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Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis działalności 

„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja 

Rozwoju Miasta S.A.” NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/08/2015. 
 

Agencja Rozwoju Miasta jest Spółką Akcyjną Gminy Miejskiej Kraków  powołaną Uchwałą 

Nr XXXVIII/370/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie powołania Agencji 

Rozwoju Miasta S.A., zmienioną uchwałą Nr LXXXIV/1101/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 

2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/95 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 1995 r.  

w sprawie powołania Agencji Rozwoju Miasta S.A; powierzenia Agencji Rozwoju Miasta S.A. realizacji 

i zarządzania Halą Widowiskowo-Sportową (Czyżyny) w Krakowie; wniesienia wkładów 

niepieniężnych i pieniężnych  na realizację i zarządzanie Halą Widowiskowo - Sportową (Czyżyny), 

oraz Uchwałą nr LXXXIII/1263/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr LXXXIV/1101/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. 

Kapitał  zakładowy ARM S.A. wynosi:  137.844.700,00  zł i w  całości  został opłacony.  

100 % udziałów Spółki należy do Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. Spółka w okresie 

trwania umowy ubezpieczeniowej będzie zatrudniać na podstawie umowy o pracę ok. 50 

pracowników.  

Zgodnie z PKD przedmiot działalności Agencji Rozwoju Miasta SA obejmuje: 

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

 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  (PKD 

70.22.Z); 

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

 reklama (PKD 73.1); 

 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); 

 działalność obiektów kulturalnych  (PKD 90.04.Z). 

 

Najważniejsze kierunki działalności ARM S.A. zdeterminowane są zapisami § 5 pkt. 1 statutu Spółki 

(uchwała NWZ nr2/2015 z dnia 24.03.2015 r.). Zgodnie ze statutem cele działania ARM S.A., to: 

Cel 1. Zapewnienie organom samorządowym Krakowa specjalistycznych usług organizacyjnych, 
finansowych oraz doradczych związanych z gospodarczym i społecznym rozwojem Gminy Miejskiej 
Kraków. 

Cel 2. Realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej,  
w tym inwestycji, jak również podejmowanie innych działań ważnych dla rozwoju Gminy. 

Cel 3. Realizacja zadania własnego Gminy polegającego na prowadzeniu inwestycji, budowie                                
i zarządzaniu Halą Widowiskowo - Sportową TAURON Arena Kraków. 

Cel 4. Podejmowanie aktywnych działań dla pozyskania inwestorów, których zaangażowanie                              
w działalność inwestycyjną na terenie Gminy przyczyniać się będzie do lepszego zaspakajania potrzeb 
wspólnoty samorządowej, tworzenia miejsc pracy i angażowania funduszy strukturalnych. 
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W związku z zakończeniem w I półroczu 2014 r. budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Krakowie  
ARM S.A. jako naturalny kontynuator prowadzonej przez siebie inwestycji, posiadając z racji 
prowadzonej budowy najszerszą wiedzę na temat obiektu i jego przyszłej eksploatacji podjął się 
zarządzania operacyjnego TAURON Areną Kraków, co umożliwi również właściwą współpracę ARM 
S.A. jako Zarządzającego z Wykonawcą Obiektu w czasie 8-letniego okresu gwarancji. 

Podstawowe obszary zarządzania operacyjnego Spółki, to w szczególności: 

1. Zarządzanie najmem. 
 Kluczowym zagadnieniem w tym zakresie jest optymalizacja polityki czynszowej, uwzględniającej  

z jednej strony sytuację na rynku, a z drugiej współprace z KBF i ZIS oraz pozostałymi jednostkami 
miejskimi. Odpowiednio sformułowany kontrakt najmu, jednakowy dla wszystkich, 
niedyskryminujący i przejrzysty oraz zabezpieczający interesy obu stron, uwzgledniający 
mechanizmy rabatowania przy założeniu długoterminowych i wieloimprezowych rezerwacji 
winien zapewnić ustabilizowanie źródła przychodów tj. osiąganie regularnych i pełnych dochodów 
czynszowych z nieruchomości. Z drugiej strony, umożliwi właściwe zaplanowanie i realizację usługi 
dozoru pracowników ARM S.A. podczas odbywających się zdarzeń w TAURON Arenie Kraków. 

 
2. Zarządzanie usługami. 
 Do podstawowych elementów w tym obszarze działań należeć będzie niewątpliwie gromadzenie                   

i aktualizowanie informacji o potencjalnych dostawcach usług, sporządzenie procedury wyboru 
optymalnie najkorzystniejszej oferty współpracy. Tworzenie bazy danych, w tym 
zindywidualizowanych doświadczeń we współpracy, pozwalać będzie na okresową weryfikację                         
i ocenę jakości świadczonych usług przez kontrahenta. Zarządzanie usługami dotyczy między 
innymi usług utrzymania czystości, ochrony budynku, obsługi ruchu pojazdów i parkingu, oraz 
usług gastronomicznych. 

 
3. Zarządzanie mediami. 
 W ramach bieżącego zarządzania mediami należy zapewnić ciągłość i odpowiedni poziom dostaw 

energii elektrycznej, ciepła, wody i odbioru ścieków, świadczeń usług telekomunikacyjnych itp.,                 
co wiąże się jednocześnie z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu użytkowania budynku. Cel 
ten osiągnie się nie tylko przez właściwe zawieranie umów z dostawcami, ale i utrzymywanie 
w pełnej gotowości (zdolności do przyjęcia dostawy i wewnętrznej dystrybucji dostawy) oraz 
sprawności technicznej urządzeń odbiorczych i związanych z nimi instalacji. 

 
4. Zarządzanie stanem techniczno-użytkowym, na które składa się: 

- bezpieczeństwo techniczne, 
- bezpieczeństwo pożarowe, 
- bezpieczeństwo sanitarne oraz ochrona środowiska, 
- efektywność energetyczna i środowiskowa - efektywność użytkowa, 
- fizyczna i techniczna ochrona obiektu. 
 

5. Obsługa ekonomiczno-finansowa. 
Związana jest ze sprawnym funkcjonowaniem nadbudowy Spółki (biuro Zarządu, służby prawne, 
finansowo-księgowe, sprawy kadrowo-płacowe, obsługa inwestycji, służby obsługi technicznej  
i pionu zarządzania Halą). Optymalne ukształtowanie elementów organizacyjnych, funkcjonalnych                            
i kosztowych winno zapewnić sprawne funkcjonowanie Spółki jako całości, tak by utrzymać 
właściwe parametry standingu majątkowego i finansowego oraz zapewnić bieżące i niezakłócone 
regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów. 

 


