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INFORMACJE 

 

Maseczki i przyłbice ochronne dla małopolskich szpitali! 

Razem przeciwko koronawirusie. Pracownicy MARR wraz z FabLab Małopolska wspierają 

małopolskie szpitale. Ponad tysiąc maseczek i dwa tysiące przyłbic dla małopolskich 

szpitali to nasz cel. Pierwsze dostawy trafiły już m.in. do szpitali: Narutowicza, 

Żeromskiego, Rydygiera czy Uniwersyteckiego. 

Nasza akcja to odpowiedź na zapotrzebowanie placówek medycznych. W ten sposób chcemy 

dołączyć do walki z pandemią. W pierwszej kolejności maseczki i przyłbice przekazujemy do 

publicznych jednostek medycznych. W miarę naszych możliwości będziemy starali się 

przekazać maseczki i przyłbice  do jak największej ilości placówek medycznych.  

W miarę naszych możliwości będziemy starali się przekazać maseczki oraz przyłbice do jak 

największej ilości placówek medycznych.  

Osoby prywatne lub firmy, które chciałyby wesprzeć finansowo nasze działania mogą 

dokonać wpłaty na konto Fundacji Inteligentna Małopolska nr konta bankowego:  

90 1020 2892 0000 5902 0665 2400 z dopiskiem „Przyłbice i maseczki”. 

Uwaga! Ponieważ praca przy maseczkach i przyłbicach wymaga szczególnie sterylnych 
warunków, wyjątkowo nie zapraszamy mediów.  

Fotorelacja: https://www.marr.pl/news/dwa-tysiace-przylbic-tysiac-maseczek/  

 
Szczegółowe informacje: tel. 606 884 519 

 

Trwa rekrutacja - Master of Business Administration  

Dołącz do najlepszych. Zostań dyplomowanym mistrzem w zarządzaniu administracją. 
Studia mecenatem objęła Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. 

Wykształceni, kompetentni i odpowiedzialni liderzy. Studiuj podyplomowo MBA, zdobądź 

wiedzę i praktyczne umiejętności menedżerskie. 

Jeśli posiadasz wyższe wykształcenie, doświadczenie menedżerskie, a także jesteś 
właścicielem firmy lub aspirujesz do stanowisk kierowniczych – aplikuj. To najlepsza 
inwestycja w twoją karierę zawodową! 
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Program studiów:  
MBA kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków  
z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do 
pełnienia roli lidera. 

 sesje on-line, e-learning, 
 konsultacje z ekspertami, 
 okazja do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych, 
 wymiana doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami. 

 
Uczestnik zyska: 

 prestiżowy dyplom MBA – Master of Business Administration,  

 certyfikat Moderatora Design Thinking. 
 
Kadrę wykładowców tworzą: menagerowie, doradcy, właściciele firm, trenerzy biznesu, 
eksperci z zakresu CSR, prawnicy, marketingowcy.  

Uczelnia: Uczelnia Jańskiego w Łomży, ale zajęcia będą odbywać się w Krakowie.  

Rekrutacja TRWA. Początek semestru: 16 maja  

Aplikuj: https://www.marr.pl/studiamba/ 

 

Szczegółowe informacje:  email: mba.krakow@janski.edu.pl  lub tel.: 660 484 083 

 

„Przewodnik przedsiębiorcy w czasie epidemii koronawirusa” cz.2 

Prezentujemy kolejną część przewodnika - Efektywne i szybkie wsparcie HR. Oferujemy 
pracodawcom realną pomoc w zakresie zarządzania personelem w czasach kryzysowych. 

Nasze wsparcie skupia się na optymalizacji działań, kosztów oraz określenie konkretnego 
planu jak przetrwać najbliższy okres, aby szybko powrócić do prowadzenia biznesu, na co 
najmniej tę samą skalę. Wraz z przedsiębiorcom zbudujemy doraźny plan ratunkowy, 
wprowadzimy skuteczną optymalizację zarządzania zespołem, tak, aby po kryzysie biznes 
ruszył szybko i efektywnie. 

Cały przewodnik opracowany przez ekspertów MARR, to zbiór najważniejszych  

i praktycznych porad, informacji o możliwym wsparciu, o ograniczeniach i planowanych 
działaniach ochronnych dla biznesu. Będziemy również informować o szczegółach „Tarczy 
antykryzysowej”. Poradnik systematycznie aktualizujemy.  

 

Przewodnik :https://www.marr.pl/news/przewodnik-przedsiebiorcy-w-czasie-epidemii-
koronawirusa/  
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Nasi eksperci świadczą również doradztwo w tworzeniu procedur postępowania w związku  
z występowaniem choroby zakaźnej ‘’COVID-19”. Zachęcamy do kontaktu pod numerem: 
785 059 104 lub mailem: renata.murawska@marr.pl a także do śledzenia naszego profilu na 
Facebook’u, gdzie informujemy na bieżąco, o najważniejszych zmianach dla firm. 

W związku z panującą sytuacją, informujemy, że w MARR S.A. obowiązują ograniczenia 
dotyczące m.in. poruszania się po budynku, organizacji szkoleń, spotkań, świadczenia usług 
doradztwa, przyjmowania wniosków i dokumentów.  

Jeżeli nie jest to konieczne prosimy o załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny lub 
mailowy.  

 

Aby umówić się na spotkania w lokalnym biurze, prosimy o kontakt pod numerem 

telefonu: 

 Wieliczka - tel. 785 056 878 

 Bochnia - tel. 785 056 879 

 Miechów - tel. 785 056 875 

 Wadowice - tel. 602 376 518 

 Proszowice - tel. 785 056 877 

 Myślenice - tel. 602 278 182 

 Nowy Sącz - tel. 728 937 443 

 Tarnów - tel. 785 056 871 

 

Informacje na temat realizacji usług i projektów MARR S.A.: 

Dobry Czas na Pracę 
tel.: 785 056 871, 12 617 66 00 
e-mail: dcp@marr.pl 

 
Doradztwo komercyjne 
tel.: 785 059 104 
e-mail: renata.murawska@marr.pl 

 
Dobry Czas na Biznes KOM2 
tel.: 12 617 66 00 
e-mail: dcb.krakow@marr.pl 

 
Dobry Czas na Adaptacje do zmian 
tel.: 12 617 66 00 
e-mail: dcaz@marr.pl 

 
Czas na Biznes 2 
tel.: 12 617 66 00 
e-mail: dcb2@marr.pl 

 

Lider HR 
tel.: 785 054 889 
e-mail: liderhr@marr.pl 

 
Studia podyplomowe 
tel.: 785 054 889 
e-mail: dwr@marr.pl 

 
Bony sukcesu 
tel.: 12 617 66 36 
e-mail: bony.sukcesu@marr.pl 

 
Małopolskie Bony Rozwojowe 
tel.:  12 617 66 04 
e-mail: infolinia@mbon.pl 

 
Akademia Menadżera 
tel.:  12 617 66 54, 12 617 66 33 
e-mail: am3@marr.pl 
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Doradztwo projektowe 
tel.: 12 617 99 66 
e-mail: doradztwo@marr.pl 

 

Pożyczki MARR 
tel.: 785 051 373 
e-mail: pozyczki@marr.pl 
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