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Załącznik nr 5 do SIWZ Opis Działalności 

 

Agencja Rozwoju Miasta jest Spółką Akcyjną Gminy Miejskiej Kraków, powołaną  Uchwałą Rady 

Miasta z grudnia 1995 roku.  100 % udziałów spółki należy do Krakowskiego Holdingu 

Komunalnego SA. Podstawowym celem jest wspieranie Gminy w podejmowanych działaniach 

inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym oraz współudział w przygotowywaniu i realizacji 

wizji Krakowa, jako nowoczesnego centrum gospodarczego i komunikacyjnego kraju. ARM S.A. 

podejmuje również działania na rzecz innych niż Gmina Kraków podmiotów samorządowych i 

gospodarczych działających na terenie Małopolski i całej Polski. 

Uchwałą Nr LXXXIV/1101/09 z dnia 4 listopada 2009 r. Rada Miasta Krakowa powierzyła 

Agencji Rozwoju Miasta S.A., zapewniając konieczne środki finansowe - realizację 

przedsięwzięcia w ramach zadań własnych Gminy, polegającego na przygotowaniu i 

prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu „Halą Widowiskowo – Sportową w Krakowie 

Czyżynach”. 

Zgodnie z PKD przedmiot działalności Agencji Rozwoju Miasta SA obejmuje: 

• wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi(PKD 68.20.Z); 

• pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z); 

• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  (PKD 

70.22.Z); 

• działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z); 

• działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); 

• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych                     

i technicznych (PKD 72.19.Z); 

• reklama (PKD 73.1); 

• badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 

• pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 74.90.Z); 

• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 

• działalność związana ze sportem (PKD 93.1); 

• działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z); 

• działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z); 

• pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z); 

• pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń                     

i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z); 

• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

• działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 

• działalność obiektów kulturalnych  (PKD 90.04.Z). 

 

Spółka zatrudnia w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej będzie zatrudniać:  

• na podstawie umowy o pracę ok.50 pracowników,  

• na podstawie innych umów cywilno – prawnych 100 pracowników. 
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Obecnie głównym zadaniem spółki jest zakończenie inwestycji polegającej na budowie Kraków Areny 

oraz zarządzanie nowopowstałym obiektem. 

Kraków Arena jest obiektem pełniącym następujące funkcje: 

• kulturalno – widowiskowo – eterową 

• sportowo – rekreacyjna 

• kongresowo-wystawienniczej i ekspozycyjno – targowej 

 

W zakresie realizacji funkcji kulturalnej  i widowiskowo – estradowej, ARM S.A. pozyskała                    

w drodze przetargu współorganizatora imprez – Krakowskie Biuro Festiwalowe, który zadeklarował 

organizację min. 40 imprez, co stanowić będzie ok. 50% czasu wykorzystania hali.  

 

W zakresie realizacji funkcji sportowo – rekreacyjnej stosowane będą ogólne zasady obowiązujące i 

stosowane przez inne podmioty zarządzające podobnymi obiektami w Polsce i Europie. Wiodącym 

partnerem ARM S.A. w zakresie współorganizacji imprez sportowo – rekreacyjnych będzie Zarząd 

Infrastruktury Sportowej. 

 

W zakresie realizacji funkcji kongresowo-wystawienniczej i ekspozycyjno – targowej wykorzystywany 

będzie cały obiekt, zarówno duża jak i mała hala.  Dla przeprowadzenia  kongresów, wystaw, 

okresowych ekspozycji i targów dostępne będą również tereny poza halą a wchodzące                  w 

skład Obiektu jak np. parkingi. Wykonanie hali, przebieg mediów i źródła wykorzystywania tych 

mediów zostały tak zaprojektowane, by organizacja tego typu imprez była łatwa do przeprowadzenia. 

Funkcja ta będzie realizowana przez współorganizatorów (operatorów imprez). Wiodącym partnerem 

w ramach tej działalności będzie Krakowskie Biuro Festiwalowe. 

 


