i akademickich.  

Przez cały okres realizacji projektu przeprowadzono również szereg działań upowszechniających. 

W 2021 r., obejmowały one m.in. następujące przedsięwzięcia: 

1. Podcasty – przygotowano 7 podcastów tematycznych pn. „Przyszłość Edukacji – Rozmowy o 

kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach”. W ramach podcastów 

przeprowadzono rozmowy m.in. dr Magdaleną Jelonek, Oktawią Gorzeńską oraz dyrektorami 

szkół. Podcasty nawiązywały do przygotowanego w projekcie raportu pt. “Poza horyzont. Kurs 

na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce.” oraz do publikacji „Szkoły 

poza Horyzont”.  

2. Seminaria w ramach 51. i 52. Sympozjum Naukowego z cyklu Współczesna Gospodarka i 

Administracja Publiczna online (15-16 stycznia 2021, 21-22 maja 2021 r). Z uwagi na pandemię 

COVID-19 wydarzenia przyjęły formę hybrydową, udział bierny był możliwy poprzez śledzenie 

transmisji live na platformie sympozjumgap.pl, natomiast prelegenci występowali na żywo w 

studio nagrań lub łączyli się zdalnie Przedmiot dyskusji stanowiły panele skupione wokół 

tematu Kompetencji przyszłości. Odbyły się m.in. panele dyskusyjne pt.: 

 Przyszłość systemu edukacji w Polsce w kontekście kompetencji potrzebnych we 

współczesnym świecie 

 Kompetencje pracowników XXI wieku – jakich zmian potrzebuje polski system 

kształcenia i doskonalenia zawodowego? 

 Rynek pracy w kontekście programowania kształcenia ustawicznego 
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  Aktywność zawodowa i kompetencje przyszłości seniorów 

 Kluczowe kompetencje w zglobalizowanej rzeczywistości 

Do udziału w styczniowym Sympozjum za pośrednictwem platformy streamingowej 

zarejestrowało się prawie 830 osób, a w majowym ponad 470 osób. Transmisję online z 

powyższych wydarzeń oglądało łącznie ponad 600 osób. Wśród nich znaleźli się m.in.: 

przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, szkół wyższych, organizacji 

pozarządowych, studenci, liczną grupę stanowili też przedstawiciele oświaty – nauczyciele, 

dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele kuratoriów, instytucji 

szkoleniowych itp. 

3. Konferencja kończąca projekt (12.10.2021 r., Kraków) pt. „Przyszłość edukacji”. Z uwagi na 

pandemię COVID-19 wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej. Prelegenci oraz część gości 

spotkało się w jednym z krakowskich liceów, by dyskutować o wyzwaniach edukacji, skąd 

prowadzona była transmisja, dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem online. W 

konferencji stacjonarnie udział wzięło ok. 45 osób, natomiast do uczestnictwa online 

zrejestrowało się 237 osób. Konferencja jest dostępna na platformie www.live.oees.pl, gdzie 

została wyświetlona ok. 600 razy. Podczas wydarzenia zaprezentowano wnioski płynące z 

realizacji projektu, w tym „Model polityki edukacyjnej Edukacja 2030+” zawierający 

rekomendacje zmian w systemie kształcenia. Na konferencji miała też miejsce premiera 

publikacji „Szkoły poza horyzont” oraz odbyła się dyskusja na temat koncepcji edukacji 

relacyjnej. 

4. Utworzono interaktywną mapę prezentującą przykłady polskich szkół realizujących edukację 

relacyjną. Szkoły te, w ramach projektu, zostały poddane analizie studiów przypadku, a 

następnie opisano je w publikacji „Szkoły poza Horyzont”. 

5. Realizacja filmu na temat kompetencji przyszłości – w ramach projektu zrealizowano film, w 

którym temat kompetencji przyszłości został zaprezentowany z perspektywy studentów. 

Twórcy filmu pod przewodnictwem reżysera Marka Brodzkiego, zastanawiali się, czym może 

zaskoczyć nas przyszłość oraz w jakie umiejętności i wiedzę powinniśmy się wyposażyć, by się 

w niej odnaleźć. Film obejmuje wywiady z ekspertami na temat kompetencji w rozumieniu 

technologii i zmian na rynku pracy, a także sondę wśród studentów. Film dostępny jest na 

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=gyI6d2Ztda0&t=139s) 

6. Dodatkowo w ramach upowszechniania wyników projektu, eksperci zaangażowani w jego 

realizację uczestniczyli w audycjach radiowych na temat przyszłości edukacji, realizowanych w 

Radio Kraków, a działania i rezultaty projektu były prezentowane podczas różnego rodzaju 

konferencji i spotkań m.in.: 

 wieczoru socjologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim Polskiego Towarzystwa 

Socjologicznego pt. „O edukacji w pandemii i nie tylko. Dyskusja wokół raportu „Poza 

horyzont. Kurs na edukację", 

 III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu Edukacja to komunikacja III 

Ogólnopolskiej Konferencji „Nowe kompetencje na nowe czasy” organizowanej przez 

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Konfederację 

Lewiatan. 

 II Forum Metropolii Krakowskiej. 

 

http://www.live.oees.pl/
http://www.live.oees.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=gyI6d2Ztda0&t=139s
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3.3.4 GeneRacje mają swoje racje 

Projekt „GeneRacje mają swoje racje” to część działań ruchu Open Eyes Economy. Jego celem 

było upowszechnienie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz zwiększenie znaczenia 

dialogu międzypokoleniowego w przestrzeni publicznej. W ramach projektu zrealizowano następujące 

działania: 

1) Warsztaty edukacyjno-motywacyjne dla seniorów (12 godz. dla 5 grup, udział 53 osób) – w trakcie 

zajęć uczestnicy identyfikowali obecne problemy i przyszłe zagrożenia współczesnego świata.  

2) Warsztaty międzypokoleniowe (dla grupy 11 senorów i 9 juniorów) – w ramach spotkań uczestnicy 

wypracowali międzypokoleniowe stanowisko dotyczące przeciwdziałaniu postawom zagrażającym 

przyszłości człowieka na Ziemi. Dyskutowano na temat kampanii edukacyjnej, performance’u, wystawy 

oraz sesji Q&A, które uczestnicy wspólnie przygotowywali w innych podgrupach.  

3) Edukacyjna kampania społeczna „GenRacje mają swoje Racje” to nie tylko akcja promująca wiedzę i 

wartości związane z relacjami międzypokoleniowymi. To także platforma umożliwiająca aktywne 

zaangażowanie we wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz budowanie wspólnych idei i 

rozwiązań. Kampania była częścią OEE. Na kampanię składały się: 

a) Rozmowy międzypokoleniowe – filmy. Powstało 6 spotów filmowych, które stanowią rozmowy 

międzypokoleniowe. W każdej z rozmów brały udział przedstawiciel młodego pokolenia (uczeń 

szkoły podstawowej oraz studenci) oraz przedstawiciel starszego pokolenia (polityczka, aktor, 

blogerka/dziennikarka, emerytka, profesorka socjologii, aktywistka społeczna). Tematy 

poruszane w nich to: Feminizm wczoraj i dziś, Przyszłość, Oblicza patriotyzmu, Praca kiedyś i 

dziś, Wartości i priorytety, Rola mediów i komunikacji. 

b) Grafiki pokazujące relacje międzypokoleniowe – kampania plakatowa. Realizacja sesji 

zdjęciowej z udziałem pary seniora i juniora, ukazujące różne emocje: konflikt, dialog, 

zrozumienie, brak zrozumienia, współpraca, nadzieja. Powstało ponad 20 zdjęć i grafik, które 

używano w różnych materiałach graficznych promujących kampanię. Były użyte m.in. w czasie 

kampanii bilardowej w kilku miastach Polski: Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Warszawa. 

c) Artykuły sponsorowane i pozostała współpraca medialna.. 

d) Kampania online o zasięgu ogólnopolskim, której celem było wykorzystanie potencjału osób 

starszych, który wpływa na wizerunek relacji międzypokoleniowych w społeczeństwie oraz 

propagowanie wzorców aktywnego starzenia się, a także budowanie wzajemnej świadomości i 

zrozumienia w kontakcie z młodymi ludźmi. 

4) Wystawa „Generacje. Nie psujcie nam świata” to podsumowanie działań podejmowanych w ramach 

projektu. Dzięki niej przybliżyliśmy szerokiej publiczności wypracowane przez uczestników projektu 

wnioski dotyczące relacji między generacjami, zagrożeń dla świata, ich wpływu na życie młodszych i 

starszych pokoleń oraz ich pozytywnych czy negatywnych skutków wraz z propozycjami wspólnych 

międzypokoleniowych rozwiązań. Wystawa była eksponowana w zaaranżowanej przestrzeni we foyer 

na parterze w ICE w czasie kongresu OEES 2021 w dniach 16-17 listopada 2021. Wystawa w wersji 

elektronicznej dostępna jest na stronie projektu https://oees.pl/generacje/. 

5) Performance „Nie psujcie nam świata” tematycznie nawiązywał do zagrożeń dla świata i dla ludzi, ze 

szczególnym naciskiem na przedstawienie problemów z jakimi mierzą się najmłodsze i najstarsze 

pokolenia. Performance został przygotowany przez 12 juniorów oraz 3 seniorki. Scenariusz 

wypracowany został w trakcie zajęć warsztatowych (m.in. teatralnych, ruchowych) przez 

wielopokoleniowy zespół, część jako tekst własny uczestników, część była oparta na wykorzystaniu 

https://oees.pl/generacje/
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tekstów literackich lub popularno-naukowych w tym: fragment wykładu noblowskiego O. Tokarczuk, 

fragmenty Encykliki Laudato si Ojca Św. Franciszka, fragment wiersza „Nienawiść” W. Szymborskiej, czy 

wiersz „Spróbuj opiewać okaleczony świat” A. Zagajewskiego w formie piosenki w wykonaniu M. 

Bałaty. Premiera performance’u odbyła się w czasie kongresu OEES 2021 w Krakowie w dniu 16 

listopada 2021 r. 

6) Sesja Q&A „Nie psujcie nam świata. O relacjach międzypokoleniowych” była przykładem 

międzypokoleniowej współpracy i potwierdzeniem, że wszyscy, bez względu na wiek, pracują dla 

naszego wspólnego dobra i wspólnej przyszłości. Pytania przygotowane i zadawane przez uczestników 

to m.in. Jak będzie wyglądać i smakować jedzenie w przyszłości? Czy w przyszłości zmieni się ciało 

człowieka? Czy za 50 lat będą tradycyjne cmentarze? Sesja odbyła się czasie OEES 2021 w ICE w dniu 

16 listopada 2021. 

Projekt został sfinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” 

na lata 2021-2025. Edycja 2021. 

 

3.3.5 Program Pilotażowy „Uniwersytet Odpowiedzialny” 

Projekt ten realizowany był w Małopolsce we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w 

Krakowie od 21 października do 20 grudnia 2021 r., a jego głównym celem była poprawa szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży, przejście od modelu kształcenia wiedzy do kształcenia kompetencji, 

realizowane poprzez transformację szkół na polach dydaktycznym i kompetencyjnym oraz 

inspirowanie różnorodnych form współdziałania szkół, organizacji pożytku publicznego i szkół wyższych 

na rzecz stwarzania odpowiednich warunków rozwoju kompetencji uniwersalnych uczniów i 

studentów. 

Projekt przyczynił się do zainicjowania rozwiązania problemu barier dostępności do edukacji 

oraz zainicjowania długofalowego procesu kształcenia w celu likwidacji luki przedsiębiorczej wśród 

absolwentów formalnej edukacji, szczególnie w obszarze gospodarki cyfrowej. 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

1) Zrekrutowano 108 uczniów z 4 szkół z Małopolski (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza 

Słowackiego w Witeradowie, Szkoła Podstawowa im. kpt. Pilota W. Gnysia w Żuradzie, Prywatna Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół nr 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach). Równolegle do 

udziału zostali zaproszeni nauczyciele oraz pracownicy naukowi i studenci - 10 przedstawicieli 

środowiska akademickiego i 10 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz 10 

nauczycieli z małopolskich szkół. 

2) Przeprowadzono szkolenia specjalistyczne przygotowawcze dla Mentorów, Nauczycieli i Studentów 

z narzędzi i produktów cyfrowych i bezpieczeństwa cyfrowego. 

3) Opracowano podręcznik “Uniwersytet Odpowiedzialny. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości 

cyfrowej. Podręcznik dla nauczycieli i rodziców” składający się z 6 modułów, zawierający m.in schematy 

prowadzenia zajęć, scenariusze zajęć dydaktycznych, opisy ćwiczeń i warsztatów. Autorskie materiały 

dydaktyczne dedykowane są przede wszystkim nauczycielom i rodzicom, pośrednio jednak mogą one 

służyć także pracy samodzielnej uczniów w wieku 12-16 lat. Podręcznik poświęcony jest następującym 

zagadnieniom: podstawy biznesu startupowego, zarządzanie przedsięwzięciem, technologie 

przyszłości, popyt i potrzeby ludzkie dziś i jutro, cyfrowy marketing i sprzedaż, widoczność i 

bezpieczeństwo w internecie dziś i jutro. 
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4) Stworzona została wstępna wersja Akademickiej Platformy Edukacyjnej, czyli ogólnodostępna baza 

wiedzy merytorycznej (o czym kształcić) oraz pedagogicznej (jak kształcić). Platforma jest dostępna pod 

adresem: https://uniwersytetodpowiedzialny.pl/. 

5) Przeprowadzono pilotażowe zajęcia warsztatowe dla 108 uczniów z 4 małopolskich szkół, których 

celem było m.in. wprowadzenie uczniów w świat przedsiębiorczości cyfrowej co umożliwiło im rozwój 

kompetencji uniwersalnych takich jak m.in.: kompetencje cyfrowe (technologii przyszłości), 

kompetencje z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego (bezpieczeństwa w Internecie), kompetencje z 

zakresu przedsiębiorczości. W trakcie zajęć uczniowie podzieleni na grupy mieli za zadanie wypracować 

założenia przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w obszarze gospodarki cyfrowej. 

6) Zorganizowano cykl debat pn. „Małopolska Region - Wspólnota Możliwości”, który obejmował 

realizację trzech spotkań poświęconych kluczowym obszarom rozwoju Małopolski, w trzech miastach 

Małopolski: Debata I pt. Czy Kraków ma szansę dołączyć do grona “miast 15-minutowych"? (Kraków, 

22 listopada 2021 r.), Debata II pt. Czy w „średnim” mieście można odnieść sukces? (Tarnów, 30 

listopada 2021 r.), Debata III pt. Lokalny rynek vs globalizująca się turystyka (Zakopane, 10 grudnia 

2021 r.).  

7) Opracowano raport końcowy w formie recenzowanej publikacji naukowe pt. “Uniwersytet i 

edukacja wobec wyzwań współczesności”, poświęconej roli odpowiedzialności uniwersytetu w 

poprawie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Małopolski, w tym także w obszarze rozwoju 

społecznego, edukacji i innych kluczowych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

 

3.4 Działania na rzecz studentów  

 

3.4.1 Sympozja Naukowe z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna 

Sympozja GAP są cyklicznym spotkaniem, przyjmującym formę wykładów i dyskusji 

panelowych z udziałem ekspertów z wybranych dziedzin. Sympozja adresowane są głównie do 

studentów Kolegium Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie, który jest również jednym ze współorganizatorów wydarzenia. 

W 2021 roku odbyły się dwa Sympozja – oba ze względu na epidemię COVID-19 w formule 

hybrydowej (prelegenci na żywo w studio nagrań, publiczność zdalnie za pośrednictwem platformy 

www.sympozjumgap.pl). Gospodarzem obu edycji był Michał Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie.  

51. Sympozjum GAP (15-16 stycznia 2021)  

Program wydarzenia był podzielony na dwa dni: 

1) 15 stycznia 2021: Kompetencje przyszłości (Gospodarz dnia: dr Krzysztof Głuc, Dyrektor 

Departamentu Zasobów i Rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)7 

                                                           
7
 Pierwszy dzień Sympozjum był współfinansowany ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Budowa systemu kształtowania 

https://uniwersytetodpowiedzialny.pl/
https://uniwersytetodpowiedzialny.pl/
http://www.sympozjumgap.pl/
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2) 16 stycznia 2021: Inwestycje i odporność gospodarcza – wyzwania dla Polski (Gospodarz dnia: prof. 

dr hab. Wojciech Paprocki, Szkoła Główna Handlowa) 

W programie 51. Sympozjum znalazły się m.in. następujące panele dyskusyjne i wystąpienia 

indywidualne:  

• Panel pt. Kompetencje pracowników XXI wieku – jakich pracowników potrzebują firmy w 

Polsce? 

• Zapotrzebowanie na pracowników w najbliższych latach. Perspektywy rozwoju rynku pracy 

• Panel pt. Kompetencje pracowników XXI wieku – jakich zmian potrzebuje polski system 

kształcenia i doskonalenia zawodowego? 

• Prezentacja wyników projektu Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji 

• i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 

4.0 

• Panel pt. Obszary współpracy Śląska i Małopolski (kultura, gospodarka i innowacje, transport) 

• Panel pt. Water City Index 2020. Co wiemy o miejskiej polityce wodnej w Polsce? 

• Odporność gospodarcza Polski, Europy i świata  

• Przyszłość gospodarcza Europy po pandemii koronawirusa 

• Panel pt. Polityka inwestycyjna państwa. Ocena kierunków i wpływu na odporność 

gospodarczą 

• Panel pt. System osadniczy a odporność gospodarcza 

Sympozjum towarzyszyły m.in. następujące wydarzenia kulturalno-integracyjne:  

• Otwarcie wystawy Pracowni Filmu Animowanego 

• Interaktywny mecz piłki nożnej Kadra GAP – Studenci (e-sport) 

• Wykład mistrzowski Jerzego Stępnia (sędzia i b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego) pt. XXX lat 

polskiej gminy (laudacja prof. dr hab. Jacek Purchla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

• Spotkanie z Gościem Niespodzianką (siostra Chmielewska) 

• Interaktywne Śpiewogranie 

• Interaktywne seminarium kulturoznawcze o Krakowie: Dzielnica Wesoła, prowadzenie: dr 

Michał Wiśniewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 

• Interaktywna wycieczka: Kraków - Droga Królewska, prowadzenie: Joanna Świtała (Guides 

Kraków) 

• Interaktywny Koncert zespołu Kwiat Jabłoni. 

Do udziału w 51. Sympozjum za pośrednictwem platformy streamingowej zarejestrowało się prawie 

830 osób. Wśród nich znaleźli się m.in.: przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, mediów, 

przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego, organizacji pozarządowych, studenci i pracownicy 

naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz studenci i pracownicy innych uczelni. Dużą 

grupę zarejestrowanych uczestników stanowili przedstawiciele oświaty – nauczyciele, dyrektorzy szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele kuratoriów, instytucji szkoleniowych itp.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji 
przemysłowej 4.0”. 
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52. Sympozjum GAP (21-22 maja 2021) 

Program wydarzenia był podzielony na dwa dni: 

1) 21 maja 2021: Srebrna gospodarka i polityka senioralna (Gospodarz dnia: Katarzyna Scheer, 

Prezeska Zarządu, Fundacja Biedronki) 

2) 22 maja 2021: Nowy rozdział. Świat i Polska po pandemii (Gospodarz dnia: Edwin Bendyk, Prezes 

Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego) 

W programie 52. Sympozjum znalazły się m.in. następujące panele dyskusyjne i wystąpienia 

indywidualne:  

• Panel pt. Jak przygotować się do życia w szybko starzejącym się społeczeństwie? 

• Panel pt. Senior żyjący w dobrobycie. Jak państwo pomaga w osiągnięciu tego stanu? 

• Aktywność zawodowa i kompetencje przyszłości seniorów. Ekonomiczna konieczność czy 

działania dla chętnych? 

• Panel pt. WaterLab: Miejska gospodarka wodna – w jakim kierunku powinniśmy zmierzać? 

• Pandemia wirusa COVID-19 jako impuls przyspieszający proces transformacji UE 

• Transformacja Unii Europejskiej a Polska 

• Panel pt. Pandemia wirusa COVID-19 jako impuls przyspieszający proces transformacji UE 

• Panel pt. Gospodarowanie. Rozwój, ale jaki? 

Sympozjum towarzyszyły m.in. następujące wydarzenia kulturalno-integracyjne:  

• Wystawa malarstwa prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej zorganizowana w ramach cyklu 

Przestrzeń dla sztuk 

• Mecz piłki nożnej: Studenci – Kadra GAP (transmisja online)  

• Spotkanie z Gościem Niespodzianką (Robert Makłowicz)  

• Seminarium kulturoznawcze NOWA HUTA, prowadzenie: dr Michał Wiśniewski (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie) 

• Wykład Mistrzowski Rafała Dutkiewicza (Prezydent Wrocławia w latach 2002–2018) pt. O 

Solidarności, tkance społecznej i o uniwersytetach (laudacja prof. dr hab. Jacek Purchla, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 

• Interaktywne Śpiewogranie 

Do udziału w Sympozjum za pośrednictwem platformy streamingowej zarejestrowało się ponad 470 

osób. Wśród nich znaleźli się m.in.: przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, mediów, 

przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego, organizacji pozarządowych, studenci i pracownicy 

naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz studenci i pracownicy innych uczelni. Dużą 

grupę zarejestrowanych uczestników stanowili przedstawiciele oświaty – nauczyciele, dyrektorzy szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele kuratoriów, instytucji szkoleniowych itp. 

Więcej informacji o sympozjach można zaleźć na stronie: www.sympozjumgap.pl  

 

3.4.2. Nagroda im. Profesora Jerzego Indraszkiewicza  

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

studiów II stopnia 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 

http://www.sympozjumgap.pl/
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także aktywnością w działalności na rzecz środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych czy 

społeczeństwa obywatelskiego. Poza prestiżowym wyróżnieniem zwieńczającym studia w Kolegium 

GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nagroda posiada również wymiar finansowy. Kwota 

5000,00 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 2021 r (XIV edycja) zgłosiło się 3 kandydatów. Laureatem został Krzysztof Kula. Kapituła 

nagrody podjęła decyzję o wyróżnieniu Moniki Kozyry. Nagroda, ze względu na to że Promocja 

Absolwentów nie odbyła się, została oficjalnie wręczona 21 maja 2022 roku w czasie 53 Sympozjum 

Naukowego GAP w Ustroniu. 

 

 

3.5 Działalność artystyczna 

3.5.1 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 

prezentowane są dzieła wykonane różną techniką, to innowacyjne przedsięwzięcie łączące naukę i 

sztukę w murach uczelni o profilu nieartystycznym. 

Oddziały Galerii GAP znajdują się w dwóch budynkach kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie (UEK). Pierwszą z nich jest budynek przy ul. Rakowickiej 16, w którym znajdują się sale 

wykładowe oraz siedziby Instytutów Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, dzięki czemu 

studenci i pracownicy UEK, a także interesanci instytutów mogą podziwiać prezentowane na czterech 

piętrach budynku prace najlepszych polskich artystów XXI wieku. Druga przestrzeń Galerii GAP 

znajduje się w holu pawilonu sportowo-dydaktycznego UEK, gdzie prezentowane prace codziennie 

towarzyszą studentom i pracownikom UEK, a od czasu do czasu również gościom wydarzeń 

sportowych, kulturalnych i akademickich, odbywających się na hali UEK. 

 

3.5.2 II wydanie płyty “W miasteczku Tarusa” Lecha Dyblika  

Projekt miał na celu ponowne wydanie autorskiej płyty Lecha Dyblika, wybitnego polskiego 

aktora filmowego, serialowego i teatralnego. Materiał zamieszczony na płycie obejmuje utwory z 

gatunku rosyjskiej pieśni poetyckiej, m.in. utwory Jurija Wizbora, Aleksandra Galicza czy Olega 

Mitjajewa. Lechowi Dyblikowi na płycie towarzyszy duet krakowskich muzyków - Piotr Domagała na 

gitarze i Oleg Dyyak na akordeonie. Działania wykonane w ramach projektu obejmowały ponowne 

wytłoczenie płyty oraz działania promocyjne na potrzeby sprzedaży.  

 

3.5.3 Katalog i wystawa fotografii Janusza Leśniaka “Leśniaki. Ukryty porządek” 

Projekt miał na celu wydanie katalogu z pracami fotograficznymi Janusza Leśniaka, znanego jako 

autora zdjęć ze swoim cieniem, nazywanych leśniakami oraz późniejszych fotografii występujących pod 

nazwą leśniaki-mandala. LEŚNIAKI – UKRYTY PORZĄDEK to nową propozycją Janusza Leśniaka do 

znajdywania za pomocą fotografii – Genius loci, który oczekuje na dostrzeżenie i odkrycie. Jak mówi 
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artysta: Obrazy te tkwią gdzieś ukryte- trzeba na nie natrafić i utrwalić aparatem fotograficznym. 

Wydaje się, że tworzenie, to takie odkrywanie tego co w rzeczywistości już jest. 

Działania wykonane w ramach projektu obejmowały przygotowanie tekstów do katalogu, ich edycję i 

korektę projekt graficzny i skład katalogu, oraz wydruk katalogu.  

 

 

3.6 Inne 

3.6.1 Nagroda im. dr Aleksandra Kowalskiego 

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

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 51. i 52. Sympozjum GAP laureatami nagrody zostali kolejno Daniel Bukalski oraz prof. 

dr hab. Jarosław Górniak. 
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4. Sprawozdanie z działalności gospodarczej 
 

 

W roku 2021 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja GAP zrealizowała 

następujące przedsięwzięcia: 

 

4.1 Organizacja wydarzeń na zlecenie  

4.1.1 Międzynarodowy Kongres „Miasto – Woda – Jakość Życia 2021” (Economy of a Water 

City) 

Na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie (na podstawie 

umowy nr 3116/U/2021 z dnia 6 września 2021) Fundacja GAP zrealizowała usługę pn. Organizacja 

kongresu Economy of a Water City we Wrocławiu. 

W dniach 25-26 października 2021 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbyła się trzecia edycja 

Międzynarodowego Kongresu „Miasto – Woda – Jakość Życia 2021” (Economy of the Water City). 

Tematem przewodnim Kongresu była szeroko rozumiana ekonomia miast wodnych, a dyskusje toczyły 

się wokół relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Celem 

wydarzenia jest wskazanie działań niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych 

oddziaływań obu środowisk. 

Trzecia edycja kongresu była poświęcona następującym tematom: 

MIASTO:  

• Świadczenia ekosystemów w miastach 

• Efekt miejskiej wyspy ciepła i konsekwencje fal upałów 

 WODA:  

• Opady intensywne i miejskie powodzie błyskawiczne 

• Nie lej wody niepotrzebnie! Sterowanie popytem i podażą wody w mieście 

JAKOŚĆ ŻYCIA:  

• Woda i zdrowie (Blue Health) 

• Drogi wodne w Europie: Dunaj 

 

W programie Kongresu wystąpiło łącznie 68 mówców (50 mężczyzn i 18 kobiet), w tym 21 

mówców zagranicznych. 

W kongresie łącznie (stacjonarnie i online) wzięło łącznie udział ponad 500 osób (większość 

uczestników pochodziła z Polski, natomiast wśród odbiorców kongresu pojawiły się także osoby z Indii, 

Ukrainy, Niemiec czy Włoch.) Wśród uczestników Kongresu znaleźli się przedstawiciele m.in. 

samorządu terytorialnego, branży wodno-kanalizacyjnej, organizacji pozarządowych, szkół wyższych z 

Wrocławia, Łodzi, Krakowa, Poznania i Warszawy. 

Więcej informacji o kongresie można znaleźć na stronie: https://watercity.com.pl/.  

 

https://watercity.com.pl/
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4.1.2. III Gorzowskie Forum Gospodarcze „Jutro zaczyna się dziś” 

Na zlecenie Miasta Gorzów Wielkopolski (na podstawie umowy nr WOB-13/2021 z dnia 8 

listopada 2021) Fundacja GAP zrealizowała usługę pn. Organizacja i promocja kolejnej edycji forum 

gospodarczego oraz przygotowanie i dostarczenie materiałów informacyjnych w ramach projektu 

realizowanego pn. “Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, 

Kłodawy i Santoka- etap II”. 

3 grudnia 2021 w Filharmonii Gorzowskiej odbyło się III Gorzowskie Forum Gospodarcze „Jutro 

zaczyna się dziś”. Wydarzenie przyciągnęło ponad 300 widzów. Samorządowcy, naukowcy i 

przedsiębiorcy rozmawiali o wizji rozwoju społeczności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) - 

Gorzowa i gmin partnerskich skupionych w MOF - Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Santoka, Lubiszyna, 

Strzelec Krajeńskich i Skwierzyny oraz Witnicy i Kostrzyna nad Odrą. W wydarzeniu wzięło udział 17-stu 

ekspertów, osadzonych w pięciu sesjach tematycznych:  

 Odnaleźć się w chaosie 

 Czy wszyscy musimy być online? 

 Pokolenie ZET wyzwaniem naszych czasów  

 Trendy przyszłości  

 Zielona energia zaczyna się dziś 

 

4.2 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,  

● wyświetlanie logo Sponsora w trakcie transmisji online,  

● eskpozycji logotypu podczas transmisji online,  

● wyświetlania logo Sponsora na belce informacyjnej w przerwach w trakcie transmisji online. 

 

Część usług realizowanych w ramach działalności gospodarczej Fundacji GAP była realizowana podczas 

wydarzeń opisanych w pkt. 3 sprawozdania. Dotyczy to m.in.: 

1) Udzielenie praw do korzystania z koncepcji oraz marki "Open Eyes Economy" w celu organizacji 

w Łodzi w dniach 22-23 czerwca 2021 międzynarodowego kongresu gospodarczego oraz 

merytorycznego przygotowania wydarzenia (umowa z Miastem Łódź nr 10/04/OdNowa/2021 z 

dnia 14 kwietnia 2021 r.) 

2) Współpracy w ramach kongresu Solidarni w Rozwoju i OEES 6 - umowa nr 

FGAP/2021/87/OEES/22 z dnia 9 czerwca 2021 r. z Gminą Miasta Gdyni - Pomorski Park 

Naukowo-Technologiczny Gdynia, a także umowa z Europejskim Centrum Solidarności, Gminą 

Miasta Gdańsk, dot. współpracy przy organizacji Kongresu Solidarni w rozwoju (nr umowa 

FGAP/2021/359/OEES/168 z dnia 18 października 2021 r.) 
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4.3 Open Shop (sklep OEES) 

Od 2021 roku Fundacja GAP prowadzi, przy współpracy z Agencją Artystyczną GAP, internetowy 

sklep pn. Open Shop (sklep OEES). Jest on dostępny pod adresem https://sklep.oees.pl/ i jest sklepem, 

w którym można nabyć nie tylko publikacje wydane przez Fundację GAP, ale również innych 

wydawnictw związanych z Kongresem OEES, katalogi i płyty Agencji Artystycznej GAP, a także (a może 

przede wszystkim) zrównoważone produkty. Sklep jako część ruchu Open Eyes Economy jest 

odpowiedzialny i otwarty dla wszystkich. 

 

4.4 Praca zdalna 2.0 

Na zlecenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (Pracodawcy RP) Fundacja GAP wykonała 

usługę w zakresie m.in.: opiniowania metodologii badań na potrzeby projektu Praca zdalna 2.0 - 

analiza rozwiązań legislacyjnych, ekonomicznych i społecznych związanych z zastosowaniem pracy 

zdalnej jako odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną COVID-19, opracowania księgi rekomendacji na 

podstawie opracowanych i przekazanych przez Pracodawców RP ekspertyz.  

 

4.5 Diagnoza instytucji kultury w Łodzi 

Na zlecenie Miasta Łódź (umowa nr 1/2021 z dnia 15 marca 2021) Fundacja GAP zrealizowała 

usługę pn. Ogólna diagnoza problemów i wyzwań, przed którymi stoją miejskie instytucje kultury w 

Łodzi oraz pogłębiona diagnoza funkcjonowania łódzkich miejskich domów kultury wraz z 

rekomendacjami.  

 

4.6 Kalkulator śladu węglowego  

 Na zlecenie firmy InPost Sp. z o.o. Fundacja opracowała narzędzie obliczające ślad węglowy z 

działalności firmy InPost. Zlecenie obejmowało m.in.:  

 Inwentaryzację danych i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego do obliczania śladu 

węglowego firmy InPost, zgodnie z metodyką GHG Protocol, 

 Przedstawienie wyników obliczeń w postaci zbiorczego wskaźnika wyrażonego w [kg CO2e], 

 Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej z opisem wykonanych obliczeń. 

 

4.7 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Koncepcje 

Zarządzania Publicznego” 

W dniach 27-28 października 2021 r. w formule online odbyła się IV edycja ogólnopolskiej 

konferencji naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” pod hasłem „Zarządzanie 

oparte na dowodach”. Wydarzenie honorowym patronatem objął JM Rektor Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur. 

Konferencja została dedykowana zagadnieniu zarządzania opartego na dowodach. W trakcie 

dwóch dni obrad uczestnicy mieli okazję wysłuchać 20 wystąpień konferencyjnych, prezentujących 

badania w takim obszarze jak: związek zarządzania publicznego z dowodami, zarządzanie publiczne w 

szpitalach, aspekt kosztowy w zarządzaniu opartym na dowodach, zarządzanie oparte na dowodach dla 

https://sklep.oees.pl/
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interesu publicznego (sesja w języku angielskim evidence – based for public interest). Partnerami 

konferencji byli: Urząd Statystyczny w Krakowie, Centrum Ewaluacji Analiz Polityk Publicznych UJ, 

Polska Akademia Nauk, Gmina Miasto Kraków. Obradom konferencyjnym towarzyszyły wystąpienia 

tematyczne gości specjalnych: prof. UJ dr hab. Jolanta Perek-Białas Z Centrum Ewaluacji, prof. UEK dr 

hab. Marcina Zawickiego, Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. Pierwszy dzień 

konferencji posłużył również do integracji uczestników oraz pokazania im Miasta Kraków. 

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób – w tym 20 uczestników czynnych (prelegenci), 184 

uczestników biernych z Polski i Niemiec.  

Organizatorami tego wydarzenia byli: Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi oraz 

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra 

Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych oraz Kolegium Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach a także Fundacja GAP.  

 

4.8 Szkoła Letnia dla studentów z Uniwersytetu Akita z Tokio 

W dniach od 25 do 29 października 2021 odbyła się kolejna edycja International Summer School 

for Akita University Students, której tematem było zarządzanie zasobami naturalnymi w Unii 

Europejskiej („Natural Resources Management in the European Union”).  

Głównym celem projektu była wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie wody i energii oraz 

prezentacja polskich osiągnięć naukowych i praktycznych w tej dziedzinie. Tematyka zajęć obejmowała 

nowoczesne technologie związane z produkcją i energetyką (w tym energetyką jądrową), odnawialne 

źródła energii oraz gospodarkę wodną. Wykłady prowadzili wysokiej klasy specjaliści w swoich 

dziedzinach z tytułami naukowymi. Blogi tematyczne czwartej edycji Szkoły obejmowały następujące 

zagadnienia:  

 Europejski Zielony Ład, polityka klimatyczna UE i Polski, wyzwania na dziś i na przyszłość 

 Polityka energetyczna – w kierunku bezemisyjnej Europy (OZE, efektywność energetyczna, 

mobilność) 

 Polityka surowcowa w UE i w Polsce 

 Polityka wodna (ochrona zasobów wodnych, polityka wody pitnej, polityka ściekowa) 

 Zielononiebieska infrastruktura i rozwiązania oparte na naturze 

 Gospodarka o obiegu zamkniętym w UE i w Polsce - wyzwania i bariery.  

 

W związku z epidemią Covid-19 zajęcia odbywały się w formie zdalnej na platformie ZOOM – 

wzięło w nich udział 20 studentów z Japonii.  

Partnerami wydarzenia były: Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego, Instytut Finansów, 

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  
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5. Część finansowa 
 

 

I. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

11 784 659,62 0,00 

a. Przychody z działalności statutowej 8 993 258,15 0,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 2 519 321,03 0,00 

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 272 080,44 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 471 338,39 0,00 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 0,00 0,00 

- Ze środków budżetu państwa (w tym środki UE) 8 053 932,64 0,00 

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 278 434, 74 0,00 

e. Ze spadków, zapisów 0,00 0,00 

f. Z darowizn 188 600,00 0,00 

g. Z innych źródeł finansowe, umorzona pożyczka PFR, refundacja 
stażu pozostałe przychody operacyjne 

273 032,82 0,00 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty) 1 539 810,60 

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

27,19 % 

II. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 

Przelew Gotówka 

11 684 696,58 26,00 

a. Koszty realizacji celów statutowych 10 642264,74 0,00 

b. Koszty działalności gospodarczej 979 510,43 0,00 

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

60 194,98 26,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 2 726,43 0,00 

III. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy 
(wg zajmowanego stanowiska) 

Na dzień 31.12.2021 na umowę o pracę 
zatrudnionych było 17 osób, m.in. na 
następujących stanowiskach: 
- Kierownik/Koordynator projektu,  
- Dyrektor Wykonawczy OEES, 
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- Koordynator Wydawnictwa GAP 
- Koordynator ds. komunikacji i promocji 
- Kierownik ds. finansów, 
- Specjalista ds. rozliczeń finansowych/ 
Specjalista ds. finansów,  
- Doradcy kluczowi,  
- Doradcy biznesowi, 
- Specjalista ds. promocji innowacyjności, 
- Specjalista ds. akcji informacyjno-
promocyjnych, 
- Specjalista ds. promocji MŚP na targach, 
- Specjalista ds. wsparcia MŚP w ekspansji na 
rynki zewnętrzne, 
- Specjalista ds. promocji i organizacji wydarzeń 
- Specjalista ds. organizacji kongresów, 
konferencji oraz seminariów, 
- Specjalista ds. Organizacji Wystawy, 
- Specjalista ds. produkcji projektów 
kulturalnych. 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
1 osoba na umowę zlecenie  

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

2 231 989,31 zł 

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 

958 608,68 zł, w tym przychody PPK – 3794,10 
premie i nagrody – 29 073,00 zł, ekwiwalent za 
urlop 1201,44 zł 

b. Z tytułu umów zlecenie, o dzieło – kwota brutto 1 059 471,22 zł 

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 2021 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 0,00 zł 

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek Nie dotyczy 

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych § 16 ust. 2 lit. e i h Statutu Fundacji Gospodarki i 
Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie 
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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) 

Bank ING – 1 217 944,05 zł, konto oszczędnościowe – 200 001,18 zł. 

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

1 734,47 zł 

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 2021 roku Fundacja nie 
nabyła ww. obligacji.  

 

 

W 2021 roku Fundacja nie nabyła 
nieruchomości. 

25 000,00 zł 
Dzieło pt. „Nostalgia” – rzeźba 
wykonana z g=brązu i granitu o 
wys. 160 cm, wykonana w 2010 
r., unikat – autorstwa Krystyny 
Nowakowskiej. 

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

Aktywa Zobowiązania 

          5 213 014,73         342 304,25 

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 w 2021 roku podpisała umowy z podmiotami państwowymi i 
samorządowymi i zrealizowała następujące zamówienia: 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej: Umowa nr FGAP/2021/19/51S/5 z dnia 11 stycznia 2021 r. 
promocja i reklama produktów MPEC S.A. podczas 51 Sympozjum Naukowego z cyklu Współczesna 
Gospodarka i Administracja Publiczna w dn. 15-16.01.2021 w Krakowie. 

2. Miasto Łódź: Umowa nr 1/2021 z dnia 15 marca 2021 r. wykonanie diagnozy ogólnej problemów i wyzwań, 
przed którymi stoją miejskie instytucje kultury w Łodzi. 

3. Miasto Łódź: Umowa nr 10/04/OdNowa/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. udzielenie praw do korzystania z 
koncepcji oraz marki "Open Eyes Economy" w celu organizacji w Łodzi w dniach 22-23 czerwca 2021 
międzynarodowego kongresu gospodarczego oraz merytorycznego przygotowania wydarzenia. 

4. Gmina Miasta Gdyni - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia: Umowa współpracy nr FGAP/2021/ 
87/OEES/22 z dnia 9 czerwca 2021 r. współpraca w ramach kongresu Solidarni w Rozwoju i OEES 6. 

5. Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.: Umowa współpracy nr FGAP/2021/100/OEES/31 z dnia 17 
czerwca 2021 r. Organizacja wydarzenia pn. “Tabula rasa” w dniu 19.06.2021. 

6. Województwo Małopolskie: Umowa nr I/1540/SG/2167/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. zakup usług z zakresu 
promocji gospodarczej w ramach OEES. 

7. Gmina Miejska Kraków: Umowa nr W/I/2292/PI/65/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zakup usług z zakresu 
promocji gospodarczej w ramach OEES. 

8. Nowohuckie Centrum Kultury, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Umowa nr 
FGAP/2021/166/OEES/58 realizacja Open Eyes Art Festival. 

9. Miasto Gorzów Wielkopolski: Umowa nr WOB-13/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. usługa organizacji i promocji 
kolejnej edycji forum gospodarczego oraz przygotowanie i dostarczenie materiałów informacyjnych w ramach 
projektu realizowanego pn. “Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, 
Kłodawy i Santoka- etap II” w dniu 03.12.2021. 

10. Nowohuckie Centrum Kultury: Umowa nr FGAP/2021/346/OEES/155 z dnia 29 października 2021 r. 
Organizacja koncertu Hirundo Maris w ramach Open Eyes Economy Summit w dniach 16-19 listopada 2021. 

11. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie: Umowa nr 3116/U/2021 z dnia 6 
września 2021 r. Zlecenie organizacji kongresu Economy of a Water City we Wrocławiu. 
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12. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie: Umowa nr FGAP/2021/350/OEES/159 z dnia 27 
października 2021 r. Świadczenia promocyjne w ramach Open Eyes Economy Summit w dniach 16-19 
listopada 2021. 

13. Wodociągi Miasta Krakowa S.A.: Umowa współpracy nr 4-NM/73/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. 
Świadczenia promocyjne w ramach Open Eyes Economy Summit w dniach 16-19 listopada 2021. 

14. Europejskie Centrum Solidarności, Gmina Miasta Gdańsk: Porozumienie o współpracy nr 
FGAP/2021/359/OEES/168 z dnia 18 października 2021 r. Zasady współpracy przy organizacji Kongresu 
Solidarni w rozwoju w dniu 18.10.2021. 

15. Krakowski Holding Komunalny SA: Umowa partnerska nr FGAP/2021/371/OEES/176 z dnia 10 listopada 2021 
r. Świadczenia promocyjne w ramach Open Eyes Economy Summit w dniach 16-19 listopada 2021. 

16. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie: Umowa nr 3116/U/2021 z dnia 6 
września 2021 r. Zlecenie organizacji kongresu Economy of a Water City we Wrocławiu. 

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 X TAK  

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  TAK X 

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

Kontrola projektu: Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI  numer 
umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.01-12-0592/18-03, przeprowadzona przez Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca) w dn. 27.07.2021 r., nr  kontroli: ZK.II.4251-1-2-32/19. 
Wynik przeprowadzonej kontroli w oparciu o informację pokontrolną z dn. 09.09.2021 r.: na podstawie 
sporządzonego protokołu - opisu stanu faktycznego oraz uzyskanych w dniu 28.07.2021r., 02.08.2021r. oraz 
27.08,2021r. uzupełnień w zakresie dokumentacji dotyczącej załącznika nr 3 do protokołu oraz dokumentacji 
fotograficznej laptopów rozliczanych w ramach projektu, zespół kontrolujący stwierdził realizację projektu (w zakresie 
objętym kontrolą) za zgodną z umową o dofinansowanie.  

 
 
Kraków, 29 czerwca 2022 r. 
 
 
 
 
 

Podpisy członków Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej  
 


