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I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI 

 
I.1. Informacje podstawowe 

 
I.1.1. Dane jednostki 

 
Firma:    Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 
Adres korespondencyjny: ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław 
KRS:    0000406260 
REGON:   020568392 
NIP:    899-261-64-11 
Telefon:   71 354 07 93 
Faks:    71 354 07 93 
Internet:   www.arisa.com.pl 
Email:    biuro@arisa.com.pl 
 
Autoryzowany Doradca:  Blue Oak Advisory sp. z o.o. 
 

I.1.2. Struktura udziałowa oraz struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: 
 

 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA 

Akcjonariusze Liczba akcji 
Liczba głosów na 

WZ 
Udział w 
kapitale 

Udział w głosach 

SZYMON GAWRYSZCZAK 2.285.810  4.571.620     44,20% 50,99% 

PIOTR MIKOŁAJUK* 1.142.905  2.285.810     22,10% 25,49% 

POZOSTALI  1.742.729 
 

1.742.729    33,70% 23,52% 

RAZEM 5.171.444 8.600.159 100,00% 100,00% 

 
*z podmiotami zależnymi 
 
 

I.1.3. Zarząd Spółki 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 
 

Szymon Daniel Gawryszczak – Prezes Zarządu 

Tomasz Kurek – Członek Zarządu  

Katarzyna Sapa – Członek Zarządu  

 
 

I.1.4. Rada Nadzorcza Spółki 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: 
 

Paweł Dubaniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

http://www.arisa.com.pl/
mailto:biuro@arisa.com.pl
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Grzegorz Kita  – Członek  Rady Nadzorczej 

Marcin Karlikowski  – Członek Rady Nadzorczej 

Krzysztof Nawotka - Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Mihułka – Członek Rady Nadzorczej 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarządu skład Rady Nadzorczej  Spółki przedstawiał się na 

stępująco 

 

Grzegorz Kita  – Przewodniczący  Rady Nadzorczej 

Paweł Dubaniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Krawiec – Członek Rady Nadzorczej 

Krzysztof Nawotka - Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Mihułka – Członek Rady Nadzorczej 

 

 
 
 
W 2013 roku miały miejsce następujące zmiany w organach zarządczych i nadzorujących Spółki: 

1. W dniu 25 września  2013 r. Pani Katarzyna Sapa została powołana na  stanowisko Członka 

Zarządu. 

2. W dniu 30 września 2013 r. Pan Piotr Mikołajuk zrezygnował z funkcji Członka Rady 

Nadzorczej  

3. W dniu 1 października 2013 r. akcjonariusz  Pan Piotr Mikołajuk korzystając z osobistych 

uprawnień wynikających ze statutu Spółki powołał Pana Tomasza Mihułkę na członka Rady 

Nadzorczej. 

4. W dniu 21 października 2013 r. Pan Artur Nejmark zrezygnował z funkcji Członka Rady 

Nadzorczej.  

5. W dniu 8 listopada 2013 r. Pan Grzegorz Kita został powołany na Członka Rady Nadzorczej. 

 

 
 
 

I.2. Zakres działalności 

 
 

I.2.1. Usługi w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego 

 

Firma świadczy usługi doradczo-finansowe związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój 

przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. pozyskuje 

przede wszystkim kapitał bezzwrotny (dotacje europejskie). Pomaga w zdobywaniu środków 

finansowych także na realizację nowych pomysłów (start-upów), które zawierają w sobie duży 

potencjał rozwojowy. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy oraz 

usługach doradztwa gospodarczego. Spółka świadczy również usługi szkoleniowe.  

 

Zakres usług doradczych obejmuje m.in. analizę potrzeb klienta w zakresie źródeł finansowania 

planowanych projektów inwestycyjnych, analizę możliwych źródeł finansowania, przygotowanie 
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niezbędnej dokumentacji, w tym wniosków aplikacyjnych z wymaganymi załącznikami, a także 

bieżący monitoring realizacji projektu i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w celu rozliczenia 

projektu. 

 

Portfel klientów w zakresie doradztwa unijnego poszerzył się o nowe podmioty, na zlecenie których 

spółka realizowała projekty. Zrealizowanych zostało kilkadziesiąt zleceń na rzecz przedsiębiorstw, 

głównie w zakresie przygotowania i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów 

unijnych, w tym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Pracownicy Agencji Rozwoju Innowacji SA sporządzili w ubiegłym roku 20 wniosków aplikacyjnych w 

ramach konkursów dotacyjnych oraz zakończyli rozliczanie 28 projektów  na rzecz klientów 

zewnętrznych. 

 

 

I.2.2. Komercjalizacja wiedzy 

 
Działalność z zakresu komercjalizacji wiedzy opiera się głównie na doradztwie dla przedsiębiorstw 

w doborze i wdrażaniu odpowiedniej strategii komercjalizacji wiedzy. Nasze usługi obejmują: 

Identyfikację potrzeb technologicznych i innowacyjnych firmy, audyt technologiczny, budowanie 

strategii rozwoju nowych produktów i usług, budowanie strategii innowacji i komercjalizacji, 

identyfikacja źródeł finansowania projektów badawczych od etapu badań podstawowych po proces 

dyfuzji innowacji, wsparcie doradcze na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, doradztwo prawne 

w zakresie ochrony własności intelektualnej, sprawdzanie czystości i legalności patentów, wycena 

projektów innowacyjnych, zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi.  

Promocja tematu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy wśród potencjalnych Klientów Agencji 

Rozwoju Innowacji S.A. była prowadzona w ramach trzech projektów POKL: „DOTWIT- miejsce 

spotkań biznesu z nauką” jak i „Menedżer ds. komercjalizacji innowacji- nowy zawód dla osób 50+” 

oraz „Innowacyjny transfer”. 

 

W 2013 r. zrealizowane zostało istotne zlecenie dla Uniwersytetu Medycznego polegające na 

przygotowaniu strategii komercjalizacji i utworzenia Dolnośląskiego  Konsorcjum Diagnostyczno-

Terapeutycznego Chorób Otępiennych. 

 

Natomiast przedmiotem innego strategicznego dla firmy zamówienia dla Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości była  usługa polegająca na przygotowaniu merytorycznym publikacji pod tytułem 

„Nauka i biznes”, mającej na celu prezentację wybranych działań PARP na rzecz wzmocnienia 

współpracy pomiędzy środowiskiem biznesowym a uczelniami. 

 

I.2.3. Doradztwo gospodarcze 

 

W 2013 r roku Agencja Rozwoju Innowacji S.A. kontynuowała realizację doradztwa związanego 

z identyfikowaniem i wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach oraz wspierała przedsiębiorców 

rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o innowacje. 
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Przeprowadzono audyt technologiczny 8 firm, uwzględniający benchmarking oraz analizę potrzeb 

technologicznych przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami dotyczącymi wdrożenia konkretnych 

technologii możliwych sposobów ich finansowania. 

Przeprowadzono 9 analiz rynku dla projektów biznesowych opartych o innowacje produktowe i/lub 

procesowe. Wykonano 9 audytów dotyczących możliwości realizacji innowacyjnych pomysłów 

z punktu widzenia praw własności intelektualnej osób trzecich, polegających m.in. na weryfikacji 

dostępnych baz zawierających opis chronionych praw na okoliczność zawierania przez nie 

zastrzeżonych patentów, praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw chronionych. 

Kontynuowano doradztwo gospodarcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym konsultowano i audytowano harmonogramy i budżety projektów 

inwestycyjnych celem ich urealnienia i skrócenia czasów realizacji. Ponadto Spółka realizowała usługi 

doradcze w zakresie tworzenia strategii innowacji w oparciu o metodologię Teorii Łańcucha 

Krytycznego.  

 

Świadczono także usługi doradcze związane z tworzeniem klastrów i ich działalnością. Polegały one 

przede wszystkim  na przygotowaniu strategii rozwoju klastrów. 

 

Spółka jest członkiem-założycielem klastra pod nazwą „Sudecka Sieć Innowacji” zrzeszającego 

podmioty przede wszystkim z Kotliny Jeleniogórskiej oraz Kłodzkiej. 

 

Przeprowadzono usługę dla 7 podmiotów związaną z pozyskiwaniem kapitału polegającą 

na przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej. 

 
1.2.4 Innowacje w HR 
 

Spółka posiada wyodrębniony organizacyjnie dział zajmujący się wdrażaniem innowacyjnych 

rozwiązań z zakresu HR. Dotyczy to głównie usług doradczych w zakresie tworzenia i implementacji 

strategii zarządzania różnorodnością, zarządzania wiekiem, strategii CSR. W celu promocji idei 

zarządzania różnorodnością oraz CSR,  Agencja Rozwoju Innowacji S.A. realizowała    dwa projekty 

innowacyjne w ramach POKL: „Diversity Index”- wraz z PKPP Lewiatan oraz „CSR- drogą do innowacji” 

oraz „Inwestuj w różnorodność” i „Strategiczny CSR- usługi doradcze dla MŚP”. 

 

1.2.5. Szkolenia 

 
Działalność szkoleniowa prowadzona jest przez Spółkę w formule szkoleń otwartych oraz 

zamkniętych przygotowywanych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb Klientów. Głównymi 

odbiorcami szkoleń są przedsiębiorstwa. Obszar tematyczny realizowanych szkoleń komercyjnych 

obejmuje m.in.: 

 szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, 

 szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości, 

 szkolenia z zakresu technik sprzedaży, 

 prawa pracy i zarządzania kadrami, 

 szkolenia z zakresu rozwoju personalnego i przywództwa, 

 szkolenia z zakresu komercjalizacji innowacji 

 i wiele innych. 
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W 2013 roku rozpoczęto oferowanie innowacyjnego produktu szkoleniowego pt. Arinova - kursu 

przygotowującego menadżerów do zarządzania innowacjami. 

 

II. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W 
OKRESIE OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

W grudniu ub.r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A  zawiązała spółkę zależną ARICAPITAL S.A. 

z kapitałem zakładowym w wysokości 100 tys. zł. Przedmiotem działalności tej spółki ma być rozwój 

innowacyjnych start-upów, wspierających realizację strategii Agencji Rozwoju Innowacji S.A. 

 

Wdrożone zostały  systemy ISO, a mianowicie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-

EN 9001-2008 oraz dedykowany system ERP. 

 

W 2013 roku spółka realizowała kilkanaście projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Agencja Rozwoju Innowacji  S.A. 

w 2013 r. realizowała następujące projekty: 

 

Diversity Index 

 

Lider projektu: PKPP Lewiatan;  

Partner: Agencja Rozwoju Innowacji SA 

 

Opis projektu: 

Głównym tematem projektu Diversity Index jest zarządzanie różnorodnością, rozumiane jako 

wszelkie działania organizacji, które zmierzają do uwzględniania i optymalnego wykorzystania 

różnorodności w miejscu pracy. Projekt ma charakter innowacyjny i zakłada wypracowanie 

nowatorskich metod działania, innowacyjnych instrumentów i narzędzi. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie kompleksowego narzędzia 

analizy Zarządzania Różnorodnością w przedsiębiorstwie, dostosowanego do warunków działania 

polskich przedsiębiorstw – wskaźnika Diversity Index 

Wskaźnik Diversity Index stanie się rzetelnym instrumentem analizy i monitoringu zarządzania 

różnorodnością w miejscu pracy, pozwalając na realną i obiektywną diagnozę polityki danego 

pracodawcy. Umożliwi zdiagnozowanie obszarów różnorodności w polskich organizacjach i stanie się 

elementem długotrwałego procesu służącego wypromowaniu idei Zarządzania Różnorodnością 

w Polsce. 

 

Okres realizacji: 01.06.2011 - 31.05.2014 

Budżet projektu: 3.727.513,24 zł 

 

CSR drogą do innowacji 
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Lider projektu: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

Tematyką projektu „CSR droga do innowacji” jest społeczna odpowiedzialność biznesu – strategia 

zarządzania firmą polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu uwzględniającym potrzeby 

i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych czy grup interesariuszy. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest stworzenie unikatowego modelu biznesowego, który krok po kroku wskaże 

przedsiębiorcom z sektora MŚP, w jaki sposób, dzięki wykorzystaniu koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu, budować i wzmacniać innowacyjność ich firm. Realizacja projektu 

przyczyni się do wzrostu świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, 

poprawy jakości wdrażania koncepcji CSR w firmach sektora MŚP, a przede wszystkim umożliwi 

stworzenie efektywnego biznesowego narzędzia wzmacniającego innowacyjność i budującego 

przewagę konkurencyjną dolnośląskich przedsiębiorstw. 

Projekt ma charakter międzynarodowy, innowacyjny, zakłada wypracowanie nowatorskich metod 

działania, innowacyjnych instrumentów i narzędzi. Realizowany jest w partnerstwie 

ponadnarodowym z firmą Goodbrand & Company z Wielkiej Brytanii – ekspertem w dziedzinie 

wdrażania strategii CSR. 

 

Okres realizacji: 01.02.2012 - 31.01.2015 

Budżet projektu: 1.716 601, 10 zł 

 

DOTWIT – miejsce spotkań biznesu z nauką 

 

Lider projektu: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

Założeniem projektu jest wsparcie i rozwój istniejącej sieci współpracy między naukowcami i 

przedsiębiorcami w zakresie wiedzy i technologii poprzez promocję i działalność DOTWIT na Dolnym 

Śląsku, z wykorzystaniem interaktywnej bazy danych oraz kampanię informacyjną na rzecz transferu 

wiedzy i technologii oraz komercjalizacji wyników badań. 

 

Cel projektu: 

 identyfikacja potrzeb technologicznych przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, 

 usprawnienie procesu wymiany informacji między firmami z Dolnego Śląska a naukowcami, 

 uatrakcyjnienie oferty naukowców z Dolnego Śląska i przystosowanie jej do oczekiwań 

przedsiębiorstw, 

 wzmocnienie przekazu informacyjnego na temat korzyści z transferu wiedzy i technologii oraz 

procesu komercjalizacji wyników badań wśród naukowców i przedsiębiorców w tym o udziale 

kobiet w procesach innowacyjnych. 

 

Okres realizacji: 01.04.2012 – 31.03.2014 r. 

Budżet projektu: 3.041.674,00 zł 
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Menedżer ds. komercjalizacji innowacji-nowy zawód dla osób 50+ 

 

Lider projektu: Dolnośląski Związek Pracodawców 

Partner projektu: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

Projekt „Menedżer ds. komercjalizacji innowacji – nowy zawód dla osób 50+” był realizowany przez 

Agencję Rozwoju Innowacji S.A. wraz z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

POKL 8.1.1.Wsparciem szkoleniowym zostało objętych 60 osób, które ukończyły 50 rok życia – 

pracowników i  pracowniczek  firm i instytucji z Dolnego Śląska, prowadzących prace B+R, wdrażające 

innowacje i nowe technologie.  

 

Cel projektu: 

Stworzenie poszukiwanego i niszowego zawodu dla starszych osób z doświadczeniem, wykorzystanie 

ich potencjału na rynku pracy. 

 

Okres realizacji: 01.04.2012- 31.03.2013r. 

Budżet projektu: 1.012.343,12 zł 

 

 

STRATEGICZNY CSR – usługi doradcze dla MŚP  

 

Lider projektu: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

Projekt ma charakter międzynarodowy. Partnerem jest GoodBrand - międzynarodowa grupa 

konsultingowo-badawcza zajmująca się budowaniem zrównoważonych marek i przedsiębiorstw, 

która w tym roku obchodzi 15-lecie swojej działalności na świecie i 5-lecie działalności w Polsce. 

Firma posiada swoje przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii, Chinach, Kolumbii, Austrii, a także 

w Polsce, skąd koordynowany jest projekt CEE obejmujący Czechy i Rumunię. Projekt skierowany jest 

do firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw z terenów Dolnego Śląska. 

 

 

 

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest wsparcie dolnośląskich firm w budowaniu i wdrażaniu profesjonalnej 

strategii CSR. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie z zakresu społecznej odpowiedzialności 

biznesu oferujemy wspólna realizację każdego z etapów wpartą doradztwem wykwalifikowanych 

konsultantów- ekspertów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i budowania strategii 

rozwoju firmy. Etapy 1-3 realizowane w okresie 3 miesięcy, etap nr 4 w  okresie ok 3 miesięcy od 

zakończenie etapu nr 3. 

 

Okres realizacji: 01.11.2012-31.01.2014 
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Budżet projektu: 727.924,00 zł 

 

 

Inwestuj w różnorodność 

 

Lider projektu: Dolnośląski Związek Pracodawców 

Partner: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. 

Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Podziałanie 8.1.1. Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt skierowany jest do firm 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Dolnego Śląska i ma charakter doradczy - jego 

założeniem jest kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia nowoczesnej strategii HR – strategii 

Zarządzania różnorodnością- w małych i średnich przedsiębiorstwach z terenów województwa 

dolnośląskiego. 

 

Cel projektu: 

Wykorzysta niewiedzy i doświadczenia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach 

projektu oferując firmom pomoc w budowie i wdrożeniu nowoczesnej strategii HR i realizacji każdego 

z etapów. Służyć wiedzą i doświadczeniem wykwalifikowanych konsultantów- ekspertów z zakresu 

HR i budowania strategii rozwoju firmy. 

 

Okres realizacji:1.11.2012 – 31.01.2014 

Budżet:744.584,00 zł 

 

 

Strategia Innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm 

 

Lider projektu: Dolnośląski Związek Pracodawców. 

Partner: Agencja Rozwoju innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

„Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, 

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Założeniem projektu jest 

stworzenie dla 50 firm z terenu Dolnego Śląska strategii innowacji, która  wzmacnia jego pozycję na 

rynku. Strategia wdrażania innowacji uważana jest za jeden z kluczowych elementów sukcesu 

przedsiębiorstwa i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz wyznaczeniu długookresowej wizji 

rozwoju firmy. 

 

Cel projektu: 
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Dzięki tej inicjatywie przedsiębiorcy będą mogli we współpracy z ekspertami opracować strategię 

innowacji swojej firmy, a w efekcie osiągać szereg korzyści poprzez wdrożenie strategii innowacji 

„uszytej na miarę” firmy, zidentyfikowanie potrzeb w otoczeniu zewnętrznym firmy i poszerzenie 

oferty o nowe usługi, zwiększenie świadomości przedsiębiorstwa na temat korzyści i metod 

wdrażania innowacji. W okresie długofalowym oznacza to podniesienie konkurencyjności firmy, 

określenie i wypracowanie celów rozwoju, możliwość opracowania i realizacji nowych rozwiązań 

wdrażania innowacji. 

 

Okres realizacji:01.09.2012 – 30. 06.2014 

Budżet projektu:1.999 908,00 zł 

 

Innowacyjny Transfer 

 

Lider projektu: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

„Innowacyjny Transfer” to inicjatywa, która zakłada połączenie potencjału pracowników naukowych 

z dolnośląskich uczelni z firmami z Dolnego Śląska w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań 

w ramach staży naukowych. Odbiorcami są tu zarówno pracownicy naukowi jak i przedsiębiorców. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest zaangażowanie młodych naukowców i przedsiębiorców w budowanie modelu 

współpracy potencjalnych twórców innowacji z potencjalnym jej odbiorcą. Poznanie wzajemnych 

potrzeb i możliwości, tzw. współpraca u podstaw, czyli wypracowanie wspólnej platformy 

porozumienia biznesu i nauki dla potrzeb wdrażania konkretnych innowacji. Naukowcom daje to 

także szansę i możliwość nawiązania ścisłej współpracy w przyszłości, a przedsiębiorcom poznanie 

lepsze dotarcie do źródeł innowacji. 

 

Okres realizacji:01.09.2012 – 31.12.2013 

Budżet projektu:1.917.982,00 zł 

 

Innowacyjne usługi doradcze- nowy obszar działalności ARI SA 

 

Lider: Agencja Rozwoju innowacji 

 

Opis: 

Projekt skierowany jest do pracowników Agencji Rozwoju Innowacji SA (33 osoby-w tym 27 K i 6 M-

zatrudnionych na umowę o pracę) oraz 4 osób z kadry zarządzającej (3 M i 1 K), których celem jest 

podwyższenie kompetencji w zakresie wprowadzania zmian, zarządzania wiedzą, produktami 

i ryzykiem. 

 

Cel projektu: 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie pozycji Agencji Rozwoju Innowacji S.A. na rynku poprzez 

zmianę głównego profilu działalności i związanym z nią wprowadzeniem innowacji produktowej 

i organizacyjnej do końca września 2013r.Cele szczegółowe projektu to: zwiększenie sprawności 
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funkcjonowania Agencja Rozwoju Innowacji  SA na rynku, poprzez wprowadzenie innowacji 

organizacyjnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy ERP do marca 2013r; wzrost 

kompetencji 20 pracowników Agencja Rozwoju Innowacji SA do świadczenia nowych usług 

doradczych w obszarze pozyskiwania kapitału dla firm na rynku niepublicznym (11 osób) oraz 

komercjalizacji wiedzy (9 osób) do września 2013r.; zwiększenie jakości oferowanych nowych usług 

przez ARI SA, poprzez wsparcie szkoleniowo- doradcze i wypracowanie skutecznych metod i narzędzi 

działania  do  września 2013r. 

 

Okres realizacji: 01.06.2012 -30.09.2013 

Budżet projektu:227.270,45 PLN  

 

Nowa jakość w zarządzaniu ARI SA 

 

Lider projektu: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

Założeniem projektu jest wzmocnienie pozycji Agencja Rozwoju Innowacji SA na rynku poprzez 

podniesienie jakości zarządzania i świadczonych usług w nowych obszarach działalności firmy Agencja 

Rozwoju Innowacji SA,  do końca września 2013r. Projekt skierowany jest do pracowników firmy 

Agencja Rozwoju Innowacji SA (33 osoby, w tym 27 K i 6M- zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę) a w szczególności  4 osób z kadry zarządzającej (3M 1K) chcących udoskonalić swe działania w 

obszarze organizacji, planowania procesów, zasobów i dokumentacji, aby osiągnąć cele dotyczące 

jakości oraz doskonalić swe usługi wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów. 

 

Cel projektu: 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie sprawności zarządzania firmą Agencja Rozwoju 

Innowacji SA poprzez wprowadzenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001:2008 

do września 2013r; Zakłada także podniesienie jakości oferowanych usług poprzez wprowadzenie 

systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001 do września 2013r. 

 

Okres realizacji:  01.09.2012 -30.09.2013 

Budżet projektu: 104.531,00 PLN 

 

Menedżer do spraw komercjalizacji innowacji 

 

Lider projektu: Agencja Rozwoju Innowacji 

 

Opis projektu: 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 60 pracowników w wieku 50-64 lata z województwa 

śląskiego do pełnienia zawodu menedżera ds. komercjalizacji innowacji, jako funkcji kluczowej dla 

podniesienia innowacji firm i działalności B+R na Śląsku do VII.2013r. Uczestnicy projektu to 60 

pracujących osób dorosłych (w wieku 50-64 lata, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą), którzy pracują lub zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego, 

chcących z własnej inicjatywy na być/podwyższyć/uzupełnić swoje kwalifikacje z zakresu działalności 

B+Rw tym rozwoju technologii i innowacji. 
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Cele projektu: 

Podniesienie kwalifikacji pracowników ze Śląska w wieku 50-64 lata do prowadzenia procesu 

wdrażania innowacji w śląskich firmach do VII.2013r. Podniesienie motywacji i możliwości 

pracowników w wieku 50-64 lata ze śląska do pozostania na rynku pracy, poprzez coaching i 

uzyskanie niszowych kwalifikacji – menedżera ds. komercjalizacji innowacji do VII.2013r. 

 

Okres realizacji: 01.08.2012 -31.07.2013 

Budżet projektu: 939.549,00 zł 

 

Społeczność Diversity 

 

Lider projektu: Dolnośląski Związek Pracodawców 

Partner : Agencję Rozwoju Innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

Tematyką projektu „Społeczność Diversity” jest koncepcja zarządzania różnorodnością z ang. diversity 

management, której celem jest świadome wykorzystanie zróżnicowanego potencjału pracowników 

organizacji, co umożliwia osiąganie wymiernych korzyści. Do Projektu mogą przystąpić: pracodawcy 

i pracownicy, związki zawodowe, organizacje pracodawców, instytucje rynku pracy oraz organizacje 

pozarządowe posiadający/ce siedzibę, filię lub delegaturę na terenie województwa dolnośląskiego. 

 

Cel projektu:  

Stworzenie przestrzeni  do wymiany wiedzy, doświadczeń, rekomendacji i inspiracji poprzez: 

 cykl spotkań tematycznych dla członków Społeczności Diversity, spotkanie moderowane przez 

Ekspertów, spotkania w okresie 11.2012-10.2013, 12 spotkań Społeczności, w tym 4 spotkania 

wyjazdowe - 1 spotkanie weekendowe w miesiącu, 

 biuletyny poświęcone praktycznym aspektom wdrażania zarządzania różnorodnością, 

rekomendacje, 

 organizacja Diversity Day- wydarzenia poświęconego praktycznym aspektom zarządzania 

różnorodnością - 3 sale wykładowe, przestrzeń wystawowa dla członków Społeczności Diversity. 

 

Okres realizacji: 01.09.2012- 30.11.2013 

Budżet projektu: 403 449, 50 zł 

 

Strategia Innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm (województwo podkarpackie) 

 

Lider projektu: Agencja Rozwoju innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

„Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, 

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Założeniem projektu jest 

stworzenie dla 50 firm z terenu województwa podkarpackiego  strategii innowacji, która  wzmacnia 
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jego pozycję na rynku. Strategia wdrażania innowacji uważana jest za jeden z kluczowych elementów 

sukcesu przedsiębiorstwa i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz wyznaczeniu długookresowej 

wizji rozwoju firmy. 

 

Cel projektu: 

Dzięki tej inicjatywie przedsiębiorcy będą mogli we współpracy z ekspertami opracować strategię 

innowacji swojej firmy, a w efekcie osiągać szereg korzyści poprzez wdrożenie strategii innowacji 

„uszytej na miarę” firmy, zidentyfikowanie potrzeb w otoczeniu zewnętrznym firmy i poszerzenie 

oferty o nowe usługi, zwiększenie świadomości przedsiębiorstwa na temat korzyści i metod 

wdrażania innowacji. W okresie długofalowym oznacza to podniesienie konkurencyjności firmy, 

określenie i wypracowanie celów rozwoju, możliwość opracowania i realizacji nowych rozwiązań 

wdrażania innowacji. 

 

Okres realizacji: 01.08.2013 – 30. 04.2015 

Budżet projektu: 1.851 875,00 zł 

 

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji (województwo podkarpackie) 

 

Lider projektu: Agencja Rozwoju innowacji S.A. 

 

Opis projektu: 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013", 

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie, Podziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw. 

Projekt adresowany do podkarpackich przedsiębiorstw zainteresowanych wzrostem kompetencji 

swoich pracowników w dziedzinie komercjalizacji wiedzy i innowacji. Dla pracowników jest to szansa 

na zdobycie niszowych i pożądanych kompetencji, a dla przedsiębiorstw – uzyskanie wysoko 

wykwalifikowanej kadry. 

 

Cel projektu: 

Dzięki kompleksowemu przeszkoleniu pracowników 40 MŚP z Podkarpacia zwiększy się ich potencjał 

w zakresie wdrażania oraz przeprowadzania procesu komercjalizacji innowacji. Zaś 60 pracowników 

(w tym aż 50 osób w wieku 50+) z tych MŚP uzyskają niszowe kompetencje Menedżera ds. 

komercjalizacji innowacji. 

Dodatkowym celem projektu jest zwiększenie świadomości podkarpackich MŚP do konieczności 

wdrażania innowacji. 
 

Okres realizacji: 01.08.2013 – 31. 07.2014 

Budżet projektu: 673.420,99 zł 

Innowacyjny przedsiębiorca – od nauki do biznesu 

 

Lider projektu: Agencja Rozwoju Innowacji SA 

Partnerzy: Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Energy Reaserch Center – VSB 

Technical University of Ostrawa. 
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Opis projektu: Projekt skierowany jest do doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-

dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych, którzy działają naukowo w obszarze IT lub wiodących 

kierunkach Dolnośląskiej Strategii Innowacji. W ramach udziału w projekcie uczestnicy biorą udział w 

80 h szkoleń z przedsiębiorczości, 10 h doradztwa z zakresu tworzenia biznesplanu oraz mają 

możliwość aplikowania na 2-miesięczny staż na terenie Czech.   

 

Cel projektu: Wzrost wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin 

off/out oraz wzrost praktycznych umiejętności w likwidowaniu barier towarzyszących firmom spin 

off/out przez 90 stud/pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni Dolnego Śląska do 

31.05.2015 r. 

Okres realizacji: 1.05.2013 – 31.05.2015 

Budżet projektu: 1 300 621,00 

 
 
III. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI 

 

W latach następnych Spółka kontynuować będzie działalność w zakresie usług dotychczas 

oferowanych klientom. W zamierzeniach planowane jest także stałe rozszerzanie zakresu usług 

doradczych, w tym w 2014 roku rozwijanie usług związanych z pozyskiwaniem kapitału bezzwrotnego 

o charakterze udziałowym, jak i dłużnym, przede wszystkim na realizację nowych pomysłów 

(start-up), które zawierają w sobie duży potencjał rozwojowy.   

 

Spółka zamierza przygotować i wdrożyć strategię rozwoju uwzględniającą nowy okres 

programowania 2014-2020. Strategia ta zakłada min. Rozwój sieci oddziałów oraz intensyfikację 

działań marketingowych. 

 

Planowany jest intensywny rozwój ARICAPITAL S.A. poprzez inicjowanie działalności nowych 

podmiotów, oferujących usługi komplementarne dla przedmiotu działalności Agencji Rozwoju 

Innowacji S.A. 

 

W zakresie zasobów ludzkich, którymi dysponuje Spółka, planowane jest podjęcie działań 

zmierzających w pierwszej kolejności do podniesienia kompetencji obecnych pracowników firmy 

poprzez szkolenia i wspieranie w ramach dostępnych środków finansowych, szkoleń i studiów 

podyplomowych dla pracowników Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dodatkowo Spółka planuje 

pozyskać nowych pracowników z kompetencjami i doświadczeniem w obszarze nowo 

wprowadzanych usług. 

 

Aktualnie Spółka kontynuuje szkolenia dla pracowników w zakresie podniesienia kompetencji 

związanej z komercjalizacją wiedzy oraz usługami w obszarów pozyskiwania kapitału dla 

przedsiębiorstw. 

 
IV. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

 

Rok 2013 Spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym – zysk netto wyniósł 202 868,85 PLN.  



15 S t r o n a  
 

Zysk netto jest bardzo zbliżony  do  prognozowanego na okres 2013 r.   

 

Zysk ze sprzedaży osiągnął zbliżony do prognozowanego poziom. 

 

Suma aktywów wg bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 2 880 995,79 PLN, co 

oznacza prawie 36,1 % wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.  

Kapitały własne Spółki zwiększyły o 202 868,85 PLN i wynosiły na koniec roku obrotowego 

1 261 878,69 PLN. 

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiły 1 168 934,48 PLN,  z czego 871 980,53 

PLN stanowią środki zgromadzone na kontach projektowych.  Spółka posiada odpowiednie środki 

finansowe umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej i na bieżąco reguluje swoje 

zobowiązania. 

 

V. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 

 

1. Ryzyko związane z konkurencją. 
Rynek usług doradczych cechuje się dużym rozproszeniem podmiotów aktywnie działających, 
wysokim poziomem konkurencyjności i relatywnie niskimi barierami wejścia. Na rynku działa wiele 
podmiotów zarówno tych lokalnych, jak i ogólnokrajowych posiadających wieloletnie doświadczenie 
oraz zaplecze finansowe. Nasilenie się konkurencji oraz pojawianie się nowych podmiotów, może 
skutkować ograniczeniem liczby klientów, spadkiem przychodów, obniżeniem realizowanej marży 
oraz trudnościami w dostępie do wykwalifikowanych pracowników. 
 

2. Ryzyko związane ze zmiennością wyników finansowych w czasie. 
Działalność Agencji Rozwoju Innowacji S.A. polega w dużej mierze na doradztwie z zakresu 
pozyskiwania finansowania zewnętrznego, współpracy podczas pozyskiwania dotacji z Unii 
Europejskiej oraz szkoleniach. Wyniki finansowe Spółki są zatem silnie skorelowane z liczbą 
pozyskanych klientów, wielkości środków finansowych pozyskiwanych dla klientów w wyniku działań 
doradczych Agencji Rozwoju Innowacji S.A.  oraz harmonogramu wpływu środków finansowych do 
klientów. Nie ma pewności, że Spółka pozyska w przyszłości wystarczającą liczbę odbiorców swoich 
usług, która zapewni utrzymanie planowanej dynamiki rozwoju i w konsekwencji osiągania wyników 
ekonomiczno- finansowych na pożądanym poziomie. 
 

3. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych. 
Usługowy charakter działalności Spółki determinuje strukturę kosztów operacyjnych Spółki. 
Dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z narzutami oraz usługi obce. Obserwowany 
wzrost wartości wynagrodzeń w Polsce w ostatnich latach negatywnie wpływa na rentowność Spółki.  
Kontynuacja tego trendu bez jednoczesnego wzrostu cen oraz ilości realizowanych usług może 
negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe. 
 

4. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników. 
Charakter świadczonych przez Spółkę usług opiera się na kompetencjach, wiedzy oraz 
umiejętnościach pracowników i kadry zarządzającej. Zwiększony popyt na rynku pracy, działania ze 
strony konkurencji lub inne okoliczności mogą doprowadzić do utraty kluczowych pracowników. 
Zakończenie współpracy z kluczowymi specjalistami mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwości 
firmy do realizacji projektów i sprawnego zarządzania. Utrata pracowników o unikatowych 
umiejętnościach mogłaby spowodować powstanie luki kompetencyjnej w określonym zakresie 
działalności, a w efekcie Spółka mogłaby odnotować gorsze wyniki finansowe. Ryzyko utraty 
pracowników jest ograniczane poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków zatrudnienia, 
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odpowiednio elastyczny system płacowy związany ze strategią Spółki na lata 2012 – 2015 oraz 
systematyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, budowanie i utrzymywanie kultury 
organizacyjnej umożliwiającej budowanie więzi pomiędzy firmą i zatrudnionymi w niej osobami. 
 

5. Ryzyko związane ze współpracą z kadrą szkoleniową. 
Spółka prowadzi działalność na rynku usług szkoleniowych. W związku z tym z perspektywy oraz 
wynik finansowy w tym zakresie są zależne od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności kadry 
specjalistów prowadzących szkolenia. Prowadzącymi szkolenia są pracownicy Spółki lub zewnętrzni 
specjaliści w zakresie korzystania ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie współpracy 
z doświadczonym specjalistą lub rozpoczęcie przez niego prowadzenia działalności konkurencyjnej 
w stosunku do Spółki może mieć negatywny wpływ na potencjał Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 
zakresie świadczenia usług oraz realizacji podpisanych wcześniej kontraktów, co w konsekwencji 
może negatywnie wpłynąć w wyniki finansowe. 
 

6. Ryzyko związane ze świadczeniem usług doradczych. 
Działalność Spółki realizowana jest na podstawie indywidualnych umów zawieranych z klientami. 
Spółka ponosi odpowiedzialność za należyte, staranne, terminowe i zawinione działanie wobec 
klienta do wysokości pozostałego do wypłaty wynagrodzenia od klienta. Istnieje ryzyko, że 
w przypadku spełnienia przesłanek dotyczących odpowiedzialności Spółki, nie otrzyma on ustalonej 
kwoty wynagrodzenia, a tym samym uzyska niższe, niż zakładane wyniki finansowe. 
 

7. Ryzyko związane z umowami o dofinansowanie. 
W zawiązku z faktem, iż Spółka realizuje projekty unijne dofinansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, istnieje ryzyko, iż w przypadku 
spełnienia przesłanek umownych instytucja wdrażająca zawiesi wypłacanie transzy dotacji 
rozwojowej oraz, że Spółka będzie zobowiązana do zwrotu całości lub części dotacji z odsetkami co 
może istotnie negatywnie wpłynąć na płynność finansową Emitenta oraz jego sytuację ekonomiczną  
oraz możliwość kontynuacji działalności. Spółka planuje również w przyszłości ubiegać się 
o dofinansowanie na kolejne projekty i wymieniony czynnik ryzyka może występować zatem również 
po okresie realizacji projektów realizowanych obecnie. 
 

8. Ryzyko zmiany wartości środków w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej. 
Działalność Spółki w znacznym stopniu polega na doradztwie podczas procesu pozyskiwania dotacji 
w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej. W najbliższych latach poważnymi źródłami 
współfinansowania planowanych inwestycji będą krajowe środki pochodzące z budżetu Państwa 
dystrybuowane w ramach programów ministerialnych oraz środki funduszy i fundacji celowych. 
Ewentualna zmiana wartości środków przekazywanych w ramach tych źródeł przełoży się na liczbę 
oraz wartość zaakceptowanych wniosków o przyznanie finansowania. Spółka nie ma wpływu na 
decyzję odnośnie ewentualnego ograniczenia tej liczby. Ostatecznie zmniejszenie wartości środków 
przeznaczanych na finansowe wspieranie projektów może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe 
Spółki. 
 

9. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów prawnych związanych z pozyskiwaniem funduszy 
w ramach programów Unii Europejskiej. 

Niekorzystne zmiany przepisów prawnych regulujących sposób pozyskiwania środków pieniężnych 
w ramach programów Unii Europejskiej stanowią istotny czynnik ryzyka dla Spółki. Zmiana 
ograniczająca wartość przyznawanych środków dla potencjalnych klientów Spółki lub sposób ich 
pozyskiwania może w istotny sposób ograniczyć liczbę pozyskanych przez Agencja Rozwoju Innowacji 
S.A. zleceń, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ewentualna zmiana 
może wiązać się z utratą przewagi kompetencyjnej nad pozostałymi podmiotami w zakresie 
pozyskiwania środków unijnych. 
 



17 S t r o n a  
 

10. Ryzyko niekorzystnych zmian polskich przepisów prawnych, w tym podatkowych. 
Zmiany w zakresie przepisów prawa handlowego, prawa autorskiego, przepisów kodeksu cywilnego, 
prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i innych 
przepisów, mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność Spółki. Nowelizacje ustaw 
mogą mieć związek m.in. z ciągłym dostosowywaniem prawa krajowego do wymogów unijnych. 
Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni krajowych przepisów podatkowych stanowią dla 
Spółki istotne źródło ryzyka. Niestabilność systemu podatkowego i związane z nią próby 
wprowadzania uregulowań mogą okazać się niekorzystne dla Spółki oraz jej klientów, co 
w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. Możliwe różnice 
w interpretacji przepisów prawnych zwiększają wymienione ryzyko – w razie nieprawidłowego 
odczytania i zastosowania się Spółki do obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione są 
do nakładania kar, które mogą mieć znaczny wpływ na wyniki Spółki. Realizacja zagrożenia 
wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest przewidywana oraz nie miała miejsca 
w przeszłości, jednak nie można jej zupełnie wykluczyć. 
 
VI. POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE 

 
 

1. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 
 
Spółka w 2013 roku nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej. 
 

2. Nabycie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna ze 
wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie 
sprzedaży tych akcji w przypadku ich zbycia. 

 
W 2013 roku Spółka nie nabywała, ani nie sprzedawała akcji własnych. 
 

3. Stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 
 
Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami Ustawy 
o rachunkowości. 
 
W dniu 16 listopada 2012 r. Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. przekazał w raportem 
EBI nr 5/2012 do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę 
zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na NewConnect". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


