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Dążymy do wszechstronnej poprawy efektywności 
i konkurencyjności

fi rm tworzących klaster, całego klastra 
oraz dolnośląskiej branży metalowej



Publikacja wydana w ramach projektu ROZWÓJ I PROMOCJA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA METALOWEGO realizowanego jako zadanie publiczne 
finansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego



 Globalizacja, integracja i transformacja systemowa gospodarki wymaga obecnie od przedsiębiorstw 

podejmowania konkurencji i elastycznego odpowiadania na warunki rynkowe. Na pierwszy plan wysuwają 

się działania zmierzające do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności. W tej sytuacji każde przedsię-

biorstwo, dbając o swój rozwój musi zadbać o szybkie opracowanie, testowanie oraz skomercjalizowanie 

nowych rozwiązań. Innymi słowy, przedsiębiorstwa muszą podjąć współpracę, a więc zaufać pracowni-

kom oraz osobom i podmiotom zewnętrznym, posiadającym niezbędne do inicjowania nowych procesów 

informacje i wiedzę, które będą inspirować ich do udziału w poszukiwaniach nowych możliwości roz-

wojowych i wdrażania nowych rozwiązań. Obserwacja praktyki gospodarczej pozwala stwierdzić, iż do 

jednych z najbardziej efektywnych struktur ekonomicznych współpracy należy klaster. 

 W literaturze przedmiotu występuje wiele defi nicji klastra. Ta najbardziej znana została sformuło-

wana przez M. Portera. Klaster według niego, to “(...) geografi czne skupisko wzajemnie powiązanych fi rm, 

wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, fi rm działających w pokrewnych sekto-

rach i związanych z nimi instytucji, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”. Istotnym 

znaczeniem klastra jest generowanie wyspecjalizowanych zasobów, które dostępne lokalnie przyczyniają 

się do osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, przy czym ważne jest otoczenie klastra - można 

zauważyć że im więcej w pobliżu danego przedsiębiorstwa znajduje się potencjalnych partnerów, dyspo-

nujących komplementarnymi zasobami, tym skuteczniej i szybciej przedsiębiorstwo może reagować na 

wyzwania przed nim stojące. 

 Na podstawie przeprowadzanych badań i obserwacji wykazano, iż dzięki uczestnictwu w struktu-

rze klastrowej rośnie produktywność przedsiębiorstw poprzez dostęp do relatywnie tanich, wyspecjalizo-

wanych czynników produkcji, jak też różnorodnych nakładów przeznaczonych na produkcję. Dodatkowo 

koncentracja fi rm na danym obszarze pobudza i zwiększa ich innowacyjność. Rozwijający się klaster ge-

neruje powstawanie nowych przedsiębiorstw, a więc także nowych miejsc pracy. Przy założeniu efektyw-

ności funkcjonowania klastra zauważa się także występowanie efektów zewnętrznych w postaci: wzrostu 

dostępności specjalistycznych usług około biznesowych, inwestycji w infrastrukturę czy wzrostu docho-

dów ludności, dlatego też klaster może stać się swoistym motorem rozwoju regionalnego.

 Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako jedna z ważniejszych instytucji otoczenia biz-

nesu województwa dolnośląskiego mająca wpływ na proces transformacji lokalnej gospodarki postawiła 

sobie za cel zainicjowanie i wsparcie inicjatywy klastrowej  w branży metalowej. Wybrana branża ma zna-

czenie priorytetowe dla Dolnego Śląska jako jeden z sektorów charakterystycznych i kluczowych dla re-

gionu, jak również jest istotna z punktu widzenia wykorzystywania komponentów metalowych przez więk-

szość pozostałych gałęzi gospodarki. Mam nadzieję, iż współpraca podmiotów gospodarczych, instytucji 

otoczenia biznesu oraz instytucji naukowo-badawczych w ramach Dolnośląskiego Klastra Metalowego 

przyczyni się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności zrzeszonych fi rm oraz gospodarczego 

i społecznego rozwoju całego regionu. 

Jarosław Rabczenko

Prezes Zarządu ARR ARLEG S.A.
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 Początki powstania Dolnośląskiego Klastra Metalowego sięgają roku 2010 kiedy to pierwsze fi r-

my z branży metalowej zadeklarowały chęć współpracy i wspólnego konkurowania o pozycję na rynku 

w ramach inicjatywy klastrowej.   Inicjatorem i koordynatorem Dolnośląskiego Klastra Metalowego jest 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. mająca swoją siedzibę w Legnicy przy ul. M. Rataja 26, 

gdzie mieści się również biuro klastra.  

 

 Dolnośląski Klaster Metalowy  (DKM) to grupa przedsiębiorstw z branży metalowej, współpracu-

jących wzajemnie ze sobą na różnych płaszczyznach, wspomagana przez jednostki naukowo-badaw-

cze i instytucje otoczenia biznesu. Podmioty gospodarcze wraz z instytucjami otoczenia biznesu i nauki 

zrzeszyły się w ramach inicjatywy klastrowej dostrzegając dla siebie szanse rynkowe poprzez wspólną 

realizację wyznaczonych celów:   

• promowanie branży metalowej jako jednego z najważniejszych sektorów gospodarki, 

podejmowanie wspólnych działań i projektów przyczyniających się do rozwoju i podnoszenia 

konkurencyjności członków klastra,

• wdrażanie nowych rozwiązań naukowo-technicznych, wynalazków i patentów

wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek,

• skuteczne i efektywne pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł fi nansowania,

stałe podnoszenie kwalifi kacji kadr  oraz efektywne wykorzystanie ich potencjału, 

• lobbowanie w zakresie programów kształcenia na potrzeby branży, 

• tworzenie nowych miejsc pracy,

• pozyskiwanie zagranicznych kooperantów,

• budowanie i umacnianie struktury klastrowej

• pozytywne kształtowanie wizerunku klastra i fi rm w nim zrzeszonych, 

• propagowanie przedsiębiorczości ze szczególnym naciskiem na postawy proinnowacyjne.

 Firmy zrzeszone w Klastrze głównie zajmują się: produkcją konstrukcji metalowych i ich czę-

ści, produkcją maszyn i urządzeń dla górnictwa, rolnictwa i leśnictwa, konstrukcjami stalowymi z obróbką 

i skrawaniem, robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkal-

nych. 

 

Wizja rozwoju DKM

 W ciągu najbliższych kilku lat Dolnośląski Klaster Metalowy stanie się organizmem autentycznej 

i skutecznej współpracy zgrupowanych w nim przedsiębiorstw. Idea tej współpracy będzie oparta na 

zasadach uczciwej kooperacji i konkurencji, wzajemnym poszanowaniu interesów, umacnianiu związków 

z wszelkiego rodzaju instytucjami otoczenia biznesu, ciągłym zacieśnianiem kontaktów z placówkami 

badawczo-rozwojowymi w celu systematycznego wprowadzania innowacji, mających wpływ na poprawę 

własnych wyników ekonomicznych oraz stałe umacnianie pozycji konkurencyjnej klastra i branży metalo-

wej na Dolnym Śląsku.

Misję rozwoju i działalności DKM formułujemy w postaci katalogu następujących zaleceń:

• oparcie współpracy na właściwie pojętej etyce biznesu i poszanowaniu w równej mierze interesów 

zarówno jednostki organizacyjnej, jaką jest klaster, jak i każdej fi rmy wchodzącej w jego skład,

• systematyczne wprowadzanie innowacyjnych produktów o wysokiej jakości i znacznej użyteczności 

społeczno-biznesowej,

• dążenie do wszechstronnej poprawy efektywności i konkurencyjności fi rm tworzących klaster, całe-

go klastra i dolnośląskiej branży metalowej,

• dbanie o interesy klientów instytucjonalnych i indywidualnych, ochronę środowiska i dobro wspólne 

lokalnej społeczności.
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Cele strategiczne DKM

• stworzenie reguł kooperacji wewnętrznej i zewnętrznej, racjonalnej struktury organizacyjnej 

i efektywnego systemu zarządzania,

• opracowanie i rozwijanie palety innowacyjnych produktów i sposobów ich wytwarzania,

• budowa i wdrożenie systemu wspierania innowacji i doskonalenia technologii wytwarzania 

oraz jakości produktów,

• przygotowanie i wprowadzenie w życie sposobów promocji klastra, pozyskiwania klientów 

i komercjalizacji produktów.

Obecnie w ramach klastra funkcjonują: 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., Legnica

BUD-STAL-TEST II mgr Barbara Bossowska - Zdziech, Lwówek Śląski 

P.P.U.H. METAROL Sp. z o.o., Lubin 

EMITEST-EKO Sp. z o.o., Żarów 

DELTA Sp z o.o., Ścinawa 

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych inż. Kazimierz Wołyniec, Jawor

KRAKMET. Fabryka Maszyn i Wyrobów Metalowych. Inż. Krakowski E., Legnica 

MAGROTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o., Chojnów 

DOLZAMET Sp. z o.o., Chojnów

METAL-CYNK-KONSTRUKCJE Sp. z o.o., Chojnów

Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska, Świdnica

Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wrocław

METAL-CYNK Sp. z o.o., Chojnów
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Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy 
- koordynator klastra

 Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. od 

roku 1991 uczestniczy w procesie transformacji lokalnej 

gospodarki wspierając działalność sektora małych i śred-

nich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialne-

go, jak również prowadzi działania mające na celu aktywną 

walkę z bezrobociem oraz promocję przedsiębiorczości 

wśród mieszkańców regionu. Od początku działalności 

Spółki wyznaczane obszary jej rozwoju oraz podejmowane 

przez nią działania i inicjatywy określane były na podstawie 

zgłaszanych potrzeb i oczekiwań uczestników rynku regio-

nalnego tj. osób rozpoczynających działalność gospodarczą, 

podmiotów gospodarczych, władz lokalnych instytucji rynku 

pracy i innych zainteresowanych podmiotów, uwzględniając 

jednocześnie ogólnokrajowe kierunki rozwoju społeczno-

-gospodarczego. 

   

 Konsekwentna realizacja założonych celów strategicz-

nych, efektywne wykorzystywanie własnego potencjału oraz 

umiejętne korzystanie z szans oferowanych przez otoczenie 

pozwala Spółce na intensywny rozwój i umacnianie swojej 

pozycji na rynku instytucji otoczenia biznesu. Obecnie Spół-

ka jest dobrze przygotowana do realizacji nowych projektów 

o jeszcze większej skali oddziaływania na rozwój regionu, 

a jej nadrzędnym celem strategicznym jest stworzenie eks-

pansywnego podmiotu doradczo - biznesowego o ugrunto-

wanej pozycji wśród samorządów i podmiotów gospodar-

czych, o rozwiniętych kontaktach zagranicznych, zdolnego 

aktywnie uczestniczyć w przekształcaniu subregionu legnic-

kiego w dynamiczny obszar o wysokiej konkurencyjności 

z wykwalifi kowaną kadrą o zdywersyfi kowanej strukturze 

dochodów.

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 

ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. +48 76 862 27 77

fax. +48 76 862 09 68

e-mail: arleg@arleg.eu

www.arleg.eu
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 Działania ARR “ARLEG” S.A.  kierowane są szczególnie na sektory życia publicznego, których 

wsparcie przynieść może tworzenie nowych i wspieranie istniejących przedsięwzięć gospodarczych, kre-

owanie trwałych wartości ekonomicznych i społecznych oraz inspirowanie związków pomiędzy krajowymi 

i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Ważnym elementem działalności jest podejmowanie działań 

na rzecz rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych, które mają zwiększyć konkurencyj-

ność Dolnego Śląska w stosunku do innych regionów Polski i Europy.

  Mając na uwadze wyznaczone statutowo strategiczne cele, ARR „ARLEG” S.A. zaangażowała się 

we wspieranie inicjatyw klastrowych uważanych za jedno z najefektywniejszych narzędzi gospodarczego 

rozwoju regionu, a na rzecz Dolnośląskiego Klastra Metalowego podjęła się funkcji koordynatora i anima-

tora klastra.  

06



 Bud-Stal-Test specjalizuje się w wykonywaniu i mon-

tażu konstrukcji stalowych, hal przemysłowych, hangarów, 

hal sportowych i widowiskowych, wiat magazynowych, ślu-

sarki budowlanej, barier ochronnych stalowych, budynków 

szkieletowych, remontów kominów, mostów, wiaduktów 

oraz kładek i zbiorników dla rolnictwa.

BUD-STAL-TEST II 
mgr Barbara Bossowska-Zdziech

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 

ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Orla 1, 59-330 Ścinawa  

tel. +48 76 843 60 51

fax. +48 76 843 60 53

e-mail: deltascinawa@wp.pl
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ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Przemysłowa 14B, 59-300 Lubin

tel. +48 76 749 89 50

fax. +48 76 749 89 60 

e-mail: metarol@metarol.pl

www.metarol.pl

Metarol Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

• wykonywania konstrukcji nośnych,

• elementów konstrukcyjnych hal przemysłowych, 

• elementów masztów telekomunikacyjnych, 

• pojemników stalowych magazynowych, 

• kontenerów do składowania butli gazowych, 

• osłon stanowisk operatora do maszyn górniczych 

i wózków widłowych, 

• ram przednich i łyżek do ładowarek kopalnianych ŁK-2N,

• elementów obudowy kotwiowej dla kopalń, 

• dozowników rudy, 

• konstrukcji pod taśmociągi, 

• tam wentylacyjnych, 

• drzwi stalowych do klatek schodowych, 

• drzwi stalowych garażowych, 

• ogrodzeń wraz z bramami i furtkami, 

• wiatrołapów przy klatkach schodowych, 

• poręczy, stalowych więźb dachowych, barierek (balkonowe, 

trawnikowe, klatek schodowych), 

• schodów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, 

• elementów małej architektury, 

• stojaków dla rowerów, 

• inne wg. dokumentacji klienta.

P.P.U.H. METAROL Sp. z o.o.

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 



EMITEST-EKO Sp. z .o.o.

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 
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ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Hutnicza 1, 58-130 Żarów

tel/fax +48 74 857 08 73

e-mail: biuro@emitest-eko.pl

www.emitest-eko.pl 

Emitest-Eko specjalizuje się w:

• lekkich konstrukcjach stalowych,

• elementach sieci i instalacji ciepłowniczych i gazowych,

• produkcji wyposażenia technologicznego dla różnych 

branż przemysłu, 

• wykonawstwa różnych maszyn i urządzeń wg dokumentacji 

własnej lub powierzonej,

• wykonawstwie wyrobów ze stali kwasoodpornej,

• wykonawstwie i montażu rurociągów przemysłowych.

Firma charakteryzuje się bardzo dobrą jakością wykonywanych wyrobów 
oraz usług, a pracownicy fi rmy cechują się kreatywnością, bardzo dobrą 
znajomością różnych zagadnień technicznych oraz otwartością i chęcią 
do współpracy przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.
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DELTA Sp. z o.o.

ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Orla 1, 59-330 Ścinawa  

tel. +48 76 843 60 51

fax. +48 76 843 60 53

e-mail: deltascinawa@wp.pl

 Delta Sp. z o. o. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe - Firma zajmuje się obróbką metali oraz produkcją 

części do maszyn górniczych.

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 



Zakład Usług Remontowo-Budowlanych 
Inż. Kazimierz Wołyniec

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 

ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Szpitalna 5/4, 59-400 Jawor

tel. +48 76 870 25 34

e-mail: zurb@o2.pl
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 ZURB to rodzinna fi rma remontowo-budowlana za-

łożona w 1980 r. W trakcie ponad 30-letniej działalności fi rma 

realizowała bardzo szerokie spektrum zleceń - od niewielkich 

prac remontowych, po budowę osiedli mieszkalnych i re-

nowację obiektów zabytkowych. Wszechstronne doświad-

czenie oraz wysoko wykwalifi kowana kadra stanowią gwa-

rancję wysokiej jakości usług, niezależnie od charakteru 

i wielkości zlecenia.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

• usługi remontowo-budowlane,

• renowację obiektów zabytkowych i sakralnych,

• projektowanie i kosztorysowanie,

• pełnienie funkcji inwestora zastępczego,

• pełnienie funkcji kierownika budowy,

• pełnienie funkcji inspektora nadzoru,

• przygotowanie specyfi kacji do przetargów.

Od 2013 fi rma uczestniczy w produkcji 
innowacyjnych, mobilnych domów 
we współpracy z Finami.

Od 2013 fi rma uczestniczy w produkcji 
innowacyjnych, mobilnych domów 
Od 2013 fi rma uczestniczy w produkcji 
innowacyjnych, mobilnych domów 
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ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Poznańska 29K, 59-220 Legnica

tel. +48 76 856 01 23

fax. +48 76 856 01 24

e-mail: krakmet@leg.pl 

www.krakmet.leg.pl

Krakmet. Fabryka Maszyn i Wyrobów Metalowych specjali-

zuje się w:

• produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu górniczego, 

hutniczego, budowlanego, papierniczego, spożywczego, 

ceramicznego i gumowego,

• produkcji konstrukcji stalowych,

• produkcji części zamiennych,

• remontach maszyn i urządzeń,

• obróbce cieplnej,

• doradztwie technicznym,

• tłocznictwie.

Firma posiada następujące oddziały produkcyjne:

• obróbki skrawaniem, prace frezerskie, tokarskie 

i szlifi erskie,

• tłocznictwo,

• konstrukcji stalowych,

• lakiernictwo proszkowe,

• oraz własne biuro konstrukcyjno-technologiczne, 

w którym zatrudnieni są wykwalifi kowani technolodzy 

i inżynierowie.

KRAKMET. Fabryka Maszyn i Wyrobów Metalowych 
Inż. E. Krakowski

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 



MAGROTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 
Sp. z o.o.

Magrotex - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 

Sp. z o.o. zajmuje się:

• produkcją urządzeń do transportu zboża, 

• materiałów sypkich do rozdrabniania zboża, 

• mieszalników pasz, 

• silosów i zbiorników, 

• rozdrabniaczy polowych uniwersalnych, 

• łańcuchów i podajników, przenośników podłogowych 

do kombajnów ziemniaczanych, 

• urządzeń do zaprawiania zboża, 

• wiat i zadaszeń, 

• pojemników,

• stojaków transportowych.

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 

ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

tel. +48 76 818 85 26

fax. +48 76 818 83 29

e-mail: magrotex@interia.pl

www.magrotex.pl

09110909110913
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ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

tel. +48 76 818 82 01 (wew. 300), tel. kom. 605 174 142

fax. +48 76 818 88 55

e-mail: sekretariat@dolzamet.pl

www.dolzamet.pl

 Dolzamet jest jedyną tak specjalistyczną fi rmą 

w Polsce, realizującą średnio 80-90% sprzedaży na rynku 

krajowym, pozostałe 10-20% jest natomiast eksportowane 

do kilkunastu krajów europejskich (m.in. Niemcy, Holandia, 

Austria, Grecja, Hiszpania).

 Produkty i usługi naszej fi rmy znajdują zastosowanie 

w przemyśle motoryzacyjnym, zbrojeniowym i maszynowym, 

rolnictwie, przemyśle drzewnym oraz budownictwie. Dzięki 

wysoko wykwalifi kowanej i doświadczonej kadrze możliwe 

jest wdrażanie coraz nowszych procesów w produkcji w oparciu 

o najnowocześniejsze technologie. Przez ponad 60 lat fi rma 

zapracowała na wizerunek swoich produktów. Stosunek ceny 

do jakości oferowanych produktów stawia Dolzamet w pozycji 

dobrego konkurenta w branży łańcuchowej na całym świecie.

DOLZAMET Sp. z o.o.

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 

Park maszynowy połączony z doświadczeniem predysponuje naszą 
fi rmę do określenia mianem monopolisty w branży. 
Żadna inna fi rma w kraju nie ma tak szerokiego asortymentu 
wyrobów łańcuchowych i usług im towarzyszących.

Dolzamet jest jedyną fi rmą w kraju, która technologicznie i produktowo jest w stanie 
spełnić oczekiwania najwybredniejszego klienta.
Jesteśmy w stanie wykonać każdy łańcuch wg dostarczonej dokumentacji technicznej.



METAL-CYNK-KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 

ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Kolejowa 25, 59-225 Chojnów

tel. +48 76 818 70 91

fax. +48 76 818 80 53

e-mail: mharmaciej@mckonstrukcje.eu

www.mckonstrukcje.eu
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Metal-Cynk-Konstrukcje Sp. z o.o. specjalizuje się 

w produkcji:

• lekkich konstrukcji stalowych,  

• metalowych koszy, boksów, palet transportowych,

• elementów małej architektury miejskiej, 

• pojemników i kontenerów na odpady. 

• łączników i wsporników stosowanych w budownictwie

• metalowych urządzeń gospodarczych

• urządzeń dla gastronomii.

Posiadamy bogaty park maszynowy zajmujący 1,7 ha z własną 

cynkownią ogniową, dzięki czemu świadczymy szeroki 

asortyment usług takich, jak:

• cynkowanie ogniowe,

• gięcie rur i profi li za pomocą giętarki,

• CNC TOP BENDER,

• cięcie plazmą CNC,

• tłoczenie, odcinanie i wykrawanie na prasach o nacisku 4 - 250 ton,

• cięcie gilotynowe - nożyce NG4 2,0 mb i NG8 2,5 mb 

NG-13 2,5 mb,

• spawanie w osłonie gazowej półautomatami spawalniczymi,

• prasy mimośrodowe o nacisku 10 - 250 ton,

• prasy cierne 4 - 100 ton,

• prasy hydrauliczne o nacisku 40 - 250 ton.

Obecnie zatrudniamy 70 wysokiej klasy specjalistów, którzy do osiągnięcia 
postawionych przez siebie celów, wykorzystują nowoczesne i sprawdzone technologie.
Naszą misją jest wysoka jakość wyrobów i profesjonalizm świadczonych usług. 
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ADRES I DANE KONTAKTOWE

Waryńskiego 31B/ 5, 58-100 Świdnica

tel. +48 74 646-29-24

www.upds.pl

Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 

 Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska jako instytucja 

otoczenia biznesu to podmiot świadczący usług na rzecz MSP 

zrzeszonych w Dolnośląskim Klastrze Metalowym. 

Do zadań Stowarzyszenia można zaliczyć: 

• podnoszenie jakości zasobów ludzkich w przedsiębior-

stwach poprzez szkolenia i doradztwo,

• animacje środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw,

• zapewnienie zewnętrznych źródeł fi nansowania.



ADRES I DANE KONTAKTOWE

Wydziału Informatyki i Zarządzania
ul. Łukasiewicza 5, 50-372 Wrocław

tel. (sekretariat):  71 320 35 04, fax 71 320 42 95

www.wiz.pwr.wroc.pl 

Adres Instytutu Organizacji i Zarządzania:
ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław

tel. 71 320 23 81, fax  71 320 34 32

www.ioz.pwr.wroc.pl

e-mail: mariusz.mazurkiewicz@pwr.wroc.pl
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 Wydział Informatyki i Zarządzania powstał jako 

pierwsza w Polsce jednostka naukowo-dydaktyczna o pro-

fi lu technicznym, łącząca nauki techniczne i ekonomicz-

ne. Swoją działalność rozpoczął w 1968 r. jako Wydział 

Inżynieryjno-Ekonomiczny, a pod obecną nazwą funkcjo-

nuje od 1972 r. Obecnie tworzą go dwa instytuty: Instytut 

Informatyki, który powstał po połączeniu Instytutu Infor-

matyki Technicznej i Instytutu Informatyki Stosowanej oraz 

Instytut Organizacji i Zarządzania. Wydział posiada prawa 

do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk tech-

nicznych w dyscyplinie informatyka oraz prawa habilitacyjne 

w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządza-

nie. Wydział jako pierwszy w Polsce uruchomił kierunek 

Inżynieria Systemów. 

Działalność naukowo-badawcza skupia się wokół dwóch 

instytutów. Instytut Informatyki koncentruje swoje badania 

wokół następujących zagadnień:

• sieci komputerowe,

• przetwarzanie rozproszone,

• sztuczna inteligencja,

• inżynieria internetu,

• inżynieria oprogramowania,

• systemy baz i hurtowni danych,

• systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą,

• systemy wspomagania decyzji.

Wydział Informatyki i Zarządzania 
Instytut Organizacji i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 
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Instytut Organizacji i Zarządzania specjalizuje się w następujących zagadnieniach:

• psychologia poznawcza,

• nauki ekonomiczne i społeczne,

• podejmowanie decyzji inwestycyjnych i fi nansowych,

• badania operacyjne,

• zarządzanie produkcją i jakością.

 Instytut Organizacji i Zarządzania został utworzony 1 IX 1968 r. pod pierwotną nazwą Instytutu 

Organizacji i Ekonomiki z byłej Katedry Ekonomiki Organizacji i Planowania oraz z części byłej Katedry 

Mechanizacji i Organizacji Budowy. Od początku prowadził działalność badawczą, ukierunkowaną na roz-

wijanie podstaw teoretycznych określonych specjalności i metodologii w obszarze nauki o organizacji 

i zarządzaniu lub na rozwiązywanie aktualnych zagadnień organizacyjnych jednostek gospodarczych. 

W 1990 r. w działalności badawczej Instytutu pojawiła się tematyka związana z procesami prywatyza-

cyjnymi oraz organizacją i funkcjonowaniem prywatnych podmiotów gospodarczych. Dużego znaczenia 

nabrały badania nad komputeryzacją zarządzania podmiotami gospodarczymi.

 Obecnie przedmiotem specjalizacji naukowej Instytutu są badania interdyscyplinarne, których 

podstawowy obiekt stanowią organizacje gospodarcze i ich funkcjonowanie oraz makroekonomiczne 

procesy gospodarcze. Prowadzi się m.in. prace dotyczące problemów zarządzania, zastosowania kom-

puterów i sztucznej inteligencji w zarządzaniu, sterowania produkcją oraz symulowania przebiegu proce-

sów gospodarczych.

METAL-CYNK Sp. z o.o.

 PROFIL DZIAŁALNOŚCI: 

 METAL-CYNK to doświadczony i sprawdzony przez 

lata partner w biznesie. Jesteśmy znaczącym producentem 

i eksporterem parników gospodarczych oraz  elementów mon-

tażowych konstrukcji drewnianych w budownictwie, ogrodnic-

twie i małej architekturze. Jesteśmy otwarci na współpracę 

i kooperację.

ADRES I DANE KONTAKTOWE

ul. Kolejowa 25, 59-225 Chojnów
tel. +48 76 81 81 897, 76 81 88 053 

email: msliwa@mckonstrukcje.eu, iswiatek@mckonstrukcje.eu

www.metal-cynk.pl




