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WSK,  jako odpowiedzialny podmiot społeczności  lokalnej stara się wpływać na gospodarczy  rozwój 
regionu. W 2003  roku Marek Darecki  zainicjował powstanie  innowacyjnego klastra przemysłowego 
Dolina Lotnicza. 

W chwili obecnej stowarzyszenie to zrzesza ponad 110 firm  i  instytucji ulokowanych w południowo‐
wschodniej Polsce. Głównym celem stowarzyszenia  jest rozwinięcie  lokalnego  łańcucha dostawców, 
przyciągnięcie  nowych  inwestycji  i  dostosowanie  lokalnej  oferty  edukacyjnej  do  wymagań 
nowoczesnego przemysłu. 

Pod  przewodnictwem  Marka  Dareckiego  Dolina  Lotnicza  zdołała  w  sposób  znaczny  poprawić 
gospodarkę regionu oraz uzyskała duże uznanie zarówno w kraju, jak i w Europie. 

W lipcu 2008 roku Marek Darecki został nominowany na stanowisko prezesa Pratt&Whitney Poland, 
przejmując odpowiedzialność za aktywność firm Pratt&Whitney w Polsce. 

Obejmuje również stanowisko prezesa Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego. 

W  2011  roku  zostaje  zaproszony  prze  Komisję  Europejską  do  przyłączenia  się  do  grupy  14 
najważniejszych  liderów  przemysłu  lotniczego, w  celu  budowania  długoterminowej wizji  lotnictwa 
pod nazwą „Flightpath 2050”. 

W roku 2012 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa. 


