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Sekretariat KWSTiGM 

Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM 

 

Protokół z XLVIII posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych  

i Gospodarczych Małopolski, które odbyło się 3 marca 2014 roku. 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji Wspólnej Samorządów 

Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) oraz zaproszeni goście, 

zgodnie z listą, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.  

 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLVII 

posiedzenia KWSTiGM.  

Pan Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przywitał gości 

oraz członków Komisji przybyłych na posiedzenie. Następnie bez uwag został 

przyjęty protokół z poprzedniego XLVII posiedzenia.  

 

2. Prezentacja bieżącej działalności Małopolskiej Agencji Regionalnej S.A. 

Działania ukierunkowane na rozwój subregionów. 

Pan Wiesław Bury, Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą, regionalną instytucją, 

działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów 

instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki 

innowacyjnego rozwoju regionu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, 

zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. 

Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie 

inwestować w Małopolsce. Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne 

doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Oferta Spółki to  usługi 

informacyjne dla przedsiębiorców, doradztwo dla rozpoczynających działalność 

gospodarczą, dotacje na rozwój małopolskich przedsiębiorstw oraz obsługa 

produktów finansowych (pożyczki czy seed capital). W ofercie Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego posiada nieruchomości (MARR Business Park) dla firm 

poszukujących powierzchni  magazynowych, parków produkcyjnych i centrów 

logistycznych (50 ha nieruchomości, 190 firm zatrudniających prawie 4 tys. 

pracowników). Pan Prezes zapoznał zebranych z wynikiem finansowym, strukturą 

sprzedaży, wskaźnikami ekonomicznymi oraz strukturą zatrudnienia spółki. 

Pan Janusz Chwierut, p.o. Prezydenta Miasta Oświęcimia, zabierając głos wskazał, 

iż w przedstawionej prezentacji działalności MARR brak jest informacji na temat 

realizacji zadań Agencji w Regionie, wpływających na jego zrównoważony rozwój,  
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w szczególności działań podejmowanych w subregionach. 

Pan Wiesław Bury w odpowiedzi podkreślił, iż zasadnicza większość projektów 

obsługiwanych przez Agencję dotyczy przedsięwzięć zlokalizowanych poza 

Krakowem (m.in. projekt „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą”). Podkreślił również, 

że Agencja otwarta jest na działania w Regionie. Warunkiem jest jednak, aby 

pomysły na projekty były ciekawymi przedsięwzięciami komercyjnymi. MARR, jako 

spółka prawa handlowego, zobowiązana jest bowiem ukierunkowywać swe działania 

w ten sposób, by były one efektywne i dochodowe. 

 

3. Bariery i przeszkody w rozwoju usług rzemieślniczych i bytowych. 

Pan Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,  

zapoznał zebranych z głównymi przyczynami i skutkami błędnych decyzji na 

szczeblu państwowym w stosunku do rzemiosła, rozpatrując te kwestie  

w płaszczyznach politycznej, gospodarczej i oświatowej. Do głównych dotkliwych 

nieprawidłowości w wieloletnim procesie prowadzącym do braku rozwoju, a nawet 

upadku rzemiosła zaliczył m.in.: 

 brak zrozumienia specyfiki rzemiosła przez partie polityczne, 

 ustanawiania niepoprawnych ustaw i rozporządzeń np. zniesienie wymogu 

posiadania kwalifikacji, a także zniesienie powszechnej przynależności do 

organizacji gospodarczych prowadzącej w efekcie do braku kontroli (poza 

sądową) nad działalnością usługową oraz braku reprezentantów sektora usług  

w rozmowach z władzami rządowymi, 

 niewłaściwe zmiany w reformie oświatowej osłabiające szkolnictwo zawodowe: 

technika i szkoły zawodowe,  

 wprowadzenie tzw. deregulacji zawodów, przy równoczesnej likwidacji wymogu 

praktyki zawodowej i egzaminu, zniesienie obowiązku przynależności do 

samorządu zawodowego (w przypadku zawodu urbanista), w zawodzie adwokat  

z kolei: likwidacja części testowej egzaminu, poszerzenie możliwości uzyskania 

wpisu na listę adwokatów bez wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia 

egzaminu. 

Dotkliwy brak rynku usług bytowych w kraju oraz bezrobocie, a w efekcie masowe 

wyjazdy młodych ludzi z Polski spowodowały zainteresowanie się przyczynami 

zaistniałego stanu sektora usług i rzemiosła. Pan Prezes podkreślił, iż niezwykle 

istotną kwestią jest przywrócenie właściwej rangi i znaczenia szkolnictwu 

zawodowemu, z uwzględnieniem tzw. systemu dualnego, opartego na równoległym 

kształceniu w szkole zawodowej i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy.  

Pan Prezes zaapelował, iż konieczna jest zmiana prawa w obrębie sektora usług  

i rzemiosła, w tym ustawy o samorządzie gospodarczym przeprowadzona  
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w konsultacji z przedstawicielami samorządu gospodarczego. Zaproponował 

przygotowanie stanowiska projektu uchwały KWSTiGM na kolejne posiedzenie. 

Pan Tadeusz Matusz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds Edukacji, odniósł się 

do wypowiedzi Pana Prezesa Janusza Kowalskiego, podzielając jego opinie. 

Zaapelował o konieczność zorganizowania spotkania wszystkich zainteresowanych 

stron (dyrektorów szkół, nauczycieli, rzemieślników, przedstawicieli samorządu),  

w celu zaproponowania i wypracowania prawidłowego i efektywnego sytemu 

edukacji zawodowej, łączącej wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną. 

 

4. Stopień zaawansowania inwestycji w Międzynarodowym Porcie Lotniczym 

im. Jana Pawła II – Balice Sp. z o.o. 

Pan Jan Pamuła, Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II 

Kraków-Balice Sp. z o.o., zapoznał zebranych z kondycją finansową Spółki Kraków 

Airport (przychody, koszty oraz wyniki finansowe Spółki). Przedstawił zestawienia 

wskaźników lotniska (zysków lub strat, liczby obsłużonych pasażerów oraz 

wykonanych operacji czy liczby przewoźników) z innymi portami lotniczymi, a także 

strategię rozwoju połączeń. Kraków Airport w ostatnich latach notuje bardzo wysoką 

dynamikę przyrostu liczby obsługiwanych pasażerów i plasuje się na pozycji lidera 

wśród krajowych portów regionalnych. W związku z tym podjęto realizację pilnych 

inwestycji w zakresie istniejącej i nowej infrastruktury lotniskowej oraz około-

lotniskowej obejmujących m.in.: poszerzenie i przebudowę dróg kołowania, 

rozbudowę płyty postojowej, rozbudowę terminalu, budowę wewnętrznego układu 

komunikacyjnego, hotelu, czy stacji kolejowej. Zaprezentował także inwestycje 

planowane do realizacji w kolejnych latach, do których należy m.in. rozbudowa 

infrastruktury lotniskowej w zakresie dotyczącym pasa startowego. Pan Prezes 

Pamuła podkreślił, iż realizowane i planowane działania inwestycyjne posiadają 

znacznie szersze oddziaływanie, wykraczające poza rozwój samego portu 

lotniczego. Większa przepustowość infrastruktury, wzrost liczby połączeń 

i obsługiwanych pasażerów nie pozostanie bez znaczenia dla sytuacji całego 

województwa małopolskiego.  

 

5. Wolne wnioski, ustalenie tematów na kolejne posiedzenie oraz zamknięcie 

obrad Komisji. 

Pan Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 

zaproponował wprowadzenie pod obrady Komisji projektu zmian ustawy  

o samorządzie gospodarczym,  

Pan Kazimierz Czekaj, Prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej, zgłosił omówienie 

kwestii dotyczących różnicy w wysokości opłat za wodę i ścieki pobieranych od osób 
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fizycznych i przedsiębiorców.  

Pan Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej, zwrócił się z prośbą  

o przedstawienie członkom KWSTiGM koncepcji połączeń drogowych miast Regionu 

z Krakowem w celu „przybliżenia” subregionów z metropolią krakowską. Poddał 

również omówienie pomysłu zorganizowania w Krakowie na przemian ze Śląskiem 

Targów Branżowych. 

Ponadto, zwrócono się do Sekretariatu Komisji o przygotowanie do Prokuratury 

wniosku o ponowne widzenie z przedstawicielem Komisji, Panem Prezydentem 

Ryszardem Ścigałą.  

Pan Paweł Kukla dziękując wszystkim za udział w posiedzeniu, zamknął obrady 

Komisji. 

 

 

 

 


