
TINVES

INFO
PARKIPIMAGAZYN 

WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ
„INVEST-PARK”
ISSN 2353-7523
marzec 2015 • nr 1/6

YAGI POLAND FACTORY

OD 10 LAT 
W ŻAROWIE

VASCO-TECH

INTERES SŁODSZY
NIŻ CUKIER

ZIEMIA KŁODZKA

BIZNES, WYPOCZYNEK,
MIEJSCE DO ŻYCIA

www.invest-park.com.pl

NOWA 
JAKOŚĆ

JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA, 
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

19–21 28–29

PONAD
MILIARD EURO 

NA SZKOLNICTWO
ZAWODOWE

10–11

14–16 22–25



W maju odbędzie się
kolejne spotkanie, podczas
którego BARBARA
KAŚNIKOWSKA, prezes
WSSE „INVEST-PARK”,
uroczyście wręczy kolejne
zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej.
Taka forma przekazywania
zezwoleń ma na celu
zapewnienie inwestorów
o gotowości wspierania ich na kolejnych etapach realizacji inwestycji
oraz umożliwienie poznania się i nawiązania bezpośrednich kontaktów. 

edług da nych mi ni ster stwa pra cy sto pa 
bez ro bo cia w lu tym wy nio sła 12 pro cent,
a w nad cho dzą cych mie sią cach mo że my się
spo dzie wać dal sze go spad ku. – Je że li utrzy -
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PRZEGLĄD 
WYDARZEŃ 
I TERMINÓW, 
O KTÓRYCH 
WARTO PAMIĘTAĆ

Oddaliśmy już do użytku przedsiębiorców nowy
portal wraz ze specjalną Platformą współpracy.
O jego funkcjonalnościach piszemy na str. 28 i 29. 
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Do spółki wpłynęło 60 wniosków o wsparcie finansowe
i sponsoring. Zarząd WSSE „INVEST-PARK” wybrał
i dofinansuje 32 inicjatywy. 
Sponsorujemy przede wszystkim przedsięwzięcia
edukacyjne podnoszące konkurencyjność młodych ludzi
na rynku pracy oraz sportowe aktywizujące dzieci
i młodzież.
W tym roku zakupimy m.in. podzespoły niezbędne
do budowy bezzałogowego statku powietrznego
w Szkole Politechnicznej „ENERGETYK” oraz w II LO
w Wałbrzychu; w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie
zakupimy sprzęt do pracowni mechatronicznej,
a w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu 
– do pracowni chemicznej. Będziemy wspierać także
warsztaty edukacyjno-zawodoznawcze w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz w Parku
Naukowo-Technologicznym w Opolu.
Z inicjatyw sportowych wspieramy: boks, piłkę nożną,
siatkową i ręczną, karate, judo, biegi, kolarstwo
i pływanie. Budujemy także siłownie na świeżym powietrzu
i wysyłamy drużyny na zawody i obozy sportowe.

Przypominamy, że termin składania kolejnych wniosków
o wsparcie finansowe i sponsoring upływa z końcem
lipca 2015 roku.

Zasady i wzory dokumentów znajdą Państwo 
na www.invest-park.com.pl

ma my wskaź nik wzro stu go spo dar cze go
na po zio mie po nad 3 proc., jest moż li wy
do osią gnię cia jed no cy fro wy po ziom re je -
stro wa ne go bez ro bo cia – twier dzi mi ni ster
pra cy WŁA DY SŁAW KO SI NIAK -KA MYSZ.

I wy glą da na to, że pro gno zy mi ni stra
pra cy mo gą się speł nić: pro dukt kra jo wy
brut to ma bo wiem w tym ro ku wzro snąć
o 3,4 procent (zda niem NBP), śred nia
pen sja brut to o 3,6 procent. Mo to rem
wzro stu go spo dar ki bę dzie tak że zwięk -
sza ją cy się eks port (4,4 procent), w któ -
rym du ży pro cent bę dą sta no wić pro duk -
ty na szej Stre fy. O pro duk tach „Ma de in
Po land”, któ re już pod bi ja ją świat, pi sze -
my na stro nach 8–9.

Opty mizm, naj więk szy od sze ściu lat,
pa nu je też wśród przed się bior ców: w naj -
bliż szym pół ro czu co trze cia fir ma pla nu -
je zwięk sze nie za trud nie nia oraz wzrost
płac (ba da nie Rand stat i TNS). Wał brzy -
ska Spe cjal na Stre fa Eko no micz na przy -
łą cza się do te go opty mi stycz ne go tren -
du: we dług na szych pro gnoz, już wkrót ce
po wsta nie pra wie pół to ra ty sią ca no wych
miejsc pra cy. Na no we in we sty cje od po -
cząt ku ro ku zde cy do wa ło się już pięć firm
(pi sze my o tym na stro nie 18). 

Wio sną roz kwi ta przy ro da, ale to tak że
czas pla no wa nia in we sty cji – war to za po -
znać się z na szym ar ty ku łem, jak łą czyć róż -
ne źró dła fi nan so wa nia pro jek tów (s. 26–27).

Roz wo jo wi go spo dar ki sprzy ja ją do sko na le
wy kształ co ne ka dry – o „Ro ku za wo dow -
ców” opo wia da mi ni ster edu ka cji na ro do wej
JO AN NA KLU ZIK -ROST KOW SKA (s. 10).

Za pra szam do lek tu ry, ży cząc Pań stwu
du żo słoń ca i wio sen nej ener gii. �

�MO NI KA KO RZE WICZ, 
re dak tor pro wa dzą cy
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Strefa wspiera sport i edukację! Zostań Kreatorem miejsc pracy

Po pierwsze innowacyjność, po drugie innowacyjność, 
po trzecie innowacyjność, bo tylko tędy wiedzie program do utrzymania
zdolności konkurencyjnych przez Polskę, polską gospodarkę w świecie,
który jest skazany na konkurencję. 

Prezydent RP BRONISŁAW KOMOROWSKI na Uniwersytecie Rzeszowskim, podczas debaty
„Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych”, w dniu gdy podpisał i skierował do Sejmu projekt

zmian w prawie zakładający zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki

Celem konkursu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej jest wyróżnienie pracodawców, 
którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz
zatrudnili najwięcej pracowników w 2014
roku. Nagrody przyznane będą w pięciu
kategoriach: mała, średnia, duża firma
oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna,
a także duża firma handlowo-usługowa.
Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie.
Dodatkowe punkty można zdobyć
za przyjęcie do pracy młodych pracowników
do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób
niepełnosprawnych. Oceniana będzie także
rzetelność pracodawców – m.in. to, czy
zatrudniają pracowników na umowę
o pracę.

Zgłoszenia do konkursu można 
przesyłać drogą elektroniczną
(konkurs@mpips.gov.pl), 
pocztą lub składać osobiście w siedzibie
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513
Warszawa, z dopiskiem KONKURS
KREATOR) do 29 maja. 

Więcej informacji: 
www.mpips.gov.pl/konkurs

@



ym cza sem świat go ni na przód. In no wa cje,
wy na laz ki, no we tech no lo gie, no we ma te -
ria ły – to rze czy wi stość, w któ rej mu szą się
od naleźć za rów no fir my, jak i kon su men ci.
Ra port McKinsey Glo bal In sti tu te z 2013 ro -
ku wska zy wał 12 ob sza rów in no wa cji, któ -

re mo gą ra dy kal nie zmie nić świat. Nie któ re to wciąż jesz -
cze pieśń przy szło ści, ale część z nich we szła już do
na szej co dzien no ści. 

Mo bil ny in ter net, któ ry jesz cze kil ka lat te mu był luk -
su sem i ko rzy sta li z niego nie licz ni, dzi siaj wy da je się
oczy wi sto ścią dla więk szo ści z nas. Py ta nie, jak zmie nił
on spo sób funk cjo no wa nia firm, za rzą dza nie pro duk -
cją, do sta wa mi? Jak wpły nął na ko mu ni ka cję? Po dob -
no naj więk szym kon ku ren tem, któ ry za bie ra klien tów
tra dy cyj nym li niom lot ni czym, nie są wca le ta nie li nie,
ale wła śnie mo bil ny in ter net i po wią za ne z nim tech no -
lo gie. Te le- i wi deo kon fe ren cje, ko mu ni ka to ry, co raz bar -
dziej wy su bli mo wa ne opro gra mo wa nie, moż na dłu go
wy li czać. Sza cu je się, że mo bil ny in ter net przy nie sie go -

spo dar ce świa to wej w 2025 ro ku od 3,7 do na wet
10,8 bi lio nów USD. Nie mal 6 bi lio nów USD mo że dać
go spo dar ce tech no lo gia „chmu ry”, któ ra zwięk sza

TEMAT NUMERU

INVEST-PARK INFO � 1/6/20154

BARBARA KAŚNIKOWSKA, PREZES WSSE „INVEST-PARK”

Polska gospodarka od wielu lat pozostaje w tyle wszelkich rankingów innowacyjności. 
Ostatni raport Komisji Europejskiej „Innovation Union Scoreboard” za 2014 rok podaje, 
że nasz kraj znajduje się na czwartym od końca miejscu, ze wskaźnikiem innowacyjności na poziomie
zaledwie 0,28. Średnia EU to 0,55, a najlepsi w zestawieniu – tzw. liderzy innowacji, 
do których należą Niemcy i kraje skandynawskie – mogą się pochwalić średnią pomiędzy 0,68–0,75. 

T

SKAZANI 
NA INNOWACJE



wy daj ność i zmniej sza kosz ty wy ko rzy sta nia roz wią zań
cy fro wych. 

RO BO TY ZA MIAST LU DZI

Au to ma ty za cja pra cy umy sło wej mo że w 2025 ro ku
wnieść do glo bal nej go spo dar ki do dat ko we 5,2–6,7 bi lio na
USD. In te li gent ne sys te my so ftware’ o we, któ re bę dą po tra -
fi ły re ali zo wać za da nia do tej po ry za re zer wo wa ne wy łącz nie
dla ho mo sa piens, uczą ce się ma szy ny i urzą dze nia – te
i po dob ne roz wią za nia zwięk szą wy daj ność pra cy. 

Brzmi fan ta stycz nie, ale jest i dru ga stro na me da lu. Sko -
ro au to ma ty za cja pra cy umy sło wej po zwo li osią gnąć efek -
ty po rów ny wal ne z wy ni ka mi pra cy 110–140 mi lio nów za -
trud nio nych w peł nym wy mia rze cza su lu dzi, to co sta nie
się z ty mi pra cow ni ka mi? Tym bar dziej, że prze wi du je się
tak że dal szą ro bo ty za cję w prze my śle. Już te raz, kie dy od -
wie dza my za kła dy pro duk cyj ne dzia ła ją ce w Wał brzy skiej
Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej, czu je my się cza sa mi jak
na pla nie fil mu scien ce -fic tion. Za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie ro bo ty, któ re wy ko nu ją więk szość czyn no ści na li -
nii pro duk cyj nej, kom pu te ry i opro gra mo wa nie, któ re ko -
or dy nu ją i kon tro lu ją dzia łal ność ro bo tów – gdzie tu jest
miej sce dla lu dzi? 

A mi mo to na sze stre fo we fir my wciąż zwięk sza ją za trud -
nie nie. Na ko niec 2014 ro ku w 172 fir mach na te re nie
WSSE za trud nio nych by ło 40 068 osób. To o po nad 1000
wię cej niż kwar tał wcze śniej. Na ra zie ma my po wo dy do
ra do ści.

GDZIE PRO DU KO WAĆ?

Nie wąt pli wie też ro bo ty za cja zmie ni obec -
ne tren dy w wy bo rze lo ka li za cji firm. Na ra zie
pra co chłon ną pro duk cję przed się bior cy lo -
ku ją w kra jach o ni skich kosz tach pra cy. Stąd
du ża licz ba za gra nicz nych in we sty cji w Chi -
nach czy Tur cji. Ale kie dy pro gra my IT i za -
awan so wa ne ro bo ty przej mą na sie bie więk -
szość za dań lu dzi, kosz ty pra cy nie bę dą już
naj waż niej szym kry te rium wy bo ru. W ce nie
po zo sta nie na to miast kre atyw ność pra cow -
ni ków – ich skłon ność do szu ka nia no wych

roz wią zań, po my sło wość, otwar tość na zmia ny. 
Ucznio wie wał brzy skie go „Ener ge ty ka”, któ rzy w szkol -

nym Ko le Ro bo ty ki skon stru owa li ma łą dru kar kę 3D (dzia -
ła ją cą!), na pew no ta kie ce chy ma ją i bę dą cen nym na ryb -
kiem dla stre fo wych firm. Swo ją dro gą druk trój wy mia ro wy
to tak że jed na z 12 klu czo wych dla świa ta in no wa cji, wska -
za nych w ra por cie McKinsey Glo bal In sti tu te. Ale to te mat
na od ręb ny ar ty kuł.

Być mo że nie wszyst kie no we tech no lo gie, nad któ ry mi
pra cu ją te raz na ukow cy, od nio są suk ces. Ale jed no jest
pew ne – in no wa cje już zmie nia ją mo del pro wa dze nia biz -
ne su, a zmie nią go jesz cze bar dziej. Pew nie na wet nie wy -
obra ża my so bie jesz cze, jak bar dzo... 
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Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
przez lata koordynowała programy Unii Europejskiej
skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
oraz zainicjowała powstanie Krajowego Systemu Usług
dla MŚP. Jako ekspert Komisji Europejskiej była
zaangażowana w programy wspierające przedsiębiorczość
i rozwój regionalny. Agenda ONZ ds. Rozwoju, UNDP,
korzystała z jej doświadczeń przy ocenie działań
wspierających biznes i kobiety w Bułgarii. W 2008 roku
przyjechała na Dolny Śląsk, by kierować instytucją
wspierającą dolnośląskie firmy, a później departamentem
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
odpowiedzialnym za Regionalny Program Operacyjny. 

TECHNOLOGIE – INNOWACJE – INWESTYCJE

Polska otrzymała aż 82,5 mld euro z budżetu UE na inwestycje w latach 2014–2020. 
Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.
Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową
i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia
przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych
(m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez
małe i średnie przedsiębiorstwa. 

W marcu, w siedzibie WSSE, odbyła się konferencja DOTACJE dla przedsiębiorstw
2014–2020: Technologie – Innowacje – Inwestycje. Przedsiębiorcy dowiedzieli się
o możliwości pozyskiwania środków z wielu programów, np. RPO, Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój, LIFE+, Horyzont 2020.



iedawno na przykład ze zdumieniem słuchałam
poważnej osoby, pretendującej do ważnego
stanowiska, perrorującej, że należy uszczelnić
system podatkowy, a równocześnie sugerującej,
żeby – jeśli przedsiębiorca nie złoży przez dwa

miesiące deklaracji podatkowej – telefonować do niego z urzędu
z uprzejmym przypomnieniem. Logiczne? Nie. Ale tak poważnie
wygłoszone, że wiele osób nawet nie zauważyło, że oba postulaty 
się wykluczają. 

Tacy „spece” od naprawiania rzeczywistości posługują się
doskonale znaną socjotechniką: poszczególne elementy tego, 
co mówią, są nawet prawdziwe. Ba, nawet trudno się z nimi 
nie zgodzić. Weźmy choćby wspomniany przypadek:
jeśli oczekujemy, że państwo będzie prawidłowo spełniać swoje
funkcje (zapewniać bezpieczeństwo, edukację, ochronę zdrowia,
chronić najsłabszych, wspierać kulturę i naukę itd.), to musimy być
zwolennikami sprawnego systemu poboru podatków. Szczelnego,
czyli takiego, w którym każdy, kto zgodnie z prawem powinien płacić
podatki – płaci. Jeśli mówimy o relacjach przedstawiciel aparatu
państwa (urzędnik) – obywatel (każdy z nas), to oczywiste, 
że oczekujemy uprzejmego traktowania, pomocy i zaufania.
„Naprawiacz” zafałszowuje jednak rzeczywistość, sugerując, 
że da się uszczelnić system podatkowy i równocześnie pozwolić
przedsiębiorcy nie rozliczać się przez kolejne miesiące. 

Na mojej osobistej liście szkodników w życiu publicznym, tuż obok
„naprawiaczy”, idą „pozerzy” (choć być może lepszym określeniem
byłoby „pozoranci”). Ci, o których jest anegdota: biegają na budowie
z pustymi taczkami. Zapytani, dlaczego – odpowiadają, że tyle mają
roboty, że nie starcza czasu, by te taczki załadować. 
Wiele doskonałych pomysłów nie przyniosło rzeczywistych efektów,
bo oddano je do realizacji takim „pozerom”. Ci mają skłonność
do posługiwania się modnymi słowami–zaklęciami (na przykład
ostatnio określenia „innowacyjny” i „klaster” są tak często
nadużywane, że aż tracą wagę i właściwy sens, a to znacząco
utrudnia poważną debatę wokół tych problemów). 

ILONA ANTONISZYN-KLIK, WICEMINISTER GOSPODARKI
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CÓŻ TAM, PANIE, 
W GOSPODARCE?

Ana li ty cy pro gno zu ją, że no to wa nia ro py
i mie dzi po głę bią doł ki. Na krót ką me tę

dro żeć mo gą tyl ko zło to i sre bro.

Szwaj car ski Bank Na ro do wy pod jął de cy zję o uwol nie niu
kur su fran ka. No to wa nia szwaj car skiej wa lu ty po szy bo wa ły
w gó rę, co wy wo ła ło po strach wśród kre dy to bior ców. Za
szwaj car ską wa lu tę trze ba by ło w pew nym mo men cie pła cić
na wet po nad 5 zł. 

Pol ska go spo dar ka uro sła w IV kwar ta le 2014 ro ku
o 3,1 proc. wo bec sta nu z ana lo gicz ne go okre su po przed nie -
go ro ku – po dał GUS.

W le cie eks per ci ocze ku ją fa li upa dło ści ro syj skich firm,
któ re nie ra dzą so bie z kry zy sem. To ozna cza, że ich pol scy
kon tra hen ci mo gą mieć pro ble my z od zy ska niem na leż no ści.

W stycz niu od no to wa no de fla cję w wy so ko ści 1,3 proc. rok
do ro ku wo bec 1,0 proc. rok do roku w grud niu 2014 roku.
De fla cja w uję ciu rocz nym po ja wi ła się w Pol sce w lip cu ubie -
głe go ro ku i we dług ana li ty ków po trwa przy naj mniej jesz -
cze kil ka mie się cy.

Dług w pań stwo wej ka sie w grud niu 2014 roku wzrósł, ale
od koń ca 2013 roku spadł o 6,9 proc. Naj bar dziej ro sło za -
dłu że nie za gra nicz ne. Do spła ty w tym ro ku ma my 78 mld zł,
w przy szłym ro ku ta kwo ta bę dzie o po ło wę wyż sza.

W ska li ca łe go 2014 ro ku oszczęd no ści Po la ków po mniej -
szy ły się o 70 mld zł, czy li o 6 proc., po da ły Ana li zy On li ne.

W cią gu 2014 roku pol scy in ter nau ci re je stro wa li dzien -
nie śred nio 2818 nazw do me no wych – wy ni ka z ra por tu in -
sty tu tu ba daw cze go NASK.

W 2014 ro ku na ry nek głów ny Gieł dy Pa pie rów War to -
ścio wych we szło 28 spół ek. Pre zes PA WEŁ TAM BOR SKI
spo dzie wa się, że w tym ro ku licz ba ta mo że być zbli żo na.

Wy na gro dze nia w stycz niu by ły wyż sze o 3,6 pro c. w po -
rów na niu ze stycz niem 2014 ro ku. Prze cięt ne wy na gro dze nie
brut to w sek to rze przed się biorstw wy nio sło 3 942,8 zł.

Ame ry kań ski De par ta ment Spra wie dli -
wo ści sta wia naj więk szym ban kom świa ta
(m.in. Deut sche Bank, Barc lays czy JP
Mor gan Cha se) za rzu ty ma ni pu lo wa nia ce -
na mi na ryn kach su row ców. Cho dzi głów -
nie o zło to i sre bro.

We dług mię dzy na ro do wej or ga ni za cji bio tech no lo gicz nej
ISAAA, po wierzch nia upraw ge ne tycz nie mo dy fi ko wa nych
w 2014 roku w sto sun ku do 2013 roku wzro sła o 3,6 proc.
(o 6,3 mln ha) do 181,5 mln ha. Naj wię cej ta kich upraw znaj -
du je się w USA.

W 11 naj więk szych mia stach w Pol sce ce ny trans ak cyj ne
miesz kań spa dły od 1 do po nad 4 proc.

Jesz cze w tej ka den cji Sej mu ma zo stać uchwa lo ny pro jekt
pra wa dzia łal no ści go spo dar czej, czy li naj waż niej szy do ku -
ment dla przed się bior ców. Ma on m.in. wzmoc nić za ufa nie
oby wa te li pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą do or ga -
nów wła dzy pu blicz nej.

LUTY

2015
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2015
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Jest takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. 
Przypomina mi się, gdy spotykam różnych „naprawiaczy” rzeczywistości,
takich, co to zawsze wiedzą lepiej.  Budzą moją nieufność nie dlatego, 
że nie lubię zmian. Chcę zmian, oczekuję ich i często (czasem ku
utrapieniu swoich współpracowników) je inicjuję.  Obawiam się jednak
bezmyślnej łatwości, z jaką niektórzy postulują zmiany. 
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Szkodliwi „naprawiacze” i „pozerzy” funkcjonują we wszystkich
dziedzinach. Wokół gospodarki, niestety, też się od nich roi. Pewnie
każdy z nas zna projekty, które miały piękne nazwy i bogatą oprawę:
strategie, promocję, rozpisane cele i efekty, listy intencyjne
i porozumienia, a które nie przyniosły w rzeczywistości żadnej trwałej
wartości dodanej albo przyniosły niewspółmierną do oczekiwań...
Oczywiście powody nieefektywności niektórych projektów
gospodarczych są złożone. Mam jednak wrażenie, że w wielu
przypadkach ich twórcom zabrakło ochrony przed szkodnikami. 

Dlaczego poświęcam felieton w „IPI” osobistej liście szkodników
w życiu publicznym? Żeby odstraszyć. Jestem bardzo zaangażowana
w kilka gospodarczych projektów. Rozwój w Polsce szkolnictwa
dualnego, stworzenie wzdłuż trasy ekspresowej S3 szerokiej strefy
aktywności inwestycyjnej, ułatwienie przedsiębiorcom przekierowania
eksportu na nowe rynki, sprawny podział 2,85 miliardów euro
na najlepsze projekty energetyczne1 – to konkretne idee, realne
możliwości i szanse rozwojowe. Liczę na mądrych i odpowiedzialnych
uczestników, realizatorów, partnerów. Staram się ich do tych
projektów przyciągnąć, bo sama wierzę w sens tych działań.
Fałszującym rzeczywistość „naprawiaczom” i „pozerom” dziękuję,
proszę się trzymać z daleka. �
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Ma ga zyn „For bes” po dał, że w tym ro ku na je go li ście
znaj du je się 1 826 mi liar de rów. Ich licz ba wzro sła o 181
w cią gu ro ku. Wszy scy ra zem po sia da ją 7,05 bln do la rów.

Po nad 100 naj bar dziej in no wa cyj nych przed się biorstw
w Pol sce zwięk szy ło za trud nie nie o 4,27 proc. w 2014 roku,
wy ni ka z ra por tu ADP Pol ska.

Zmniej sze nie ba rier biu ro kra tycz nych
dla two rze nia no wych firm, wy co fa nie się
z przy wi le jów eme ry tal nych, po lep sze nie
edu ka cji przed szkol nej i za wo do wej oraz
zmniej sze nie opo dat ko wa nia pra cy – ta kie
za da nia po sta wi ła przed Pol ską w swo im ra por cie Or ga ni za -
cja Współ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju (OECD).

To ta li za tor Spor to wy od no to wu je re kor do we wy ni ki sprze -
da ży. Wzrost sprze da ży rok do ro ku na po zio mie prze kra cza -
ją cym 6,9 proc. jest praw do po dob nie naj lep szym wynikiem
wśród wszyst kich eu ro pej skich firm lo te ryj nych.

Bun de stag uchwa lił usta wę ogra ni cza ją cą do mak sy mal nie
10 proc. pod wyż ki czyn szu za miesz ka nia w wiel kich mia stach.

W ra mach de cen tra li za cji wię cej środ ków fi nan so wych
z unij nej per spek ty wy 2014–2020 bę dzie za rzą dza nych przez
sa mo rzą dy. W ra mach Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj -
nych wo je wódz twa bę dą mo gły wy dać po nad 130 mld zł.

Ra da Po li ty ki Pie nięż nej ob ni ży ła sto py o 50 punktów
bazowych (głów na sto pa pro cen to wa spa dła do re kor do wo
ni skie go po zio mu 1,5 proc.), nie mniej w po rów na niu z in ny -
mi kra ja mi eu ro pej ski mi re al ne sto py pro cen to we (uwzględ -
nia ją ce in fla cję) cią gle po zo sta ją u nas na wy so kim po zio -
mie. Zgod nie z ostat ni mi da ny mi GUS, w stycz niu mie li śmy
bo wiem do czy nie nia z de fla cją w wy so ko ści 1,3 proc.

W 2015 ro ku po nad 60 proc. Po la ków mo że po sia dać
smart fo ny – wy ni ka z sza cun ków eks per tów. We dług pro -
gnoz, w 2019 ro ku w Eu ro pie bę dzie ok. 760 mln smart fo -
nów, a na świe cie bę dą one sta no wi ły po nad 80 proc. wszyst -
kich te le fo nów ko mór ko wych.

Li twi ni od po cząt ku ro ku ma ją w port fe lach eu ro. Wpro -
wa dze niu wspól nej eu ro pej skiej wa lu ty to wa rzy szy ły na dzie -
je, ale też oba wy – głów nie do ty czą ce wzro stu cen. Po nad
dwa mie sią ce po wpro wa dze niu eu ro oka za ło się, że te nie -
po ko je nie by ły do koń ca nie uza sad nio ne.

Zgod nie z za po wie dzią pre ze sa Eu ro pej skie go Ban ku Cen -
tral ne go MA RIO DRA GHIE GO, bank roz po czął skup ob li ga -
cji za 60 mld eu ro mie sięcz nie. Pro gram ma wes przeć wzrost
go spo dar czy w stre fie eu ro.

Pro jekt zmian w pra wie za kła da ją cy zwięk sze nie in no wa -
cyj no ści pol skiej go spo dar ki skie ro wał do Sej mu pre zy dent
RP. Pro jekt za kła da m.in. zwol nie nie z CIT przed się biorstw
in we stu ją cych wy łącz nie w in no wa cyj ne przed się wzię cia.
Prze wi du je też ulgi na pro wa dze nie dzia łal no ści ba daw czo -
-roz wo jo wej w Pol sce, w tym do ty czą ce na kła dów po nie sio -
nych na ba da nia i roz wój. Pre zy denc ki pro jekt za po wia da
znie sie nie opo dat ko wa nia wkła du w po sta ci wła sno ści in te -
lek tu al nej i prze my sło wej z pu blicz nych uczel ni i jed no stek
ba daw czych. Ma to zwięk szyć za kres ko mer cja li za cji ba dań
na uko wych i współ pra cy na uki z biz ne sem.
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ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK
Sty pen dyst ka Hans -Böckler -Sti ftung w pro gra mie dok to ranc kim dla mło dzie ży uzdol nio nej. By ła 
prze wod ni czą ca Ze spo łu ds. Ko biet przy Wo je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go. Ty tuł ma gi stra
eko no mii zdo by ła na Eu ro pej skim Uni wer sy te cie Via dri na. Ukoń czy ła stu dia po dy plo mo we na
Aka de mii Dy plo ma tycz nej w Wied niu. Do świad cze nie za wo do we zdo by wa ła m.in. w Éco le na tio na le
d’ad mi ni stra tion w Pa ry żu. W la tach 2008–2010 pra co wa ła w Urzę dzie Mar szał kow skim Wo je wódz -
twa Dol no ślą skie go, naj pierw ja ko za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Roz wo ju Re gio nal ne go, na -
stęp nie ja ko za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go i Roz wo ju 
Ob sza rów Wiej skich. Od 8 czerw ca 2010 r. peł ni ła funk cję wi ce wo je wo dy dol no ślą skie go. 24 li sto -
pa da 2011 r. zo sta ła po wo ła na na sta no wi sko pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki.
Jej hob by to spa ce ry z psem, bie ga nie.

1 Ministerstwo Gospodarki jest instytucją pośredniczącą w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko, największym programie wykorzystania środków unijnych w latach
2014–2020, łącznie w POIŚ przewidziano 27 mld euro.
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KEGGER
(Bolesławiec):
• pojazdy specjalne

pomocy drogowej oraz
zabudowy pojazdów
w formie plandek

• nakłady: 4,3 mln zł
• zatrudnienie: 8 osób

KRISPOL
(Września):
• drzwi, okna, rolety

okienne i bramy
garażowe

• nakłady: 16,6 mln zł
• zatrudnienie: 67 osób

SONEL
(Świdnica): 
• przyrządy pomiarowe

dla elektroenergetyki
i telekomunikacji

• nakłady: 37,9 mln zł
• zatrudnienie: 216 osób

OLEOFARM
(Wrocław): 
• suplementy diety,

zdrowa żywność
• nakłady: 22,6 mln zł
• zatrudnienie: 122 osoby

CERSANIT
(Wałbrzych): 
• płytki ceramiczne,

armatura sanitarna,
brodziki

• nakłady: 368,4 mln zł
• zatrudnienie: 683 osoby

HMP
(Dzierżoniów): 
• palety
• nakłady: 20 mln zł
• zatrudnienie: 30 osób

(planowane)

DOMEX
(Dzierżoniów):
• armatura wodociągowa,

kanalizacyjna i gazowa
• nakłady: 18,6 mln zł
• zatrudnienie: 88 osób

PZ STELMACH
(Opole): 
• obrączki ślubne
• nakłady: 9 mln zł
• zatrudnienie: 48 osób

ZPAS-NET
(Nowa Ruda):
• produkcja szaf dostępowych,

wyposażenie i montaż
elektryczny szaf, produkcja
elementów okablowania
strukturalnego

• nakłady: 8,7 mln zł
• zatrudnienie: 103 osoby

VASCO DOORS
(Nysa):
• drzwi wewnętrzne,

ościeżnice drzwiowe 
• nakłady: 12,4 mln zł
• zatrudnienie: 49 osób

ART-ODLEW 
(Opole): 
• wyroby z brązu,

mosiądzu i aluminium
• nakłady: 6,5 mln zł
• zatrudnienie: 33 osoby

• Je ste śmy czwar tą świa to wą po tę gą sek to ra
me blar skie go, ustę pu ją cą w eks por cie me bli
je dy nie Chi nom, Niem com oraz Wło chom.

• Pol ska jest obec nie trze cim pro du cen tem
wy ro bów ze sre bra w Eu ro pie i nie ustan nie
zwięk sza swój udział.

• Wiel kość ryn ku IT w Pol sce sza co wa na jest
na oko ło 10 mld do la rów, co spra wia, że
jest on dru gim co do wiel ko ści ryn kie m 
u sług in for ma tycz nych w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej.

• Ro dzi ma pro duk cja ło dzi mo to ro wych o dłu -
go ści do 9 m ustę pu je miej sca je dy nie moż li -
wo ściom wy twór czym stocz ni Sta nów Zjed no -
czo nych. 

• Pol ska zo sta ła za kwa li fi ko wa na do gro na
państw okre śla nych ja ko wscho dzą cy li de rzy
świa to we go ryn ku far ma ceu tycz ne go i bio -
tech no lo gicz ne go. 

• Pol ska to je den z naj dy na micz niej ro sną cych
ryn ków pro duk cji naj no wo cze śniej sze go

sprzę tu me dycz ne go i apa ra tu ry po mia-
ro wej. 

• Co mi nu tę na byw ców znaj du ją śred nio 
aż 24 in no wa cyj ne okna wy pro du ko wa ne
w Pol sce. 

• Tech no lo gia, no wo cze sność i pro fe sjo na lizm
to wy znacz ni ki pol skie go sek to ra bu dow la -
ne go. 

• Ro dzi me pro duk ty ko sme tycz ne zy ska ły
uzna nie wśród mię dzy na ro do wej sła wy wi-
za ży stów i spe cja li stów ma ke -up na ca łym
świe cie. 

• Wę giel ka mien ny – Pol ska jest jed nym ze
świa to wych li de rów wy do by cia te go su row ca.

• W 2013 ro ku Pol ska za no to wa ła ok. 10 proc.
wzrost w tu ry sty ce me dycz nej. W naj bliż -
szych la tach wzrost ten sza cu je się na 8 proc.

• Od bior ca mi pro duk tów pol skie go prze my słu
obron ne go są pań stwa ca łe go świa ta. 

• Je ste śmy jed nym z naj bar dziej zna czą cych
pro du cen tów wa rzyw i owo ców w UE.

Ministerstwo Gospodarki określiło kilkanaście branż mających szczególny
potencjał, by konkurować na świecie. Wiele z tych produktów wytwarzają
firmy działające na terenie WSSE.

FIRMY

MAXPRO
(Wałbrzych): 
• trójkołowe rowery

przemysłowe oraz lekkie
pojazdy elektryczne

• nakłady: 0,5 mln zł
• zatrudnienie: 3 osoby

(planowane)



58 polskich firm (34%)
nakłady łącznie: ponad 1 mld zł
zatrudnienie: ok. 4 tys. osób

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA:
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CLOOS POLSKA
(Świdnica):
• projektowanie i produkcja

zrobotyzowanych
stanowisk spawalniczych

• nakłady: 10 mln zł
• zatrudnienie: 26 osób

TFP-Grafika
(Śrem):
• ekspozytory wykonane

z różnorodnych surowców
(szkła, plastiku, drewna
i metalu)

• nakłady: 40,6 mln zł
• zatrudnienie: 150 osób

MTM INDUSTRIES
(Kalisz)
• produkcja kosmetyków

i zapachów do auta
• nakłady: 4,2 mln zł
• zatrudnienie: 25 osób

(planowane)

PCC CONSUMER
PRODUCTS KOSMET
(Brzeg Dolny)
• produkcja płynnych

środków czystości 
• nakłady: 11,4 mln zł
• zatrudnienie: 274 osoby

KOTAR spółka jawna 
B&S JAWORSCY
(Wołów)
• produkcja materiałów

budowlanych z tworzyw
sztucznych

• nakłady: 28,9 mln zł
• zatrudnienie: 69 osób

RECYKL ORGANIZACJA
ODZYSKU
(Śrem)
• recykling zużytych opon

i przetwarzanie ich na
granulat

• nakłady: 18,4 mln zł
• zatrudnienie: 67 osób

FIRMA GIBOWSKI
(Września)
• znicze i wkłady

do zniczy
• nakłady: 7,8 mln zł
• zatrudnienie: 22 osoby

ALSECCO 
(Nysa):
• produkcja stolarki

okiennej
• nakłady: 32,8 mln zł 
• zatrudnienie: 307 osób

MODRA ŚREM
(Śrem):
• modele odlewnicze

dla przemysłu
• nakłady: 3,2 mln zł
• zatrudnienie: 15 osób

LIBRA
(Dzierżoniów):
• kleje i uszczelniacze,

chemia budowlana
• nakłady: 39,2 mln zł
• zatrudnienie:

135 osób

SIL-PRO BLOCZKI
SILIKATOWE
(Oława):
• bloczki silikatowe
• nakład: 84,7 mln zł
• zatrudnienie: 38 osób

FRANC TEXTIL
(Żarów):
• gotowe wyroby 

tekstylne
• nakłady: 18,2 mln zł
• zatrudnienie: 197 osób
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Pani Minister, obecny rok szkolny został określony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem szkoły
zawodowców”. Jakie zmiany zajdą w szkolnictwie
zawodowym?

– Szkol nic two za wo do we ma sens tyl ko wte dy, kie dy jest od -
po wie dzią na re al ne po trze by ryn ku pra cy. Zmia ny na tym ryn ku
za cho dzą bar dzo dy na micz nie. Nie wy star czy, jak kie dyś, zde fi -
nio wać za wód, na pi sać pod sta wę pro gra mo wą i kształ cić mło -
dzież przez ko lej ne 20 lat. In for ma cje od pra co daw ców mu szą
szyb ko do cie rać do od po wied nich or ga nów, a szkol nic two po -
win no nie zwłocz nie na nie re ago wać. Pra co daw cy nie mu szą już
się za sta na wiać, któ ry mi ni ster od po wia da za da ny za wód. Jest
to ro la mo je go re sor tu. In for ma cja o za po trze bo wa niu na da ną
spe cja li za cję zo sta nie wpi sa na na li stę, po czym przy stą pi my
do kon stru owa nia pod sta wy pro gra mo wej. 

Bar dzo mi jed nak za le ży, aby to sa mi przed się bior cy by li jej
współ au to ra mi oraz re cen zen ta mi. Tyl ko w ten spo sób bę dzie -
my mie li pew ność, że ucznio wie na bę dą od po wied nie kwa li fi ka -
cje oraz umie jęt no ści, któ re bę dą ce nio ne przez ry nek pra cy.
Wie my, że bę dzie my po trze bo wać no wych za wo dów w ofer cie
szkół. Mu si my rów nież przede fi nio wać nie któ re spe cja li za cje już
ist nie ją ce. 

Problemem jest również stereotypowe myślenie o kształceniu
zawodowym jako o gorszym wyborze dla młodych ludzi. 

– Pro wa dzi my pro gram „Szko ła za wo do wa – szko łą po zy tyw -
ne go wy bo ru”. Pro mo cja kształ ce nia to jed nak nie wszyst ko. Aby
z czy stym su mie niem prze ko ny wać o je go za le tach, naj pierw na -
le ży uczy nić je atrak cyj nym. Re for ma szkol nic twa za wo do we go
roz po czę ła się w 2012 ro ku i już wi dzi my te go efek ty. Do nie daw -
na więk szość uczniów gim na zjów wy bie ra ła li cea ogól no kształ -
cą ce. Te raz te pro por cje się zmie ni ły. Oko ło 55 procent wy bie ra
szko ły za wo do we, z cze go 37 procent – tech ni ka, a po nad 17
– za sad ni cze szko ły za wo do we. To wzrost w sto sun ku do ro ku
ubie głe go o oko ło 6 procent. 

Czerpiemy między innymi z doświadczeń Niemców
oraz Szwajcarów, u których funkcjonuje tak zwany system
dualny (większość zajęć ma charakter praktyczny i odbywa
się w zakładzie konkretnego pracodawcy). Mamy szansę go
wdrożyć?

– Dzię ki no wej per spek ty wie fi nan so wej Unii Eu ro pej skiej, urzę -
dy mar szał kow skie ma ją po nad 900 mln eu ro na szkol nic two za -
wo do we. W bu dże cie MEN zna la zły się do dat ko we 124 mln eu ro.
Du ża część tych środ ków wy ko rzy sta na zo sta nie na do fi nan so -

PONAD
MILIARD EURO 
NA SZKOLNICTWO
ZAWODOWE
Rozmowa z JOANNĄ KLUZIK-ROSTKOWSKĄ,
minister edukacji narodowej

Od 1 wrze śnia 2012 ro ku kształ -
ce nie za wo do we w Pol sce od by -
wa się w na stę pu ją cych ty pach
szkół:
• trzy let nia za sad ni cza szko ła za -

wo do wa – ukoń cze nie umoż li wia
uzy ska nie dy plo mu po twier dza -
ją ce go kwa li fi ka cje za wo do we
(po zda niu eg za mi nów) oraz dal -
sze kształ ce nie w li ceum ogól no -
kształ cą cym dla do ro słych,

• czte ro let nie tech ni kum – ukoń cze -
nie umoż li wia uzy ska nie dy plo mu
po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje za -
wo do we (po zda niu eg za mi nów),
a tak że uzy ska nie świa dec twa doj -
rza ło ści po zda niu eg za mi nu ma -
tu ral ne go,

• szko ła po li ce al na dla osób ma ją -
cych wy kszta łe nie śred nie, o okre -
sie na ucza nia nie dłuż szym niż
2,5 ro ku, umoż li wia uzy ska nie

dy plo mu po twier dza ją ce go kwa -
li fi ka cje za wo do we (po zda niu eg -
za mi nów),

• trzy let nia szko ła spe cjal na przy -
spo sa bia ją ca do pra cy dla uczniów
z upo śle dze niem umy sło wym oraz
dla uczniów z nie peł no spraw no -
ścia mi, któ rej ukoń cze nie umoż li -
wia uzy ska nie świa dec twa po -
twier dza ją ce go przy spo so bie nie do
pra cy.

Kształ ce nie jest pro wa dzo ne w za -
wo dach uję tych w kla sy fi ka cji za -
wo dów szkol nic twa za wo do we go.
Kla sy fi ka cję za wo dów szkol nic -
twa za wo do we go okre śla w dro -
dze roz po rzą dze nia mi ni ster edu -
ka cji. 
Prze wi du je się kształ ce nie w za -
kre sie 200 za wo dów i 252 kwa li -
fi ka cji wy od ręb nio nych w ra mach
za wo dów.

Kształ ce nie za wo do we w Pol sce
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wa nie prak tyk za wo do wych. Za chę cam pra co daw ców do sko rzy -
sta nia z tych pie nię dzy. Wie my, że są za in te re so wa ni ta kim roz wią -
za niem. Do tej po ry, jak sa mi pod kre śla li, mie li zbyt ma łą po moc
pań stwa w two rze niu miejsc prak tyk. W sa mych stre fach eko no -
micz nych przed się bior cy za de kla ro wa li chęć przy ję cia oko ło 
4,5 ty sią ca uczniów. Je stem prze ko na na, że przy nie sie to wy mier -
ne ko rzy ści obu stro nom. Pra co daw cy zy ska ją wy kwa li fi ko wa nych
pra cow ni ków, na to miast ucznio wie zdo bę dą do świad cze nie
u kon kret ne go pra co daw cy, a nie w wa run ach la bo ra to ryj nych. 

Dostosowanie programów nauczania do pracodawców
pociągnie za sobą konieczność przeszkolenia nauczycieli
zawodów.
– Nie zo sta wi my ich bez po mo cy. Część środ ków zo sta nie spo -

żyt ko wa na na „uzbro je nie” ka dry w no we kom pe ten cje. Pa mię -
taj my rów nież, że ma my do czy nie nia z ni żem de mo gra ficz nym.
Pa ra dok sal nie, moż na za uwa żyć plu sy ta kiej sy tu acji. Niż zmu si
szko ły za wo do we do więk szej kon ku ren cyj no ści po przez do sto -
so wa nie ofer ty do wy ma gań ryn ku. Ma my wie le przy kła dów pla -

có wek, któ re już dziś świet nie so bie ra dzą. Współ pra cu ją z pra co -
daw ca mi, do po sa ża ją pra cow nie, a ich ab sol wen ci na tych miast
znaj du ją za trud nie nie. Są jed nak i ta kie szko ły, któ rych ofer ta nie
jest od po wie dzią na po trze by ryn ku. Kształ cą je dy nie w tych za -
wo dach, w któ rych ma ją prze szko lo ną ka drę. Przede fi nio wa nie
pod staw pro gra mo wych oraz stwo rze nie in nych spe cja li za cji wy -
mu si za tem na by cie no wych kom pe ten cji przez na uczy cie li za -
wo dów. Aby jed nak pla ców ki wie dzia ły, któ re za wo dy są atrak cyj -
ne, mu szą mieć wie dzę po cho dzą cą od sa mych pra co daw ców.
Nie zmier nie waż ne za da nie stoi za tem przed spół ka mi za rzą dza -
ją cy mi stre fa mi eko no micz ny mi. Są one łącz ni kiem mię dzy ryn -
kiem pra cy a ryn kiem edu ka cji oraz po tra fią wska zać kie run ki

kształ ce nia po trzeb ne przed się bior com w per spek ty wie
naj bliż szych lat. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �
� JACEK SERDECZNY 
j.serdeczny@invest-park.com.pl

Od redakcji:

Wsparcie współpracy przedsiębiorców i szkół
zawodowych WSSE „INVEST-PARK” 
traktuje jako jeden ze swoich priorytetów.
Przed się bior ców za pra sza my do kon tak tu:
szkol nic two za wo do we@in vest -park.com.pl
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JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA
Dziennikarka (pracowała m.in. w dziale politycznym „Tygodnika Solidarność”, we „Wprost”
i „Przyjaciółce”) i polityk (była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
a następnie podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego). Od listopada 2013
r. pełni funkcję ministra edukacji narodowej. 

Niezmiernie ważne zadanie 
stoi przed spółkami
zarządzającymi strefami
ekonomicznymi. Są one 
łącznikiem między rynkiem
pracy a rynkiem edukacji 
oraz potrafią wskazać 
kierunki kształcenia 
potrzebne przedsiębiorcom
w perspektywie 
najbliższych lat.

Kształ ce nie dualne

• W Niem czech, oprócz tra dy cyj nych
szkół za wo do wych i tech nicz nych, po -
pu lar nym spo so bem zdo by wa nia wy -
kształ ce nia za wo do we go jest na uka
w sys te mie du al nym. Wy bie ra je 2/3
uczniów koń czą cych szko łę obo wiąz -
ko wą (u nas od po wia da to eta po wi
po gim na zjum).

• Na uka od by wa się w za kła dzie pra cy
(3–4 dni w ty go dniu) i w szko le (1–2
dni w ty go dniu), za leż nie od za wo du
trwa 2–3 la ta.

• Uczeń za trud nio ny jest na pod sta wie
umo wy cy wil no -praw nej z fir mą ofe ru -

ją cą szko le nie. Przed się bior ca po no si
kosz ty szko le nia oraz wy pła ca pen sję
wy no szą cą naj czę ściej 1/3 wy na gro dze -
nia wy kwa li fi ko wa ne go pra cow ni ka.

• Na uka w sys te mie du al nym umoż li wia
uzy ska nie for mal nych kwa li fi ka cji nie -
zbęd nych do pod ję cia pra cy w jed nym
z 350 za wo dów re gu lo wa nych.

• Po dob ny, du al ny sys tem kształ ce nia
za wo do we go ist nieje m.in. w Ho lan -
dii, Au strii, Cze chach. W Szwaj ca rii
aż 87 proc. uczniów szkół tech nicz -
nych i za wo do wych zdo by wa kwa li fi -
ka cje w sys te mie du al nym.

@

EDU
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„Do łącz do naj lep szych!”, 

czyli      WIE ŚCI
ZE STRE FO WYCH

FIRM

CO SŁYCHAĆ 
W STREFIE?

Wielka rekrutacja pod Wrześnią
• VOLKSWAGEN zatrudnił pierwszych
pracowników do budowanej pod Wrześnią fabryki.
Powstający za ok. 3,3 mld zł zakład ma być gotowy pod koniec
przyszłego roku. Fabryka docelowo zatrudni blisko 3000 osób. 
Po ogłoszeniu decyzji o budowie fabryki, na stronie internetowej 
dla potencjalnych pracowników VW zalogowało się prawie 8000
kandydatów. Jednak firma będzie prowadziła rekrutację 
aż do 2017 roku. Wszyscy nowi pracownicy po przejściu rekrutacji
kierowani są na szkolenia. Zatrudnione są już m.in. osoby
odpowiedzialne za tzw. utrzymanie ruchu, czyli zapewnienie pracy
w nowej fabryce. Wejdą one do hal jako pierwsze, na kilkanaście
miesięcy przed otwarciem zakładu. 

Inwestycja już ruszyła 

• Amerykańska firma GLOBAL STEERING SYSTEMS
EUROPE, produkująca elementy układu kierowniczego,
chce zatrudnić ponad 200 osób w Opolu.
Inwestycja warta 27 mln zł ruszyła na początku
2015 roku, a rozpoczęcie produkcji zaplanowano
na początek 2016 roku.
Do klientów GSS należą takie marki, jak: Ford, General
Motors, Chrysler czy Fiat.

Życzymy zrekrutowania niezastąpionego zespołu!

Zapowiada się inżynieryjna rewolucja w transporcie.

Życzymy „odjechanych” eksperymentów!

Quady 
dla studentów
• Amerykański producent pojazdów terenowych POLARIS
przekazał Politechnice Opolskiej dwie maszyny.
Quady posłużą przede wszystkim do celów dydaktycznych.
Z pojazdów będą korzystali studenci różnych kierunków 
– mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, a w przyszłości
także nowego kierunku – transport. Politechnika Opolska była
jednym z atutów wyboru tego właśnie miasta na lokalizację
fabryki Polarisa. 

Wstęgi przecięto 
• Firma NIFCO otworzyła nową halę produkcyjną w Świdnicy.
Japoński przedsiębiorca rozpocznie produkcję kanałów wentylacyjnych
oraz schowków, które będą stanowiły wyposażenie samochodów marki
Porsche oraz VW. Koncern powstał w 1967 roku, dziś ma kilkadziesiąt
fabryk w 17 krajach Azji, Ameryki i Europy, zatrudnia ok. 8000
pracowników. W Polsce firma obecna jest od 2006 roku. Budowa nowej
hali trwała niespełna rok.

Trzymamy kciuki 

za rozpoczęcie produkcji!

Po raz kolejny w elitarnym gronie 
• Wrzesińska firma KRISPOL – producent bram, okien i rolet,
już po raz dziesiąty znalazła się w elitarnym gronie Gazel Biznesu.
Organizatorem rankingu jest „Puls Biznesu”. Tytuł Gazeli
Biznesu jest potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej
i rozwoju firmy.

Gratulujemy i tytułu,
i wzrostów przychodów!!!

Życzymy kolejnych inwestycji!
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ZPAS laureatem 
Diamentów Forbesa 
• ZPAS SA znalazł się wśród laureatów prestiżowych
nagród Diamenty Forbesa. W rankingu wśród firm
dolnośląskich firma zajęła 4. miejsce, natomiast
w rankingu ogólnopolskim 44.

Lista Diamentów Forbesa jest opracowana na podstawie
szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Uwzględnia
ona wyniki finansowe, jak i wartość majątku
poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwia także
zmierzenie potencjału firmy, przy uwzględnieniu
wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności
do powiększania sprzedaży i zysków.
Wyroby Grupy ZPAS z Nowej Rudy stanowią
teletechniczne zabezpieczenie nowoczesnych systemów
telekomunikacyjnych, informatycznych
i energetycznych.

• Sześć skrzyń biegów wartych 30 tysięcy złotych przekazała TOYOTA
MOTOR MANUFACTURING POLAND Zespołowi Szkół nr 5
w Wałbrzychu. Współpraca między japońskim koncernem działającym
w wałbrzyskiej strefie oraz „Mechanikiem” trwa już 15 lat.
Wałbrzyska fabryka Toyoty za wspieranie szkolnictwa zawodowego
została niedawno wyróżniona nagrodami Ministerstwa Gospodarki.
Na zdjęciu DARIUSZ MIKOŁAJCZAK, wiceprezes wałbrzyskiej
fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland, podpisuje list intencyjny
powołujący klaster edukacyjny INVEST in EDU w obecności minister
edukacji narodowej JOANNY KLUZIK-ROSTKOWSKIEJ oraz
wiceminister gospodarki ILONY ANTONISZYN-KLIK.
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GRATULUJEMY. 
Doceniamy, że diamenty 

inwestują w strefie!

Oni wiedzą, jak edukować

Wspólne prace 
Zespołu Szkół nr 5 i SEGEPO-REFA
• Pod koniec 2014 roku za pośrednictwem
WSSE „INVEST-PARK” odbyło się
spotkanie Zespołu Szkół nr 5
w Wałbrzychu z przedstawicielami firmy SEGEPO-REFA ze Świebodzic. 
Zostały podjęte działania mające na celu wypracowanie wspólnego programu

nauczania i zajęć praktycznych w zawodzie
operatora obrabiarek skrawających. Trwają także
rozmowy dotyczące podpisania listu intencyjnego
i objęcia przez firmę patronatem uczniów, którzy
będą w przyszłości operatorami obrabiarek CNC.

Konkurs dla designerów
– Electrolux Design Lab!
• Electrolux Design Lab to międzynarodowy konkurs 
dla młodych projektantów, cieszący się uznaniem na całym
świecie. 
Co roku bierze w nim udział kilka tysięcy studentów
i absolwentów z ponad 60 krajów, którzy przedstawiają
zaskakujące i niezwykłe koncepcje rozwiązań dla gospodarstw
domowych przyszłości. W 13. edycji konkursu uczestnicy będą
musieli zmierzyć się z tematyką „Zdrowe i szczęśliwe dzieci”.
Autor najbardziej innowacyjnego projektu otrzyma
10 000 euro oraz półroczny płatny staż w globalnym 
centrum projektowania ELECTROLUX!

Flex Films Europa
dla społeczności lokalnej
• FLEX FILMS EUROPA z Wrześni, produkująca folię wykorzystywaną
w opakowaniach spożywczych, intensywnie angażuje się w życie miejscowej
społeczności. 
Podpisana została umowa z burmistrzem Wrześni na rewitalizację starego
stawu na park o nazwie Flex Park. Do maja powstaną tam m.in. fontanna,
centrum fitness dla dzieci i dorosłych, utwardzona alejka, pomost 
dla wędkarzy. Inwestycję w całości sfinansuje przedsiębiorca.

Cieszymy się, a młode kadry czekają!

Biznes wspiera edukację, edukacja – biznes. 

ZAPRASZAMY STREFOWE FIRMY 
DO WSPÓŁREDAGOWANIA TEJ KOLUMNY. 
Czekamy na wieści od Państwa pod adresem: 
ipi@invest-park.com.pl

Spotkanie robocze pracowników firmy SEGEPO-REFA
i nauczycieli Zespołu Szkół nr 5, które odbyło się
w siedzibie firmy

Więcej informacji:
www.electroluxdesignlab.com Dziękujemy 

w imieniu mieszkańców!    



W

FIRMA

Yagi Poland Factory

OD 10 LAT  
W ŻAROWIE

YAGI POLAND FACTORY jest przykładem firmy, której wysokiej jakości produkty
w połączeniu z bardzo dobrą lokalizacją oraz wykwalifikowaną kadrą pracowniczą
zapewniają ciągły rozwój. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat w polskiej filii
japońskiego koncernu zatrudnienie wzrosło dwukrotnie. 

14

Produkty firmy Yagi Poland  montowane
są w takich samochodach, jak: 

Toyota, Nissan, VW czy Renault
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po ło wie kwiet nia fir ma YAGI Po land Fac to ry sp. z o.o.
bę dzie ob cho dzi ła dzie się cio le cie dzia łal no ści
w Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej.
W związ ku z tym wła dze przed się bior stwa przy -
go to wu ją uro czy stą ce re mo nię ju bi le uszu. Do Ża -

ro wa przy ja dą mię dzy in ny mi przed sta wi cie le za rzą du spół ki-mat -
ki, a tak że pre ze si part ne rów biz ne so wych z Eu ro py oraz Ja po nii. 

DLA CZE GO POL SKA?

Po cząt ki spół ki -mat ki się ga ją 1914 ro ku, kie dy to w mie ście Ta -
ka sa ki w Ja po nii po wsta ła fir ma zaj mu ją ca się pro duk cją na rzę dzi
rol ni czych. Już dzie sięć lat póź niej nie wiel kie przed się bior stwo
prze kształ ci ło się w spół kę YAGI IN DU STRIES zaj mu ją cą się pro -
duk cją czę ści dla bran ży mo to ry za cyj nej. 

Obec nie fir ma ma po nad stu let nie do świad cze nie, a naj wyż szej
kla sy tech no lo gie w za kre sie ku cia i ob rób ki ma szy no wej pla su ją
Yagi w czo łów ce pro du cen tów kom po nen tów sa mo cho do wych. 

Głów nym pro duk tem fir my YAGI Po land Fac to ry są pod ze spo ły
piast i ele men ty sprę ża rek do kli ma ty za to rów, któ re po zmon to wa -
niu w peł ne pod ze spo ły in sta lo wa ne są w ta kich sa mo cho dach,
jak: TO YO TA, NIS SAN, VW czy RE NAULT. 

Nie ustan ny roz wój fir my w Ja po nii spo wo do wał, że wła dze spół -
ki po sta no wi ły wejść na ry nek eu ro pej ski. Jed nym z głów nych
klien tów by ła fir ma NSK BE ARING EU RO PE, któ ra po sia da ła już fa -
bry kę w Wiel kiej Bry ta nii. Aby być bli żej stra te gicz ne go kon tra hen -
ta, przed się bior stwo zde cy do wa ło się za in we sto wać na Sta rym
Kon ty nen cie. Po cząt ko wo Pol ska by ła jed nym z kil ku kra jów bra -
nych pod uwa gę. Fi nal nie, po dłu gich ne go cja cjach, wy bór padł na
Ża rów, nie wiel kie mia stecz ko zlo ka li zo wa ne w po łu dnio wo -za chod -
niej czę ści Pol ski. – Uwa żam, że nie po dej mu je się de cy zji o in we -

sto wa niu, bez wzglę du na wy so kość pro po no wa nych za chęt i wa -
run ków, je śli się nie lu bi tej zie mi i lu dzi tam miesz ka ją cych – mó -
wi pre zes fir my NO RI HI RO YAGI. Wpływ na de cy zję o bu do wie fa -
bry ki w Ża ro wie mia ło tak że ulo ko wa nie tam in nej ja poń skiej fir my,
AKS PRE CI SION BALL, któ ra na le ży do kon cer nu głów ne go klien -
ta YAGI Po land Fac to ry – fir my NSK. 

W suk ces tej in we sty cji od sa me go po cząt ku wie rzył TA GO 
MA SA SHI, obec ny dy rek tor pro duk cji w fa bry ce w Ża ro wie. – Pa -
mię tam, gdy w 2004 ro ku na szko le nie do na szej fir my w Ta ka sa -
ki przy je cha ła gru pa 11 pra cow ni ków. Wszy scy by li mło dzi, peł ni
ener gii i za an ga żo wa nia. Po my śla łem, że je że li ta cy lu dzie bę dą
two rzyć za kład w Pol sce, to mu si to za koń czyć się suk ce sem. Jak
wi dać, nie my li łem się – opo wia da.

DE KA DA PEŁ NA SUK CE SÓW

Fir ma wy róż nia się na ryn ku kom plek so wym przy go to wa niem
pro duk tu – od cię cia prę ta sta lo we go na kę ski, ku cia na pra sie,
ob rób ki skra wa niem do ob rób ki ciepl nej. W prze ci wień stwie do

W
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POZNAJMY SIĘ
NORIHIRO YAGI, PREZES YAGI POLAND

Norihiro Yagi ukończył wydział mechaniki na Uniwersytecie Doshisha w Kyoto w 1978 r. Firmę Yagi, 
która została utworzona przez jego dziadka w 1914 r., przejął od swojego ojca w 1994 r., obejmując
stanowisko prezesa Yagi Industries Co. Ltd.

MARCIN MIELNIK, manager techniczny:

– Pracuję w Yagi od 2004 roku, kiedy wraz z grupą 11 osób
wyjechałem na półroczne szkolenie do Japonii. Zaczynałem
od stanowiska ustawiacz maszyn, przez ostatnie 10 lat
kilkakrotnie awansowałem i obecnie jestem managerem
technicznym. W Yagi Poland odpowiadam za nadzór techniczny
nad procesami, dobór narzędzi i wdrażanie nowych projektów.



kon ku ren cji, któ ra dzia ła tyl ko w jed nej
z wy mie nio nych dzie dzin, Yagi Po land
łą czy wszyst kie wy żej wy mie nio ne pro -
ce sy i do star cza klien tom ca ło ścio wo
ob ro bio ny pro dukt. 

– Za ufa nie ze stro ny klien tów do na -
szych wy ro bów za owo co wa ło dwu krot -
nym zwięk sze niem za mó wień w per spek -
ty wie kil ku lat, dla te go pod ję to decyzję
o dal szych in we sty cjach w park ma szy -
no wy – mó wi ISA MU SHI RAI, wi ce pre -
zes Yagi Po land Fac to ry. 

Gdy w 2004 ro ku spół ka roz po czy na -
ła dzia łal ność w Ża ro wie, w fa bry ce za -
in sta lo wa no 4 li nie pro duk cyj ne. Obec -
nie pro duk cja od by wa się na 20 li niach, a fir ma za trud nia 180
osób. Do brej pas sy nie prze rwał na wet świa to wy kry zys, któ ry
w 2008 ro ku bo le śnie do tknął bran żę mo to ry za cyj ną. – Co praw -
da, na sze za mó wie nia spa dły, jed nak za wszel ką ce nę sta ra li śmy
się utrzy mać jak naj więk sze za trud nie nie. Wspól nie z pra cow ni ka -
mi pod ję liśmy de cy zję o ob ni że niu pen sji o 5 procent, dzię ki cze -
mu uda ło się ogra ni czyć za kres zwol nień – mó wi KON RAD DŁU -
GO ŁĘC KI, głów ny ma na ger pro duk cji. – Na szczę ście, utrzy ma nie

wy so kiej ja ko ści pro duk tów oraz za an ga żo wa nie ze stro ny pra -
cow ni ków przy czy ni ły się do po now ne go zwięk sze nia za mó wień
oraz wzro stu za trud nie nia w ko lej nych la tach – do da je. 

Obec nie fir ma two rzy stra te gię roz wo ju na naj bliż sze 5 lat. – Na -
szym ce lem jest to, aby przy licz bie 180 pra cow ni ków osią gnąć
sprze daż rzę du 170 mln zło tych rocz nie – mó wi pre zes Yagi. 

NAJ WAŻ NIEJ SZE BEZ PIE CZEŃ STWO

Mot to fir my brzmi: „Bez pie czeń stwo jest naj waż niej sze”. 
– Waż ne dla nas są przede wszyst kim świa do mość pra cow ni -
ków o po ten cjal nych za gro żeniach po ja wia ją cych się w co dzien -
nej pra cy i po stę po wa nie we dług usta lo nych pro ce dur – pod kre -
śla Isa mu Shi rai, wi ce pre zes YFP.

Jak do da je pan Yagi, pod sta wo we wzor ce za cho wa nia, za sa -
dy bez pie czeń stwa oraz do bra ko mu ni ka cja mię dzy pra cow ni -
ka mi są w fir mie prze strze ga ne. – Po łą cze nie am bit nych pol skich
pra cow ni ków z ja poń skim sty lem za rzą dza nia prze ło ży ło się na
suk ces fir my – tłu ma czy pre zes. 

Fir ma nie sku pia się tyl ko na biz ne sie. Od lat an ga żu je się w róż -
ne go ro dza ju ini cja ty wy na rzecz spo łecz no ści lo kal nej. Moż na tu
wspo mnieć mię dzy in ny mi wspar cie fi nan so we na za kup wo zu dla
Stra ży Po żar nej w Ża ro wie, po moc przy or ga ni za cji za wo dów 
ju do i wspar cie przy bu do wie ska te par ku w Ża ro wie – mó wi
AGNIESZ KA GŁUSZ CZAK, Fi nan ce and HR Ju nior Ma na ger.

Fir ma dba rów nież o śro do wi sko oraz przy ro dę w oto cze niu
za kła du. W ze szłym ro ku otrzy ma no zgło sze nie, że w ce lu utrzy -
ma nia czy sto ści na le ża ło by usu nąć gniaz do ja skó łek znaj du ją ce
się przy wia cie na ole je. Jed nak  ze wzglę du na to, że za rów no
w Ja po nii, jak i w Pol sce ja skół ki są sym bo lem przy no szą cym
szczę ście, zde cy do wa no się zachować gniaz do.

MA SA SHI TA GO, dy rek tor pro duk cji, ma na dzie ję, że dal szy roz -
wój fir my po zwo li na ob cho dze nie ko lej nych okrą głych ju bi le -
uszy. – Na szym ce lem jest, aby fa bry ka w Ża ro wie, po dob nie jak
cen tra la w Ja po nii, mo gła świę to wać swo je stu le cie – tłu ma czy Ma -
sa shi. 

– Na szą si łą jest to, że w Eu ro pie ma my bar dzo do brych klien -
tów. Dzię ki tym atu tom mo że my spo koj nie pa trzeć w przy szłość
– do da je Isa mu Shi rai, wi ce pre zes Yagi Po land. �

�MAŁGORZATA WŁOCHAL
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Na uroczystość otwarcia
zakładu w Żarowie

zaproszono zespół japońskich
bębniarzy. Bęben jest

pamiątką z tej ceremonii

ISAMU SHIRAI, WICEPREZES YAGI POLAND:

– Przyjechałem do Polski w marcu 2011 roku. Ogromne wrażenie zrobił na mnie równinny
krajobraz, tak odmienny od tego w moim rodzinnym kraju, gdzie przeważają góry. Uważam, 
że Polacy są szczerzy i mają podobne usposobienie do Japończyków. Szczególnie, jeśli chodzi
o podejście do pracy. Podobnie jak my, są bardzo zaangażowani w swoje obowiązki i lubią działać.
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WALIM–OSÓWKA I GÓRY SOWIEGó ry So wie w oko li cach Głu szy cy, Rzecz ki i Wa -
li mia kry ją w so bie jed ne z naj cie kaw szych i naj -
bar dziej ta jem ni czych obiek tów mi li tar nych
w Pol sce. Od 1943 ro ku Niem cy pro wa dzi li tu
z ogrom nym roz ma chem pra ce bu dow la ne pod
kryp to ni mem „Rie se” („Ol brzym”). Prze zna -
cze nie pod ziem nych ze spo łów sztol ni, umoc nień,
be to no wych ko ry ta rzy i hal nie zo sta ło ostatecz -
nie wy ja śnio ne. Naj czę ściej mó wi się, że mia ły
kryć taj ne kwa te ry Adol fa Hi tle ra i fa bry ki zbro -je nio we do pro duk cji taj nej bro ni. Sztol nie wa -lim skie, kom pleks Osów ka czy Wło darz

przy cią ga ją mi ło śni ków ta jem nic i mi li ta riów. 

KRASIEJÓW

Dzię ki bo ga tym po kła dom iłów, Kra sie jów (Opol skie)

za sły nął kie dyś z pro du ko wa nej tu taj i bę dą cej sy no -

ni mem ja ko ści i trwa ło ści ce gły. Po zo sta łe wy ro bi ska

sta ły się miej scem wy ko pa lisk pa leon to lo gicz nych,

dzięki któ rym Kra sie jów stał się zna ny na ca łym świe -

cie wśród na ukow ców. By spo pu la ry zo wać nie sa mo -

wi te zna le zi ska, po wstał Ju ra Park – tu tej sza ścież -

ka pro wa dzi przez te ren wy ro bi ska i ma dłu gość oko -

ło 1,5 km. Wzdłuż ścież ki roz miesz czo ne są mo de -

le me zo zo icz nych ga dów i pła zów. Pra wie 70 ga tun -

ków, oko ło 200 mo de li czy ni Ju ra Park Kra sie jów naj -

więk szym te go ty pu obiek tem w Eu ro pie.

DUSZNIKI-ZDRÓJ

Dusz ni ki -Zdrój nie ro ze rwal nie zwią za ne są z po sta -

cią Fry de ry ka Cho pi na – jed ne go z naj zna ko mit szych kom -

po zy to rów w hi sto rii. Od by wa się tu Mię dzy na ro do wy 

Fe sti wal Cho pi now ski, naj star szy na świe cie, nie prze rwa -

nie dzia ła ją cy fe sti wal pia ni stycz ny i za ra zem naj star szy

pol ski fe sti wal mu zycz ny. W pierw szej po ło wie sierp nia

w Dusz ni kach spo ty ka ją się uta len to wa ni pia ni ści, wir tu -

ozi, pe da go dzy i kry ty cy mu zycz ni z ca łe go świa ta. Pa miąt -

ką po po by cie Fry de ry ka Cho pi na w Dusz ni kach są rów -

nież źró dła wo dy mi ne ral nej  – Pie nia wa Cho pi na. Źró -

dła zo sta ły od kry te pod ko niec XVIII wie ku. Wo dy mi ne -

ral ne o szcze gól nych wła ści wo ściach wy ko rzy sty wa ne są

do le cze nia cho rób ukła du po kar mo we go, od de cho we go oraz

cho rób ukła du krą że nia.

WAŁBRZYCH
Oprócz noc le gu w trze cim pod wzglę dem wiel ko ści zam -
ku w Pol sce – Zam ku Książ – wśród po bli skich atrak -
cji w Wał brzy chu na le ży wy mie nić: sta do ogie rów,
ru iny Sta re go Ksią ża i zam ku Ci sy, Pal miar nię Lu -
bie chow ską z eg zo tycz ną, uni ka to wą ro ślin no ścią,
uzdro wi sko Szczaw no -Zdrój, licz ne szla ki pie sze
i ro we ro we na te re nie ota cza ją ce go par ku.

KORBIELOWICE

Około 20 km od sto li cy Dol ne go Ślą ska  – Wro -

cła wia – znaj du je się Pa łac Kor bie lo wi ce – re -

ne san so wo -ba ro ko wy obiekt ofe ru ją cy po le

gol fo we. 

Lokalizacja, stabilna gospodarka, elastyczny rynek pracy, dostęp do wysoko

wykwalifikowanych kadr i system pomocy publicznej stanowią o atrakcyjności Polski 

dla azjatyckich inwestorów z branży produkcyjnej. Rozwijane kontakty gospodarcze 

powinny obejmować również ważny jej sektor, jakim jest turystyka. Szczególnie, 

że azjatyccy klienci należą do nacji licznie podróżujących, zarówno w interesach, 

jak i w celach turystycznych. Wizerunek Polski w Azji jest zdominowany 

przez skojarzenia związane z historią, głównie z okresem

II wojny światowej. Polska kojarzona jest również przez pryzmat 

architektury, muzyki, kulinariów 

oraz wyrobów z bursztynu. 

Subiektywny

przewodnik
po atrakcjach

Polski
południowo-
-zachodniej

OSTRÓW LEDNICKI
Wiel ko pol ska ma dla hi sto rii Pol ski zna cze nie szcze gól ne.
Za cza sów Miesz ka I i Bo le sła wa Chro bre go te re ny te za -
miesz ki wa ło ple mię Po lan. Na ob sza rze Ostro wa Led nic -
kie go, naj więk szej wy spy na Je zio rze Led nic kim, praw do -
po dob nie miał miej sce chrzest Pol ski w 966 r. Za ło żo ny tu
re zer wat ar che olo gicz ny jest czę ścią Mu zeum Pierw -szych Pia stów na Led ni cy. Że by do trzeć na wy spę, trze -ba prze pra wić się pro mem, któ ry kur su je w go dzi nach otwar -
cia mu zeum. Na wy spie moż na zo ba czyć po zo sta ło ści gro -du Miesz ka I z uni ka to wy mi w ska li eu ro pej skiej ru ina -mi pa ła cu ksią żę ce go oraz ko ścio ła i cmen ta rza sprzedty sią ca lat. 
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NOWE FIRMY
W WSSE

Inwestycje-reinwestycje 

� Zebrała MONIKA KORZEWICZ (m.korzewicz@invest-park.com.pl)

• Polska firma SOLGAZ, która stworzyła i opatentowała
technologię typu „gaz pod szkłem” (tzw. bezpłomieniowe
płyty gazowe), w Świdnicy rozbuduje zakład.
Zatrudnienie znajdzie 5 nowych osób, a inwestycja
kosztować będzie ponad 1,3 mln zł.

• Firma CORTHINX zainwestuje
7 mln zł i zatrudni 20 osób
w Wałbrzychu. Przedsiębiorca
będzie produkować łodzie
wycieczkowe i sportowe oraz
świadczyć usługi obróbki metali,
tworzyw sztucznych, szkła
i drewna.

• W Skarbimierzu GREAT
MAPLE COMPANY
za 110 mln zł wybuduje
i wyposaży zakład, w którym
produkowana będzie folia 
do opakowań (m.in. kwiatów,
chipsów). Zatrudnienie
w zakładzie znajdzie 70 osób. 

• INOXVENETA w Strzelinie zakupi nowe linie
technologiczne. W zakładzie wytwarzane są części ze stali
nierdzewnej oraz innych metali stosowane w urządzeniach
gospodarstwa domowego. Inwestycja kosztować
będzie 1,8 mln zł, a zatrudnienie znajdzie 5 nowych
pracowników. 

• GESTAMP wynajmie 
i wyposaży halę we Wrocławiu,
w której będzie produkować
elementy metalowe 
dla przemysłu motoryzacyjnego.
Firma zainwestuje 69 mln zł
i zatrudni 20 nowych
pracowników. 

Od początku roku w WSSE wydano 5 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej. Nowymi firmami, które zdecydowały się zainwestować na terenie wałbrzyskiej
specjalnej strefy, są Solgaz, Corthinx, Great Maple Company i Gestamp Wrocław. 
Firmą, która postanowiła rozwinąć produkcję, jest Inoxveneta.

CO SŁYCHAĆ 
W STREFIE?
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Pol sce nie pro du ku je się sło dzi ków. Prze pi -
sy do pusz cza ją je dy nie róż ne sub stan cje
sło dzą ce. Są sub stan cje bar dziej i mniej
słod kie, go rycz ko wa te, nie któ re są słod kie
na tych miast, ale ich sło dycz szyb ko zni ka,

in ne dłu go trwa le. Do dat ko wo, te sub stan cje są bar dzo in ten syw -
ne, dla te go pod le ga ją ogra ni cze niom ilo ścio wym. 

– Tak na praw dę ma ło jest sub stan cji sło dzą cych, któ ry mi
moż na w ca ło ści po sło dzić na przykład na pój. W więk szo ści
przy pad ków ich do pusz czal na ilość po zwa la na czę ścio we do -
sło dze nie da ne go pro duk tu. Dla te go sto su je się mie sza ni nę,
cza sem na wet pię ciu róż nych sub stan cji, w róż nych kom po zy -
cjach sma ko wych. Do pie ro wte dy uzy sku je się od po wied ni pro -
fil sma ko wy, któ ry pa su je do da ne go pro duk tu – tłu ma czy

W

Dbasz o zdrowie, szczupłą sylwetkę, nie chcesz lub nie możesz jeść cukru?
Stewia może być dla Ciebie dobrą alternatywą

Dodatki do żywności mają wpływ nie tylko na trwałość wyrobów, ale również smak, zapach, barwę,
konsystencję. Każdego roku na rynku pojawiają się nowe substancje, które pozwalają na rozwój nowych
produktów. W ŚWIEBODZICACH opracowywane są substancje, które imitowałyby słodki smak, 
a nie powodowałyby zwiększenia kaloryczności produktów i innych skutków ubocznych. Mowa
o zakładzie VASCO-TECH, produkującym substancje słodzące, potocznie nazywane słodzikami. 

INTERES 

NIŻ CUKIER
słodszy



GRZE GORZ GRO CHOW SKI, pre zes fir my Va sco -Tech. Więk szość
go to wych su row ców ku pu je się po za Eu ro pą – w Chi nach, In do -
ne zji, Ame ry ce. Są su row ce ta kie jak ste wia, czy li wy ciąg z li ści
ro śli ny o tej na zwie, a in ne są pro du ko wa ne np. po przez prze two -
rze nie cu kru. – My ku pu je my go to wy su ro wiec od po wied niej ja -
ko ści i czy sto ści. Na sza dzia łal ność po le ga na tym, że ścią ga my
ze świa ta róż ne su row ce i na pod sta wie opra co wa nych przez
nas re cep tur prze twa rza my i mie sza my je w na szym za kła dzie 
– do da je pre zes. 

STE WIA – RO ŚLIN NA SŁO DYCZ 

W tym ro ku fir ma Va sco -Tech we szła na ry nek z no wym pro duk -
tem – jest to pierw szy pro dukt cał ko wi cie na tu ral ny – sło dzik na ba zie
eks trak tów z li ści ste wii. Jest to od po wiedź na zwięk szo ną świa do -
mość kon su men tów do ty czą cą zdro wia i die te ty ki. – Chce my udo -
wod nić, że moż na zro bić sło dzi ki zdro we i smacz ne. Nie ste ty, jest to
droż sze niż cu kier – mó wi pre zes Gro chow ski. 

Słod sza od cu kru i bez ka lo rycz na ste wia po wo li prze sta je być
cie ka wost ką spo żyw czą, a za czy na być po strze ga na ja ko po żą da -
ny, na tu ral ny, proz dro wot ny sło dzik. Ste wia sta no wi opty mal ny 
za mien nik cu kru i jest al ter na ty wą dla sztucz nych sło dzi ków, po nie -
waż jest oko ło 300 ra zy słod sza niż cu kier i nie ma ka lo rii. Na ukow -
cy z wy dzia łów den ty stycz nych po twier dzi li brak szko dli we go 
wpły wu ste wii na stan zę bów, w prze ci wień stwie do cu krów po wo -
du ją cych próch ni cę. Pro duk ty sło dzo ne gli ko zy da mi ste wio lo wy mi
wpro wa dzi ły już naj więk sze świa to we mar ki, m.in. Co ca -Co la oraz
Pep si. 

SŁOD KI BIZ NES

Wszyst ko za czę ło się w la tach 90. Pan Grze gorz Gro chow ski
pra co wał wte dy w za kła dzie pro duk cji i roz lew ni na po jów na sta -
no wi sku dy rek to ra pro duk cji, gdzie jed nym z pod sta wo wych su -
row ców był cu kier. 

– Przy jeż dżał do mnie mój obec ny wspól nik – MA REK GRAF
i pró bo wał sprze dać za miast cu kru sło dzik. To by ły la ta, kie dy sło -
dzi ki do pie ro za czę ły się po ja wiać. Gdy prze sta łem pra co wać

FIRMA
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POZNAJMY SIĘ: OSOBOWOŚCI W STREFIE
GRZEGORZ GROCHOWSKI, PREZES VASCO-TECH

Od 1981 roku mieszka w Świebodzicach, stąd decyzja o ulokowaniu zakładu
właśnie tam. Prezes jest z zamiłowania technikiem. Pracował w kilku zakładach,
na różnych stanowiskach, dzięki czemu miał możliwość szerokiego czerpania
z wiedzy innych ludzi i różnych dziedzin. Ukończył wyższe studia inżynierskie.
W wolnym czasie uprawia sporty – gra w siatkówkę, pływa i jeździ na nartach. 

W przypadku standardowego napoju,
jak np. coca-cola, stosuje się do litra napoju
ponad 100 g cukru. W przypadku słodzika
wystarczy pół grama, by uzyskać ten efekt. 

Obec ną li nię tech no lo gicz ną prezes GRZEGORZ GROCHOWSKI opra co wał sam
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• Stewia to powszechnie przyjęta nazwa dla glikozydów
stewiolowych, czyli wyciągów pochodzących z rośliny
Stevia rebaudiana Bertoni. Stewia jest jednym z niewielu
słodzików, które nie są otrzymywane w wyniku procesów
chemicznych. Proces produkcji stewii obejmuje uprawę
rośliny, jej zbiory, suszenie materiału roślinnego,
ekstrakcję, filtrację i koncentrację, oczyszczanie,
suszenie oraz mielenie. 

� Firma VASCO-TECH na polskim
rynku istnieje od 2002 roku. Spółka
zajmuje się produkcją i dystrybucją
intensywnych preparatów słodzących
oraz systemów stabilizujących
stosowanych między innymi w produkcji
napojów bezalkoholowych, syropów
owocowych, sosów i majonezów,
deserów mrożonych, jak również
w przetwórstwie owocowo-warzywnym.
Firma zatrudnia 6 osób.

• Słodzik aspartam stosowany jest masowo jako sztuczny środek słodzący. 
Jest to organiczny związek chemiczny należący do grupy estrów peptydowych.
Jest on ok. 180 razy słodszy od cukru i ma niemal zerową kaloryczność.

• Cukier nierafinowany ma zabarwienie brązowe ze względu na obecność
melasy. Ten rodzaj cukru jest uważany za nieco zdrowszy, gdyż dodatkowo
zawiera śladowe składniki odżywcze. Spotykany jest też cukier brązowy, 
który jest cukrem rafinowanym białym, a jego zabarwienie uzyskuje się
poprzez dodanie melasy (bądź karmelu).

• Cukier rafinowany to cukier biały. Zarówno ten wyprodukowany z buraka,
jak i z trzciny nie różnią się od siebie. Produktem końcowym w obu przypadkach
jest w 99,7% sacharoza, która pozbawiona jest składników odżywczych. 

• Miód to najpopularniejsza naturalna słodycz. 
Oprócz sacharozy, zawiera fruktozę i glukozę oraz
białko, składniki mineralne i witaminy. Jest słodszy
od cukru, ma właściwości lecznicze, antybakteryjne
i jest wykorzystywany w celach kosmetycznych. 

Siedziba Vasco-Tech w Świebodzicach

Słodkie życie...

w za kła dach pro duk cji na po jów, wspól nie po sta no wi li śmy tym
te ma tem się za jąć – opo wia da. 

Znał ry nek pro du cen tów na po jów, znał bran żę i kon ku ren cję,
dla te go za ło żył fir mę ofe ru ją cą sze ro ki za kres usług – wdro że nie
tech no lo gicz ne pod par te wszel ki mi prze pi sa mi i nor ma mi,
a do te go pro dukt i spo sób je go wy two rze nia. Pierw szym urzą -
dze niem pro duk cyj nym był ema lio wa ny gar nek i drew nia na łyż -
ka. Miał już opra co wa ną re cep tu rę i wie dział, co chce sprze da -
wać. W po cząt ko wym okre sie sprze daż by ła na ty le ma ła, że
mógł w garn ku mie szać su row ce, prze sy py wać do kar to nów
i sprze da wać klien tom. Na stęp nym urzą dze niem by ła be to niar -
ka za adap to wa na do ce lów spo żyw czych. Obec ną li nię tech no -
lo gicz ną opra co wał sam. 

– W roz wo ju fir my po mógł kry zys – we szły do han dlu sie ci,
któ re za czę ły szu kać oszczęd no ści. Bar dzo chęt nie za czę ły się -

gać po sło dzi ki, któ re po zwa la ły na znacz ne ob ni że nie kosz tów
pro duk cji – opo wia da pre zes. 

Sło dzi ki sto so wa ne są w pro duk tach, gdzie cu kier moż na za -
stą pić na przykład wo dą. – Prze twa rza my do dat ki do żyw no ści,
czy li ta kie sub stan cje, któ re do da ne w nie wiel kiej ilo ści do pro -
duk tu w zna czą cy spo sób zmie nia ją je go pa ra metr – w przy pad -
ku sło dzi ków jest to sło dycz, w przy pad ku barw ni ków – ko lor,
w przy pad ku aro ma tów – za pach. Do tych czas sku pia li śmy się
na sub stan cjach sło dzą cych, w tej chwi li chce my roz sze rzyć
swo je dzia ła nia o sub stan cje za gęsz cza ją ce, sta bi li zu ją ce czy
też w in ny spo sób wpły wa ją ce na wy gląd pro duk tu. W związ ku
z tym, że naj pro ściej za stą pić je wo dą, na szym głów nym od -
bior cą są pro du cen ci na po jów czy po chod nych so ków – tłu ma -
czy Grze gorz Gro chow ski.  �
�MONIKA KORZEWICZ
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ie mia kłodz ka i ząb ko wic ka to ob szar po ło żo ny na Przed gó rzu
Su dec kim, któ ry w po nad 3/4 dłu go ści gra nic są sia du je z Cze -
cha mi. Głów ne szla ki ko mu ni ka cyj ne to DK8 z Wro cła wia, DK4 6
z Gór ne go Ślą ska i DK3 3 od gra ni cy z Cze cha mi w Bo bo szo wie.
Jesz cze przed prze mia na mi lat osiem dzie sią tych XX w. ty sią ce
miejsc pra cy ge ne ro wa ły tu ko pal nia w No wej Ru dzie, hu ta krysz -

ta łów w Stro niu Śląskim, huta szkła w Szczyt nej czy za kła dy tek styl ne w Kro sno -
wi cach i Oł drzy cho wi cach Kłodz kich. Dziś sto pa bez ro bo cia wy no si tu
26 proc., co pa ra dok sal nie, w do bie bra ku wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków,
mo że stać się szan są na roz wój te go re gio nu.

ZIEMIA 
BIZNES, WYPOCZ

Kraina Pana Boga – tak o ziemi 
kłodzkiej pisał Joseph Wittig 
(1879–1949), teolog, filozof, poeta,
kronikarz. Wyjątkowe walory
krajobrazowe i przyrodnicze sprawiają,
że od wieków chętnie przybywali tu
ludzie. Tu powstawały liczne, zachowane
do dziś pałace, koronowane głowy
przyjeżdżały na kurację, a pielgrzymi
do słynących łaskami sanktuariów
maryjnych. Tędy, jedną z odnóg
bursztynowego szlaku, ciągnęli kupcy
z północy do stolic południowej Europy.
Tędy przetaczały się losy historii,
pozostawiając po sobie liczne pamiątki,
do dziś intrygujące tak znawców, jak
i amatorskich odkrywców… Koncentracja
zabytkowych obiektów, uzdrowisk
i atrakcji świadczy o tym, 
że ludzie od wieków właśnie tu chcieli
mieszkać, pracować i spędzać czas, 
a ziemia kłodzka zyskała miano 
„Krainy Pana Boga”.

Z
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Sta tu sem Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej na te re nie po wia -
tów kłodz kie go i ząb ko wic kie go ob ję tych jest łącz nie po nad 95 ha grun -
tów. Do dys po zy cji in we sto rów po zo sta je wciąż po nad 50 ha wol nych te -
re nów po ło żo nych mię dzy in ny mi w bez po śred nim są siedz twie bu do wa nej
ob wod ni cy Kłodz ka. W Kłodz ku i No wej Ru dzie do stęp ne są no wo cze sne
ha le prze my sło we pod wy na jem. W Ku do wie-Zdro ju znaj du je się rów -
nież ha la prze zna czo na na sprze daż.  Obec nie za go spo da ro wa nych zo -
sta ło po nad 46 proc. te re nów stre fo wych w Kłodz ku, No wej Ru dzie i Ząb -
ko wi cach Ślą skich, gdzie swo ją dzia łal ność pro wa dzi 10 in we sto rów. Na
ukoń cze niu jest bu do wa za kła du UMI CO RE AU TO CAT PO LAND w No wej
Ru dzie, w któ rym pro du ko wa ne bę dą ka ta li za to ry sa mo cho do we.

KŁODZKA 
YNEK, MIEJSCE DO ŻYCIA
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TERENY INWESTYCYJNE

WOLNE TERENY INWESTYCYJNE
Łącznie ok. 50 ha:
• Nowa Ruda – 5,72 ha
• Kłodzko – 28,48 ha
• Bystrzyca Kłodzka – 12,32 ha
• Ząbkowice Śląskie – 3,59 ha

HALE POD WYNAJEM
• Kłodzko – 2 500 m2

• Nowa Ruda – 2 500 m2

• Kudowa-Zdrój – 6 000 m2
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KŁODZKO
• KPM MEBLE KŁODZKO (Grupa Steinhoff International) 

– produkcja mebli
• GENERAL ELECTRIC Power Controls Polska – produkcja

elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskiego napięcia
• Miranda4 – produkcja wyrobów z tkanin i dzianin

NOWA RUDA
• ORION Polyurethanes – produkcja piany poliuretanowej i klejów

dla budownictwa
• ZPAS SA – produkcja obudów teleinformatycznych i energetycznych
• ZPAS NET – produkcja szaf dostępowych, wyposażenie elektryczne

szaf oraz produkcja elementów okablowania strukturalnego
• I.T.R. POLAND – produkcja m.in. tworzyw sztucznych 

oraz wyrobów metalowych
• UMICORE AUTOCAT POLAND – produkcja katalizatorów

samochodowych

KUDOWA-ZDRÓJ
• WEMECO Poland – produkcja konstrukcji, podzespołów oraz

gotowych modułów ze stali konstrukcyjnej, nierdzewnej, aluminium

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 
• Grupa PEP Biomasa Energetyczna Południe – produkcja pelletu 

ze słomy

• Ob wod ni ca Kłodz ka: w stycz niu 2015 ro -
ku GDDKiA pod pi sa ła umo wę z wy ko naw -
cą ob wod ni cy Kłodz ka, któ ra po łą czy
DK46 z DK33 i DK8, umoż li wia jąc omi nię -
cie mia sta od stro ny po łu dnio wej i za -
chod niej. In we sty cja ma być zre ali zo wa na
w cią gu trzech lat.

• Lot ni sko lo kal ne w Bo gu szy nie ma po -
wstać w okolicach Kłodz ka, przy dro dze
kra jo wej nr 8 (Wro cław–Kłodz ko–gra ni ca
pań stwa). Pro wa dzone są za awan so wa ne
pra ce pla ni stycz ne zwią za ne z in we sty cją.

INWESTORZY W PODSTREFACH

NA ZIEMI 
KŁODZKO-ZĄBKOWICKIEJ
JUŻ ZAINWESTOWALI M.IN.:

ATRAKCJE REGIONU
Zie mia kłodz ka znaj du je się w środ ko wo -
-wschod nich Su de tach. Ta śród gór ska kra -
ina jest jed ną z naja trak cyj niej szych w Pol sce
pod wzglę dem wa lo rów kra jo bra zo wych
i znaj du ją cych się na jej te re nie za byt ków ar -
chi tek tu ry oraz atrak cji tu ry stycz nych. Jest to
te ren sprzy ja ją cy tu ry sty ce, po sia da ją cy do -
brze roz wi nię tą sieć szla ków pie szych i ro we -
ro wych. Cha rak te ry zu ją go wspa nia łe wi do ki,
bo gac two form skal nych, licz ne za byt ki ar -
chi tek tu ry oraz roz bu do wa na ba za noc le go -
wa. Wszyst ko to zna czą co wpły wa na atrak -
cyj ność te go miej sca.

Zakład Przyrodoleczniczy „Wojciech” 
w Lądku-Zdroju. Pierwszy zakład w tym miejscu
oddano do użytku w 1680 r., a obecny
neobarokowy budynek na planie okręgu
zbudowano 200 lat później. Jego centrum stanowi
marmurowy basen pod kopułą, w którym
odbywają się lecznicze kąpiele w wodzie termalnej.
Na galerii udostępniono imponującą pijalnię wód

Ośrodek golfowy w Szczytnej, 
położonej pomiędzy Polanicą-Zdrojem a Dusznikami-Zdrojem

INWESTYCJE DLA ROZWOJU

Wemeco Poland w Kudowie-Zdroju

ZPAS w Nowej Rudzie

Spływ pontonowy Przełomem Bardzkim 
jest wyprawą pięcioma meandrami, przecinającymi

Góry Bardzkie, z widokami na odsłaniające się,
wysokie na kilkanaście metrów skały
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Twierdza Kłodzka to najcenniejsze dzieło nowożytnej architektury 
obronnej w Polsce. Zobaczyć tu można ogromne bastiony i komnaty
i wraz z przewodnikiem przejść podziemnym chodnikiem minerskim. 
Z tarasu widokowego rozciąga się wspaniały widok na Kłodzko i całą kotlinę

Rowerem po stoku 

ZAMIEJSCOWE BIURO
WSSE „INVEST-PARK”

Trójmorski Wierch – szczyt w Masywie
Śnieżnika w Sudetach Wschodnich
o wysokości 1145 m n.p.m., leżący między
Puchaczem a Jasieniem w granicznym
grzbiecie, oddzielającym Polskę od Czech.
Obecną nazwę wprowadził w 1946 r.
Mieczysław Orłowicz dla podkreślenia
charakteru szczytu, pod którym zbiegają się
zlewiska trzech mórz – Bałtyckiego,
Północnego i Czarnego

KŁODZKO 
(28 tys. mieszkańców)
Miasto jest nie pi sa ną sto li cą re gio nu,
daw niej hrab stwa kłodz kie go, dziś sie -
dzi bą po wia tu oraz wie lu in sty tu cji,
ośrod kiem edu ka cyj nym, kul tu ral nym,
han dlo wym i biz ne so wym.

� GRAŻYNA CAL
g.cal@invest-park.com.pl

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie to jedna
z najpiękniejszych jaskiń w Polsce,
z najdłuższym systemem korytarzy
w Sudetach, wyniosłymi kominami,
bogatymi naciekami z różnorodnością
kolorów i faktur

Sie dzi ba znaj du je się w biu row cu „Ma ła
Twier dza” przy ul. Ob jaz do wej 11 w Kłodz -
ku. Do pań stwa dys po zy cji po zo sta ją pra -
cow ni cy biu ra GRA ŻY NA CAL, kie row nik,
oraz NA TA LIA SKIER KOW SKA.

tel. 74 637 98 10
e -ma il: klodz ko@in vest -park.com.pl
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Autorka jest głównym specjalistą w WSSE „INVEST-PARK”,
doświadczoną konsultantką firm w zakresie pomocy publicznej.
Napisz:
a.ziarko@invest-park.com.pl

wielkość województwa województwa 
przedsiębiorstwa lubuskie i opolskie dolnośląskie i wielkopolskie

duże do 35 proc. do 25 proc.

średnie do 45 proc. do 35 proc.

małe i mikro do 55 proc. do 45 proc.

Preferencje i ulgi 

RÓŻNE ŹRÓDŁA 
PROJEKTU – JAK 
Polska otrzymała prawie 350 mld zł środków
unijnych do zainwestowania w latach
2014–2020. Ich część została przeznaczona
dla firm w formie dotacji lub zwrotnych
instrumentów finansowych (jak np. preferencyjne
pożyczki, gwarancje bankowe). Ponadto
przedsiębiorcy mają do dyspozycji krajowe formy
pomocy, m.in. zwolnienia z podatku
dochodowego i od nieruchomości. Preferencje
i ulgi można łączyć, pod warunkiem, 
że nie zostanie przekroczony określony limit
pomocy publicznej w ramach jednego
projektu inwestycyjnego.

PRZYKŁAD 1

PRZYKŁAD DLA INWESTYCJI O KOSZTACH
KWALIFIKOWANYCH 8 MLN ZŁ
Koszty Maksymalna wysokość pomocy publicznej 
kwalifikowane dla średniego przedsiębiorcy w województwie
nowej inwestycji dolnośląskim 

2,8 mln zł, w tym:

8 mln zł zwolnienie z podatku CIT zwolnienie z podatku 
od nieruchomości

2 mln zł 0,8 mln zł

la każ de go re gio nu zo stał okre ślo ny po ziom
mak sy mal ne go do fi nan so wa nia pro jek tu,
za leż ny od wiel ko ści przed się bior stwa
(patrz: ta be la okre śla ją ca po ziom re gio nal -
nej po mo cy in we sty cyj nej dla re gio nów

znaj du ją cych się w Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko -
no micz nej). Mi mo iż przed się bior ca mo że sko rzy stać
w ra mach jed ne go pro jek tu z kil ku źró deł do fi nan so wa -
nia, nie mo że prze kro czyć te go mak sy mal ne go pu ła pu. 

� ANNA ZIARKO

D
• Śred nie przed się bior stwo z wo je wódz twa dol no ślą skie go ko rzy sta

ze zwol nie nia z po dat ku do cho do we go (CIT) z ty tu łu pro wa dze nia
dzia łal no ści go spo dar czej na te re nie stre fy eko no micz nej. Zwol nie -
nie to wy no si do 35 proc. po nie sio nych na kła dów in we sty cyj nych. Na
za kup grun tu, bu do wę ha li, za kup ma szyn i urzą dzeń prze zna czy -
ło 8 mln zł (wy dat ki kwa li fi ko wa ne). 

• Jed no cze śnie gmi na, w ce lu za chę ce nia do po wsta wa nia no wych in -
we sty cji na swo im te re nie, sto su je zwol nie nie z po dat ku od nie ru cho -
mo ści (ja ko re gio nal ną po moc in we sty cyj ną) w wy so ko ści 10 proc.
kosz tów kwa li fi ko wa nych no wej in we sty cji. 

• Przed się bior ca chce sko rzy stać z obu ulg. 

W związ ku z tym, iż in ten syw ność po mo cy pu blicz nej na te re nie
wo je wódz twa dol no ślą skie go dla śred nie go przed się bior cy wy no -
si mak sy mal nie 35 proc., je śli wy ko rzy sta on po moc gmin ną,
zwol nie nie z po dat ku CIT wy nie sie 25 proc. 

• Sy tu acja bę dzie ta ka sa ma, je śli zwol nie nie z po dat ku od nie ru cho -
mo ści bę dzie udzie la ne ja ko po moc de mi ni mis. Na le ży jed nak pa mię -
tać, iż w przy pad ku po mo cy de mi ni mis jej wy so kość w cią gu 3 lat
ka len da rzo wych nie mo że prze kro czyć 200 tys. eu ro, nie za leż nie od
te go, na ja ki cel zo sta ła prze zn aczo na.
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FINANSOWANIA
JE ŁĄCZYĆ?

PRZYKŁAD 3

• Ma ły przed się bior ca z Wiel ko pol ski re ali zu je in we sty cję w wy so ko -
ści 20 mln zł na te re nie spe cjal nej stre fy eko no micz nej. Wy dat ki
kwa li fi ko wa ne sta no wią za kup grun tu, bu do wę ha li, za kup li nii tech -
no lo gicz nej oraz pa ten tów. 

• Wy so kość zwol nie nia z po dat ku do cho do we go CIT wy no si mak sy -
mal nie 45 proc., czy li 9 mln zł. Jed no cze śnie na za kup jed nej z ma -
szyn uzy skał do ta cję z re gio nal ne go pro gra mu ope ra cyj ne go (koszt
ma szy ny 5 mln zł, wy so kość po mo cy – 2,25 mln zł). Dla te go osta -
tecz nie zwol nie nie z po dat ku CIT wy nie sie 6,75 mln zł, aby nie prze -
kro czyć mak sy mal nej in ten syw no ści po mo cy.

PRZYKŁAD 2

OGÓLNE ZASADY KUMULOWANIA
POMOCY PUBLICZNEJ

• Przed się bior ca po raz pierw szy otrzy mał w ubie głym ro ku po moc de mi -
ni mis w wy so ko ści 400 tys. zło tych na udział w tar gach za gra nicz nych. 

• Obec nie w związ ku z pro jek tem in we sty cyj nym re ali zo wa nym na te -
re nie spe cjal nej stre fy eko no micz nej (za kup grun tu, bu do wa ha li,
za kup ma szyn i urzą dzeń) chce sko rzy stać ze zwol nie nia z po dat ku
do cho do we go (CIT). 

• Jest ma łym przed się bior cą dzia ła ją cym w wo je wódz twie opol skim.
Przy słu gu je mu po moc pu blicz na w wy so ko ści 55 proc. kosz tów kwa -
li fi ko wa nych pro jek tu, któ re wy nio sły 10 mln zł. Jed no cze śnie chce
sko rzy stać ze zwol nie nia z po dat ku od nie ru cho mo ści (po moc de mi -
ni mis) w wy so ko ści 10 proc. kosz tów kwa li fi ko wa nych in we sty cji.

• Przy zna na po moc na wy jazd na tar gi za gra nicz ne nie łą czy się z po -
mo cą z ty tu łu dzia ła nia na te re nie spe cjal nej stre fy eko no micz nej,
gdyż do ty czy in nych kosz tów kwa li fi ko wa nych. Jed nak zwol nie nie
z po dat ku od nie ru cho mo ści jest ści śle zwią za ne z wy dat ka mi in -
we sty cyj ny mi i łącz nie nie może prze kro czyć 55 proc. 

• Do dat ko wo przed się bior ca mu si zsu mo wać uzy ska ną po moc de mi -
ni mis na udział w tar gach z po mo cą de mi ni mis przy zna ną ja ko
zwol nie nie z po dat ku od nie ru cho mo ści, mi mo iż do ty czą in nych
wy dat ków. Nie mo że bo wiem w cią gu 3 lat ka len da rzo wych prze -
kro czyć 200 tys. eu ro po mo cy de mi ni mis. W związ ku z tym, że
w ze szłym ro ku przed się bior ca otrzy mał po moc de mi ni mis w wy -
so ko ści 400 tys. zł (100 tys. eu ro), to w tym ro ku przy słu gu je mu
do wy ko rzy sta nia je dy nie 400 tys. zł (100 tys. eu ro) z ty tu łu zwol -
nie nia z po dat ku od nie ru cho mo ści.

PRZYKŁAD DLA INWESTYCJI O KOSZTACH
KWALIFIKOWANYCH 20 MLN ZŁ
Koszty Maksymalna wysokość pomocy publicznej 
kwalifikowane dla małego przedsiębiorcy w województwie
nowej inwestycji wielkopolskim 

9 mln zł, w tym:

20 mln zł
zwolnienie dotacja z regionalnego 
z podatku CIT programu operacyjnego

6,75 mln zł 2,25 mln zł

PRZYKŁAD DLA INWESTYCJI O KOSZTACH
KWALIFIKOWANYCH 10 MLN ZŁ
Koszty Maksymalna wysokość pomocy publicznej 
kwalifikowane dla małego przedsiębiorcy z województwa
nowej inwestycji opolskiego

5,5 mln zł, w tym:

10 mln zł zwolnienie z podatku CIT zwolnienie z podatku 
od nieruchomości

5,1 mln zł 0,4 mln zł

� Jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną
pomocą inwestycyjną, to skumulowana intensywność pomocy
publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności
regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym
regionie.

� Jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą
de minimis odnośnie do tych samych wydatków
kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może
przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy
inwestycyjnej obowiązującej w danym regionie.

� Jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden
stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi stanowi
pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy
publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest
korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

D
la uproszczenia przyjęto kurs 1 euro =

 4 zł
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Interaktywna baza terenów inwestycyjnych, możliwość rejestracji na konferencje oraz Platforma
współpracy dedykowana firmom działającym w wałbrzyskiej strefie – to tylko niektóre funkcjonalności
nowej odsłony portalu internetowego WSSE „INVEST-PARK”. Nowa perspektywa Unii Europejskiej
kładzie duży nacisk na wdrażanie innowacyjnych technologii. „INVEST-PARK” również nie ucieka
od nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W styczniu została uruchomiona nowa odsłona portalu
internetowego wałbrzyskiej strefy. Strona została zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych
oraz przystosowana do najnowszych trendów graficznych i funkcjonalnych. Jest dostępna w dwóch
wersjach językowych (polskiej i angielskiej) oraz w wydaniu dla słabowidzących. Dołożyliśmy również
wszelkich starań, aby była przejrzysta i intuicyjna. 

www.invest-park.com.pl

NOWA JAKOŚĆ

CO SŁYCHAĆ
W „INVEST-PARKU”?

28

Pierwszą nowością jest
interaktywna mapa terenów
inwestycyjnych, którymi dysponuje
„INVEST-PARK”. Za pomocą kilku
filtrów można łatwo znaleźć
interesującą lokalizację, obejrzeć
panoramiczne zdjęcia terenu, obliczyć
ulgę podatkową oraz skontaktować się
z pracownikiem odpowiedzialnym
za daną lokalizację. Mapa
współpracuje z narzędziem
„Inwestor”, które pozwala
przeanalizować szczegóły gruntu. 

Nie zapomnieliśmy również o umieszczeniu wszystkich numerów
kwartalnika Strefy. „INVEST PARK INFO”
dostępny jest w wersjach interaktywnej oraz PDF. 

Na portalu znajduje się także lista najbliższych
konferencji i szkoleń organizowanych przez
wałbrzyską strefę, z możliwością rejestracji on-line.

INVEST-PARK INFO � 1/6/2015



29MARZEC 2015

Portal zawiera także 
niepubliczną część dostępną
po zalogowaniu – Platformę
współpracy. Narzędzie
skierowane jest do przedsiębiorców
prowadzących działalność
w wałbrzyskiej strefie. 
Umożliwia m.in. kontakt z firmami,
poszukiwanie partnerów biznesowych,
wymianę informacji i opinii w ramach
forum dyskusyjnego oraz zadawanie
pytań ekspertom WSSE. 
Za pomocą Platformy współpracy
można również zarejestrować się
na szkolenia dostępne dla firm
strefowych oraz wysłać sprawozdania
kwartalne z realizacji zezwolenia
na działalność w specjalnej strefie
ekonomicznej.

Na nowej stronie dostępna jest
również interaktywna baza firm
działających w WSSE. Lista
pozwala na przefiltrowanie
przedsiębiorstw pod kątem
lokalizacji, branży czy kapitału 
oraz wyszukiwanie za pomocą
słów kluczowych. 

Kalkulator pomocy publicznej
pozwala przedsiębiorcom w prosty
sposób oszacować wysokość ulgi
podatkowej. Za pomocą filtrów
można wybrać między innymi
lokalizację inwestycji, wielkość
firmy czy walutę. 

� JACEK SERDECZNY



W tym ro ku pre zes WSSE „INVEST-PARK” BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA

bra ła udział w dwóch mi sjach go spo dar czych – do Chin i Ja po nii. Dol ny Śląsk

zo stał wy bra ny ja ko je den z uczest ni ków pi lo ta żo we go pro gra mu na wią za nia sto -

sun ków go spo dar czych z Chi na mi. Z te go wo je wódz twa po cho dzi aż 40 pro cent pol -

skie go eks por tu do Pań stwa Środ ka. 

– Ma łe i śred nie przed się bior stwa z Chin pla nu ją eks pan sję na ryn ki eu ro pej skie.

Po sta ra my się zainteresować ich na szym re gio nem – mó wi Bar ba ra Ka śni kow ska.

Pod czas mi sji pod pi sa no umo wę o współ pra cy mię dzy Wał brzy chem a mia stem

Tien cin.

W Pol sko -Ja poń skim Fo rum Go spo dar czym wzię ły udział fir my, przed sta wi cie le re -

gio nów oraz spe cjal nych stref eko no micz nych. Pol ska jest interesującym kie run kiem

in we sty cyj nym dla Ja poń czy ków. 

– Po zy ska nie ja poń skich in we sto rów to pro ces dłu go trwa ły, mo że za jąć na wet kil ka

lat – wy ja śnia pre zes „INVEST-PARK”. – W biz ne sie Ja poń czy cy ce nią kon tak ty oso -

bi ste, chcą po znać part ne ra i na brać do nie go za ufa nia. Stąd wa ga ta kich im prez, jak

tar gi czy mi sje, któ re da ją moż li wość bez po śred nie go spo tka nia i roz mo wy – do da je.

W wałbrzyskiej strefie działa obecnie 12 firm z kapitałem japońskim, które

zainwestowały blisko 4,9 mld złotych i zatrudniają ponad 4000 pracowników. 

AZJATYCKIE SPOTKANIA
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KOMOROWSKI zainaugurował

Polsko-Japońskie Forum

Gospodarcze, w którym wzięli udział

m.in. towarzyszący prezydentowi RP

w podróży do Japonii przedstawiciele

polskich firm z sektora spożywczego,

logistycznego, transportowego,

budowlanego i kolejowego. 

Prezydent zachęcał japońskich

przedsiębiorców do inwestowania

w Polsce i podkreślił, że Polska

stanowi dla Japonii „atrakcyjną

bramę do rynku Unii Europejskiej”

W lutym po wo ła ny zo stał Kla ster Edu ka cyj ny „INVEST in EDU” Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej. Podczas
konferencji „Mądrzej. Czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki”, która odbyła się w Bolesławcu, po ro zu mie nie pod pi sa li
przed się bior cy, przed sta wi cie le szkół oraz sa mo rzą dów. Obec ny rok szkol ny Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej okre śli -
ło ro kiem szkol nic twa za wo do we go. Na roz wój te go sys te mu kształ ce nia zo sta nie prze zna czo ny po nad mi liard eu ro. 
– Ro lą kla stra jest przede wszyst kim zwięk sze nie do stęp no ści sta ży i prak tyk oraz pro mo cja szkol nic twa za wo do we go – tłu ma -
czy BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA, pre zes wał brzy skiej stre fy. – Ma my rów nież na dzie ję, że przy czy ni się do po wsta wa nia tak
zwa nych klas pa tro nac kich, gdzie przed się bior ca ma wpływ na pro gram na ucza nia. Ucznio wie z ko lei na by wa ją prak tycz ne umie -
jęt no ści oraz ma ją do stęp do no wo cze snych tech no lo gii – do da je sze fo wa WSSE „INVEST-PARK”.
Podczas konferencji w Bolesławcu za dobre praktyki we współpracy zostali docenieni przedsiębiorcy oraz szkoły zawodowe. Otrzymali
oni dyplomy oraz statuetki przekazane przez Ministerstwo Gospodarki. Nauczyciele i uczniowie placówek zostali z kolei wyróżnieni
przez trzy specjalne strefy ekonomiczne: wałbrzyską, legnicką oraz kamiennogórską.

Wyróżnienia
dla lokalizacji 
WSSE

Sie dem miast, w któ rych dzia ła Wał -
brzy ska Spe cjal na Stre fa Eko no -
micz na – WRO CŁAW, KO BIE RZY -
CE, ŚWID NI CA, OPO LE, OŁA WA,
WAŁ BRZYCH oraz ŚREM, zo sta ło
wy so ko oce nio nych w pierw szym
kon kur sie Po lish Ci ties of the Fu tu -
re 2015/16.
Wy so ka po zy cja miast, w któ rych dzia -
ła wał brzy ska stre fa, to rezultat nie tyl -
ko do brej lo ka li za cji, uzbro jo ne go te re -
nu in we sty cyj ne go, ale tak że do brych wa -
run ków do pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej oraz dzia łań sa mo rzą du na
rzecz roz wo ju go spo dar cze go.
W ka te go rii ogól nej War sza wa zo sta ła
na zwa na pol skim mia stem przy szło ści
2015/16.

EDU

ROK
ZAWODOWCÓW
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Po nad 150 ha te re nu ob ję te go
Wał brzy ską Spe cjal ną Stre fą
Eko no micz ną „INVEST-PARK”
cze ka na in we sto rów w Wiel ko -
pol sce. Aby efek tyw niej od po -
wia dać na po trze by przed się -
bior ców, WSSE zde cy do wa ła
o uru cho mie niu biu ra za miej -
sco we go we Wrze śni, przy uli -
cy Cho pi na 8.
– WSSE „INVEST-PARK” obej mu je w Wiel ko pol sce te re ny w ośmiu miej sco -
wo ściach (Ja ro cin, Ka lisz, Ko ścian, Kro to szyn, Lesz no, Ra wicz, Śrem oraz Wrze -
śnia). Wnio sek o włą cze nie ko lej nych grun tów ocze ku je na de cy zję Ra dy Mi ni strów.
Wał brzy ska stre fa chce po sze rzyć swo ją ofer tę in we sty cyj ną mię dzy in ny mi o no -
wą pod stre fę w Ksią żu Wiel ko pol skim oraz o ko lej ne dział ki w Ko ścia nie – mówi
TEODOR STĘPA, wiceprezes WSSE „INVEST-PARK” (na zdjęciu z Sekretarz
Stanu w Kancelarii Premiera ANDŻELIKĄ MOŻDŻANOWSKĄ). 
Za kon takt z in we sto ra mi, sa mo rzą da mi oraz in sty tu cja mi oko ło biz ne so wy mi
od po wia dać bę dzie kie row nik JA CEK KO NOP KA. Był on wie lo let nim wi ce -
pre zy den tem Ka li sza, zna więc doskonale spe cy fi kę re gio nu. Ja ko li cen cjo no -
wa ny po śred nik w ob ro cie nie ru cho mo ścia mi ma rów nież do świad cze nie w sprze -
da ży grun tów.

Wał brzy ska Spe cjal na Stre fa Eko no micz na „INVEST-PARK” oraz
Le gnic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz na roz po czę ły współ pra cę
z In sty tu tem Au to stra da Tech no lo gii i In no wa cji (IATI), któ re go
li de ra mi są Po li tech ni ka Wro cław ska oraz Aka de mia Gór ni czo -Hut -
ni cza im. S. Sta szi ca w Kra ko wie. Stre fy sta ną się m.in. po śred ni kiem
w na wią zy wa niu kon tak tów na uko wo -biz ne so wych mię dzy fir ma mi dzia -
ła ją cy mi w SSE a uczel nia mi bę dą cy mi part ne ra mi In sty tu tu.

Na zdjęciu (od lewej): prof. TADEUSZ WIĘCKOWSKI, rektor
PWr, DOROTA WŁOCH, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, ILONA ANTONISZYN-KLIK, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki, prof. TADEUSZ SŁOMKA, rektor AGH,
TOMASZ JAKACKI, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Oko ło 2000 po sił ków dla dzie ci uda się ufun do wać dzię ki sprze da ży bi le tów na spek takl
„Za Bar dzo Czer wo ny Kap tu rek”. Do chód za si lił ak cję „Sy ta Zi ma” pro wa dzo ną przez wał brzy -
ską fa bry kę TO YO TY w part ner stwie z fun da cją MER KU RY. Za miast pro fe sjo nal nych ak to rów, na sce -
nie wał brzy skie go Te atru Lal ki i Ak to ra wy stą pi ły oso by zwią za ne z wał brzy ską po li ty ką, me dia mi
oraz biz ne sem. Wśród nich by ła BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA, pre zes Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre -
fy Eko no micz nej.

DROGA WIELKICH MOŻLIWOŚCI
KA MIL GOŹ DZIK za -

stą pił na tym sta no wi sku
GRZE GO RZA SA WIC KIE -
GO – obec nie wi ce mar szał -
ka wo je wódz twa opol skie -
go. Ma za so bą 10-let nie do -
świad cze nie w Agen cji Nie ru -
cho mo ści Rol nych, gdzie pra co wał naj -
pierw ja ko spe cja li sta do spraw ewi den cji
da nych, by w koń cu ob jąć sta no wi sko za stęp -
cy kie row ni ka zaj mu ją ce go się sprze da żą
grun tów.
Biu ro za miej sco we WSSE „INVEST-
-PARK” w Opo lu mie ści się przy uli cy Ho -
rosz kie wi cza 6.

NOWY KIEROWNIK
W OPOLU

BIURO 
WE WRZEŚNI
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STREFY EKONOMICZNE WKRACZAJĄ 
NA AUTOSTRADĘ TECHNOLOGII I INNOWACJI

SZTUKA HUMORYSTYCZNA 
– SZCZYTNY CEL  

Mi ni ster stwo Go spo dar ki, za rzą dy spe cjal nych stref
eko no micz nych oraz przed sta wi cie le sa mo rzą dów
i in sty tu cji pod pi sa li po ro zu mie nie w spra wie stwo rze -
nia ob sza ru ak tyw no ści in we sty cyj nej w pa sie dro gi
eks pre so wej S3.
Do bre po łą cze nie ko mu ni ka cyj ne to je den z głów nych czyn -
ni ków de cy du ją cych o lo ko wa niu in we sty cji. Bu do wa dro -
gi eks pre so wej S3 ma się za koń czyć w 2018 ro ku. Szlak
prze bie gać bę dzie od Szcze ci na do przej ścia gra nicz ne -
go w Lu baw ce na po łu dniu kra ju. Stwo rze nie ob sza ru ak -
tyw no ści in we sty cyj nej wzmoc nić ma atrak cyj no ść tych
te re nów w pa sie pla no wa nej dro gi. Pro jekt Mi ni ster stwa
Go spo dar ki za kła da dzia ła nia za rów no in fra struk tu ral -
ne, jak i spo łecz ne i edu ka cyj ne. Na zdjęciu pre zes BAR -
BA RA KA ŚNI KOW SKA pod pi su je po ro zu mie nie.
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LIDERZY
WYGRYWAJĄ!
BĄDŹ
PIERWSZY W:

Bystrzycy
Kłodzkiej
Grodkowie
Kobierzycach
Namysłowie
Otmuchowie
Rawiczu

Szczegółowe informacje: doi@invest-park.com.pl

ULGI PODATKOWE

TERENY INWESTYCYJNE
Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ
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