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Call from the City
prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Zrównoważony rozwój
miasta to ogromne
wyzwanie i odpowiedzialność.
Kluczowymi elementami są m. in.
wspieranie przedsiębiorczości
czy współpraca z ﬁrmami.
Tym działaniom poświęcamy szczególną uwagę, starając
się podnosić ich jakość. Doskonałym tego przykładem
jest stworzenie specjalnego, dedykowanego
cudzoziemcom stanowiska ds. przedsiębiorczości
w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy obsługującego
przedsiębiorców w języku angielskim, ukraińskim
i rosyjskim.
Bardzo cieszy mnie również to, że w Krakowie największym ośrodku akademickim i naukowym
- już od października ruszy pierwszy w Polsce kierunek
studiów stworzony wspólnie przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie i ﬁrmy z sektora nowoczesnych
usług dla biznesu. Absolwenci tego innowacyjnego
kierunku będą nie tylko zdobywać specjalistyczną wiedzę,
ale przede wszystkim od początku będą mogli budować
cenne doświadczenie pod okiem specjalistów, dające im
przewagę na rynku pracy. Rozwój czeka także Nową
Hutę, gdzie powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej,
o której więcej informacji znajdą Państwo w niniejszym
wydaniu biuletynu.
Serdecznie zapraszam do lektury!
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Call for Education

Krakowskie szkoły z tytułami
„Modelowych szkół
w chmurze Microsoft”
Do sześciu szkół samorządowych traﬁły tytuły
„Modelowych szkół w chmurze Microsoft”
przyznawane przez ﬁrmę Microsoft najbardziej
innowacyjnym instytucjom edukacyjnym
w Polsce, które w swojej działalności
wykorzystują nowoczesne narzędzia edukacyjne.
To jednak dopiero początek zmian, dzięki którym
krakowskie szkoły będą stosować najnowsze
technologie we wszystkich aspektach swojej
pracy, a także… zachęcać do tego innych!

To właśnie w tych szkołach najnowsze
rozwiązania technologiczne są
wykorzystywane w niemal każdym obszarze
działania, w tym w zarządzaniu szkołą, ale też
w komunikacji pomiędzy pracownikami
a rodzicami czy w pracy z uczniami.

Do projektu przystąpili
dyrektorzy i pracownicy
sześciu krakowskich
jednostek edukacyjnych.
Są nimi:
Szkoła Podstawowa nr 4,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12,
I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
Zespół Szkół nr 1,
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
oraz Szkoła Podstawowa nr 56.

źródło: Microsoft

We wprowadzaniu zmian pomogły zaawansowane szkolenia
prowadzone przez ekspertów ﬁrmy Microsoft, którzy dzielili
się swoją wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami
z przedstawicielami uczestniczących w projekcie szkół.
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Nowy kierunek studiów
UEK Global Business
Services UEK
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
powstał pierwszy kierunek studiów licencjackich
(3-letnie, stacjonarne) stworzony przez
przedstawicieli biznesu i nauki, który ma
kształcić pracowników gotowych do podjęcia
pracy na różnych stanowiskach
w międzynarodowych ﬁrmach. Założony cel tego
kierunku to kształcenie kompetencji przyszłości
związanych z ﬁnansami, analizą danych,
nowoczesnych technologii oraz uniwersalnych
umiejętności miękkich. Studenci tego kierunku
będą mogli już od pierwszego semestru wybrać
przedmioty, które najbardziej odpowiadają ich
zainteresowaniom.

Kierunek oferuje
do wyboru trzy
ścieżki edukacyjne:
Zarządzanie projektem międzynarodowym
(International project management) – poświęcone realizacji projektów w międzynarodowym otoczeniu, co związane jest z uwzględnieniem wielokulturowości i doborem odpowiednich podejść i metod pomocniczych
(design thinking, agile, itp.).
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Analityka biznesowa (Business intelligence) –
dostarcza wiedzy o technologii inteligentnej
analizy danych oraz umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności przekształcania surowych
danych w użyteczną informację biznesową.
Zarządzanie marką (Brand management) –
koncentruje się na kształtowaniu marki
w środowisku międzynarodowym, z wykorzystaniem systemowego podejścia do marki, w tym
marki osobistej, pracodawcy, badań ukierunkowanych na użytkownika.

W dobór treści kształcenia na kierunku Global
Business Services są zaangażowani
przedstawiciele ﬁrm z międzynarodowych
korporacji (m.in. ABB, Abbvie, Amway, Brown
Brothers Harriman, Cisco, EY, Genpact, Hitachi
Vantara, Hitachi, HSBC, Jacobs, State Street
Bank, UBS), którzy występują też jako
współprowadzący zajęcia, przyczyniając się do
uatrakcyjnienia przekazywanych treści.

www.gbs.uek.krakow.pl
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Call for Cooperation

Strefa Aktywności Gospodarczej
– Nowa Huta Przyszłości
Ruszyła budowa Strefy
Aktywności Gospodarczej
w krakowskiej Nowej Hucie!

W ramach pierwszego z tych
komponentów zaplanowano utworzenie
wspomnianej Strefy Aktywności
Gospodarczej.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest
uzbrojenie ponad 30-hektarowego obszaru
na potrzeby przedsiębiorców. Obejmuje tereny
poprzemysłowe znajdujące się po wschodniej
stronie huty stali, wzdłuż ulicy Igołomskiej.
Przestrzeń, realizowana w ramach projektu
„Kraków - Nowa Huta Przyszłości”, ma być
gotowa w przyszłym roku. Inwestycja zapewni
40 w pełni przygotowanych parceli inwestycyjnych o różnym areale.

Dzięki inwestycji, która uzyskała
doﬁnansowanie z Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 (ok. 60
mln zł przy całkowitej wartości projektu
przekraczającej 92 mln zł), nieużytkowane
i zaniedbane tereny zostaną przywrócone
miastu. Będą skomunikowane z ulicą
Igołomską siecią dróg wewnętrznych oraz
zaopatrzone w niezbędne media, takie jak
woda, prąd i kanalizacja. Na terenie całej
SAG zaplanowano także zielone strefy
wytchnienia, ze ścieżkami spacerowymi,
zielenią urządzoną i małą architekturą.
W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia
i przyszłych inwestycji przedsiębiorców
może powstać nawet 8 tys. nowych miejsc
pracy.

W roku 2015 rozpoczęła działalność Kraków
Nowa Huta Przyszłości S.A. zawiązana przez
Gminę Miejską Kraków i Województwo
Małopolskie do realizacji głównych założeń
projektu: Parku Naukowo-Technologicznego
„Branice”, Centrum Logistyczno
-Przemysłowego „Ruszcza”, Centrum
Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń
Kulturalnych „Błonia 2.0” oraz Centrum
Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”.

knhp.com.pl
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W Punkcie Obsługi
Przedsiębiorcy (POP)
przy ul. Wielickiej 28a
w Krakowie powstało
nowe stanowisko
doradcze dla cudzoziemców!

Pomysł uruchomienia stanowiska powstał
z inicjatywy Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia (#Otwarty Kraków) we współpracy
z Wydziałem ds. Przedsiębiorczości
i Innowacji (#POP). Działania podjęte przez
Urząd Miasta Krakowa są częścią realizacji
projektu o nazwie Taskforcome,
którego liderem jest Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie. W projekcie udział
bierze dwunastu partnerów z pięciu krajów
(Polski, Austrii, Chorwacji, Włoch i Niemiec).

Konsultant ds. przedsiębiorczości udziela
informacji w języku rosyjskim, ukraińskim
i angielskim, bezpośrednio w punkcie obsługi
oraz przez telefon: 12 616 56 07. Stanowisko
jest czynne codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
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Głównym celem projektu
jest opracowanie lokalnych
planów działania
oraz ponadnarodowego planu wspierania
migrantów i przedsiębiorczości społecznej jako
kanału innowacji społecznych. Nowopowstałe
stanowisko doradcze ma na celu zarówno
kreowanie lepszych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości, a także tworzenie możliwości
dla innowacji i rozwoju społeczno
-gospodarczego w regionach Europy Środkowej.
W pierwszych dwóch miesiącach
funkcjonowania punktu z konsultacji skorzystało
łącznie 27 obcokrajowców (obywateli Ukrainy,
Białorusi, Indii, Gruzji, Rosji, Słowacji, Włoch).
Nawiązano także współpracę z Uniwersytetem
we Lwowie w zakresie promowania
przedsiębiorczości wśród studentów poprzez
cykl prezentacji na temat zakładania działalności
gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce.

Ideą powstania punktu jest pomoc
i wsparcie dla migrantów z Europy
Środkowej w zakresie możliwości
zakładania działalności gospodarczej
w Polsce.
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Call for Activity

Z inicjatywy Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Krakowa, 19 kwietnia rozpoczęła
się 5. edycja miejskiej kilkumiesięcznej kampanii
„Rowerem do pracy – czyli dom, rower, praca…
i tak w kółko”. Organizatorzy kampanii niezmiennie namawiają krakowskich i podkrakowskich
pracowników do korzystania z rowerów podczas
podróży do i z pracy, a w szczególności do
rezygnacji z samochodów na rzecz ekologicznych
jednośladów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację
epidemiologiczną można śmiało stwierdzić, że
promocja transportu rowerowego wśród mieszkańców, a tym samym zdrowego stylu życia
i sprawności ﬁzycznej, jeszcze nigdy nie miała tak
szczególnego znaczenia.
Kampania co roku zachęca co piątą osobę do
rezygnacji z samochodu na rzecz roweru i zbiera
bardzo wiele pozytywnych opinii od
zadowolonych rowerzystów. Również i w tym
roku organizatorzy przygotowują mnóstwo
upominków dla aktywnych uczestników, m.in.
akcesoria rowerowe, karty podarunkowe do
sklepów sportowych, rowerowych, sieci drogerii
czy sieci sklepów spożywczych.

Akcja cieszy się rosnącym zainteresowaniem
ze strony pracodawców. W 2021 r.
przystąpiło do niej już 120 podmiotów i to
mimo wciąć dominującej pracy w formie
zdalnej w wielu instytucjach. Wszystkich
pracodawców z terenów Krakowa i okolic,
którzy chcieliby dołączyć do kampanii,
prosimy o kontakt z zespołem
odpowiedzialnym za jej realizację
roweremdopracy@um.krakow.pl;
tel. 12 616 87 70, 12 616 78 24).

Redakcja:
Zespół Centrum Wspierania Inwestorów
i Innowacyjnej Gospodarki

Biznes

Kraków

POP

Kontakt:
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Biznes i Nauka w Krakowie
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pi.umk@um.krakow.pl

