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WYDARZEŃ 
I TERMINÓW, 
O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ

Będzie to druga i ostatnia 
transza podziału środków 
w 2014 r., dlatego 
zachęcamy do składania 
wniosków o dofinansowanie
inicjatyw sportowych
i edukacyjnych.
Pierwszeństwo mają wnioski
z terenów gmin posiadających
udziały w spółce.

Zasady i wzory dokumentów
znajdą Państwo w zakładce
„sponsoring” na stronie: 
www.invest-park.com.pl

31 lipca – ostatni dzień 
na składanie wniosków 
o sponsoring
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Poznajmy się…

ie spoczywamy jednak na laurach.
Wprowadzamy dla inwestorów dodatkowe
zachęty: organizujemy warsztaty klubu HR,
spotkania narodowościowe, oferujemy

powierzchnie biurowe do wynajęcia. Koordynujemy także
współpracę między przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi.

N

Jak przystało na lidera, „INVEST-PARK”
jest w znakomitej formie. Powiększyliśmy się
o 150 hektarów i trzy nowe miejscowości,
a w pierwszym półroczu aż 65 kolejnych firm
postanowiło zainwestować lub rozwijać się

w wałbrzyskiej strefie. Wydaliśmy też 300. zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy!
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Magazyn IPI również na iPadzie!
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Do 10 lipca czekamy w WSSE
„INVEST-PARK” na informacje
od firm działających w strefie
dotyczące poniesionych wydatków
inwestycyjnych w drugim kwartale

oraz stanu zatrudnienia do końca
czerwca 2014 r. 
Prosimy o przesyłanie 
informacji, jak zwykle, na adres: 
j.rybicka@invest-park.com.pl



Uprawnienia związków zawodowych
a uprawnienia pracodawcy – to temat
V warsztatów Klubu Menedżerów HR, 
które odbędą się we wrześniu. 
Będzie to kolejna okazja do wymiany
doświadczeń i wzbogacenia wiedzy. Jeśli chcą
Państwo otrzymywać informacje o terminach
i tematach spotkań – prosimy o kontakt: 

hr@invest-park.com.pl

To tylko niektóre z działań, o których przeczytają Państwo
w najnowszym numerze „IPI”. 

Od pierwszego lipca obowiązują nowe zasady udzielania
pomocy publicznej. Przedsiębiorcy, prowadząc biznes
w specjalnych strefach ekonomicznych, będą mogli nadal
korzystać z ulg podatkowych, ale niższych niż do tej pory
(o zmianach i nowych zasadach pisaliśmy w marcowym
numerze, a szczegółowo opiszemy je we wrześniu). 

– To fałsz, że państwo polskie chętniej wspiera zachodnie
koncerny. Ale jest niewątpliwie prawdą, że zachodnie koncerny
łatwiej i z większą świadomością sięgają po pomoc
publiczną – pisze w swoim felietonie Ilona Antoniszyn-Klik,
wiceminister gospodarki. Dlatego uruchamiamy działania,
ułatwiające polskim firmom decyzje inwestycyjne. Między
innymi budujemy hale dla małych i średnich przedsiębiorstw,
by już na starcie redukować koszty inwestycji. 

Trochę statystyki: posiadamy ponad 2600 hektarów terenów
inwestycyjnych położonych w 44 miejscowościach na terenie
czterech województw, a zatrudnienie w 170 firmach znalazło już
37 tysięcy osób. 

Zmieniamy się, ale nasze hasło pozostaje wciąż aktualne:
Dołącz do najlepszych!

Zachęcam do lektury i korespondencji (ipi@invest-park.com.pl).

 MONIKA KORZEWICZ, re dak tor pro wa dzą cy
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W lipcu odbędzie się kolejne spotkanie, podczas
którego Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE
„INVEST-PARK”, uroczyście wręczy rekordową
w historii wałbrzyskiej strefy liczbę zezwoleń
na prowadzenie działalności gospodarczej.
Spotkanie połączone będzie z podsumowaniem
pierwszego półrocza 2014 r. 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.

Rekordowa ilość zezwoleń w WSSE
Sportowe wydarzenia

V spotkanie Klubu Menedżerów HR

Nowa epoka stawia przed nami nowe wyzwania. My, którzy zburzyliśmy
komunizm, uruchamiając domino przemian w Europie, powinniśmy być
przykładem i inspiracją dla całego świata, jak bez przemocy i w sposób
demokratyczny zmieniać nawet najtrudniejszą rzeczywistość. (...)
Wspominając zaś 4 czerwca 1989 roku, twórzmy lepszy świat 
dla naszych dzieci i wnuków, by naszego zwycięstwa nie zmarnować.
Cieszmy się sukcesem polskiej transformacji i budujmy na położonych 
w ciągu 25 lat mocnych fundamentach coraz piękniejszy dom.

Prezydent LECH WAŁĘSA o 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów

W ramach sponsoringu WSSE „INVEST-PARK”
wspiera inicjatywy sportowe. Zachęcamy
do udziału w najbliższych wydarzeniach:

• 5–7 września 2014 r. – Międzynarodowy
Festiwal Piłki Ręcznej ŚWIDNICA CUP

• 20 września – 18. Diathlon Polsko-Czeski
(Wałbrzych – Hipodrom Książ)

• 21 września – Bieg uliczny – szlakiem zabytków
Nysy

• 27 września – III Maraton Górski Aglomeracji
Wałbrzyskiej Zielone Sudety (Mieroszów)

• 28 września – Strzelińska Dziesiątka 
– III Bieg wzgórz strzelińskich

Uwaga mali i średni przedsiębiorcy, jeśli chcecie
rozwinąć działalność, minimalizując koszty
inwestycji, mamy dla Was hale produkcyjne.
Firmy zainteresowane wynajęciem hal proszone są
o kontakt z Departamentem Obsługi Inwestora: 

doi@invest-park.com.pl

O szczegółach piszemy na stronie 21.

@

Już wynajmujemy hale!
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Po wyborach do Parlamentu Europejskiego

Za nami ósme bezpośrednie wybory do europarlamentu w historii UE. W Polsce odbyły się po raz
trzeci. W całej UE wybranych zostało 751 europosłów. W Polsce o miejsce w europarlamencie
ubiegało się 1277 kandydatów – 557 kobiet (44 proc.) i 720 mężczyzn (56 proc.) z 12 komitetów
wyborczych. Wybraliśmy taką samą jak dotychczas liczbę swoich przedstawicieli – 51. Tym samym
Polska znajduje się wśród krajów o największej liczbie reprezentantów – poza Niemcami wyprzedzają
nas tylko Francja (74 mandatów), Wielka Brytania (73), Włochy (73) i Hiszpania (54).

RY SZARD CZAR NEC KI 
Po raz trze ci zo stał eu ro po słem. 
By ły wi ce mi ni ster kul tu ry 
chciał by kon ty nu ować to, czym zaj mo wał
się w ostat nich la tach – czy li po li ty kę
wschod nią i kon tro lę bu dże tu in sty tu cji
unij nych. 

LI DIA GE RIN GER 
DE OEDEN BERG 
Po raz trze ci uzy ska ła man -
dat do PE. By ła
dy rek tor Fil har mo nii 

Wro cław skiej za naj waż -
niej szy punkt swe go pro gra mu
wy bor cze go uzna je two rze nie 
no wych miejsc pra cy dla mło dych lu dzi. 

MA REK GRÓ BAR CZYK 
By ły mi ni ster go spo dar ki 
mor skiej zo stał po now nie 
eu ro de pu to wa nym. 
Wśród naj waż niej szych za dań, 
któ re so bie sta wia, jest od bu do wa pol skiej
go spo dar ki mor skiej i od no wie nie prze my -
słu stocz nio we go w re gio nie.

AN DRZEJ GRZYB 
Eu ro po słem zo stał po raz
dru gi. Je go do tych cza so wa
pra ca w PE kon cen tro wa ła
się na po li ty ce ener ge tycz nej

i kli ma tycz nej UE, a tak że bez pie czeń stwie
do staw su row ców ener ge tycz nych
oraz wspar ciu dla ma łych
i śred nich przed się biorstw.

RO BERT IWASZ KIE WICZ 
Wro cław ski przed się bior ca
za po wia da, że w PE 
na pew no bę dzie ne go wał efek ty 
pra cy i de cy zje tej in sty tu cji.
– Par la ment Eu ro pej ski
w po nad 70 pro cen tach usta la pra wo dla Po -
la ków i oczy wi ście źle to ro bi. Dla te go bar -
dzo gło śno bę dę mó wić, co ro bi źle i co trze -
ba zro bić, by to zmie nić – mówi. 

DA WID JAC KIE WICZ
By ły wi ce mi ni ster skar bu
pań stwa w Par la-
men cie Eu ro pej -
skim chce

zaj mo wać się te ma ty ką 
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go.

DA NU TA 
JA ZŁO WIEC KA 
Od 2009 roku de pu-
to wa na do Par la -
men tu Eu ro pej skie go, chce

dzia łać na rzecz lep sze go po strze ga nia pol -
skich emi gran tów, po pra wić wy ko rzy sta nie
unij ne go wspar cia na rzecz se nio rów i po -
ma gać mło dym lu dziom wcho dzą cym
na ry nek pra cy. 

AGNIESZ KA 
KO ZŁOW SKA -RA JE WICZ 
By ła Peł no moc nicz ka Rzą du
ds. Rów ne go Trak to -
wa nia, współ twór -

czy ni usta wy pa ry te to wej, 
w eu ro par la men cie chce za jąć się
wal ką z bez ro bo ciem i uła twie nia mi 
dla se nio rów. 

BO GU SŁAW LI BE RADZ KI 
By ły mi ni ster trans por tu 
i go spo dar ki mor skiej zo stał 
po raz trze ci eu ro po słem. Za po wia da, że
w no wej ka den cji bę dzie kon ty nu ował pra cę
nad po pra wą ko mu ni ka cji mię dzy re gio nem
(star to wał w okrę gu lu bu sko -za chod nio po -
mor skim) a resz tą kra ju i Eu ro pą. 

KRY STY NA ŁY BAC KA 
By ła mi ni ster edu ka cji i spor -
tu w PE chce sku pić się na
spra wach zwią-
za nych z edu ka cją

i na uką. Za pew nia też, że bę-
dzie za bie gać o środ ki na roz wój 
sek to ra ba dań i in no wa cji w re gio nie. 

DA RIUSZ RO SA TI 
By ły mi ni ster spraw za gra -
nicz nych, eko no mi sta, w PE
chciał by za sia dać w Ko mi sji
do spraw Go spo dar czych

i Mo ne tar nych, dzia łać na rzecz
wzro stu kon ku ren cyj no ści, 
two rze nia no wych miejsc pra cy
oraz zaj mo wać się po li ty ką 
ener ge tycz ną i kli ma tycz ną. 

ADAM SZEJN FELD 
De biu tant w eu ro par la men -
cie. By ły wi ce mi ni ster go -
spo dar ki. – Do tej po ry dzia -
ła łem na rzecz ogra ni cze nia

biu ro kra cji w Pol sce. Bę dę chciał
na dal w tym za kre sie pra co-
wać w Bruk se li, gdzie uchwa-
la ne jest 80 proc. obo wią zu ją -
ce go w Pol sce pra wa – pod kre śla. 

KA ZI MIERZ MI CHAŁ
UJAZ DOW SKI 
By ły mi ni ster
kul tu ry i dzie dzic-
twa na ro do we go 

za po wia da, że w PE chce dą żyć do po pra wy
re la cji mię dzy eu ro po sła mi a pol skim rzą -
dem i Sej mem. 

BOG DAN 
ZDRO JEW SKI 
Ko mi sja w PE, 
któ ra bu dzi szcze gól ne
za in te re so wa nie by łe go mi -

ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go, to
ko mi sja bu dże tu. – Z tej po zy cji moż na by
po pra wiać sy tu ację nie tyl ko w kul tu rze, ale
po móc ca łe mu sek to ro wi kre atyw ne mu –
mó wi. 

Reprezentanci w Parlamencie 
Europejskim z  czterech województw 
(dolnośląskiego, wielkopolskiego, 
opolskiego i lubuskiego), w których 
działa wałbrzyska strefa: 
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Znamy już wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wyjątkowo dobre
wyniki eurosceptyków oraz skrajnych partii z prawicy i lewicy (prawie 25% miejsc
w PE) to wyraz rozczarowania obywateli UE obecnym porządkiem. Krytycy Unii
wzywają m.in. do uproszczenia unijnych procedur i regulacji, do zmniejszenia
unijnej biurokracji. Trudno się nie podpisać pod takimi hasłami.

iestety, wy jąt ko wo zło żo na mo zai ka frak -
cji, ja kie po wsta ją w no wym par la men -
cie, ozna czać bę dzie naj praw do po dob -
niej zwięk sze nie stop nia skom pli ko wa nia
i wy dłu że nie pro ce sów po dej mo wa nia

de cy zji w Unii Eu ro pej skiej.
Jak na to re agu ją in we sto rzy? Po dob nie jak wy bor cy:

bez emo cji. Nie za no to wa no żad nych dra ma tycz nych tąp -
nięć na gieł dach, kur sy wa lut utrzy mu ją tren dy. Znacz nie
bar dziej na ry nek wpły wa sy tu acja na Ukra inie.

Niech nas to jed nak nie zwie dzie. Wy ni ki wy bo rów do
Par la men tu Eu ro pej skie go po win ny być dla rzą dzą cych
Unią waż nym sy gna łem ostrze gaw czym, dla firm zaś mo -
gą ozna czać cał kiem istot ne zmia ny.

Eu ro pa po trze bu je bar dziej zde cy do wa nych dzia łań, któ -
re umoż li wią szyb szy wzrost go spo dar czy i w re zul ta cie
przy czy nią się do zwięk sze nia licz by miejsc pra cy. Po li ty ka
cięć fi skal nych i za ci ska nia pa sa (po li ty ka „au ste ri ty”), przy -
ję ta w Unii ja ko od po wiedź na kry zys, przy nio sła głów nie
znie chę ce nie wy bor ców. Ow szem, pod nie sie nie po dat ku
VAT i zwięk sze nie po dat ko wych ob cią żeń pra cy w sze re gu
kra jów unij nych po mo gło ogra ni czyć de fi cyt bu dże to wy, ale
też przy oka zji ogra ni czy ło wzrost go spo dar ki. Wła śnie ten
nie wiel ki wzrost sta no wi wy zwa nie dla go spo dar ki Unii na
naj bliż sze la ta – wy zwa nie szcze gól nie trud ne w kon tek ście
ma le ją ce go tem pa roz wo ju go spo da rek azja tyc kich, któ re
są głów nym od bior cą eks por tu z Eu ro py. 

Spo wol nie nie wi docz ne w Niem czech jest du żym za gro -
że niem dla ca łej Eu ro py, w tym dla go spo dar ki pol skiej, tra -
dy cyj nie moc no zwią za nej z go spo dar ką są sia da...

Dru gim wy zwa niem, przed ja kim stoi go spo dar ka UE,
jest nie wąt pli wie po li ty ka ener ge tycz no -kli ma tycz na. Par -
la ment Eu ro pej ski w no wym skła dzie nie bę dzie ra czej
zwo len ni kiem dal sze go za ostrza nia tej po li ty ki. W ostat nich
la tach Ko mi sja Eu ro pej ska moc no pro mo wa ła ideę „zie lo -

ne go wzro stu”, nie spe cjal nie przej mu jąc się jej
kosz ta mi. W tzw. no wej per spek ty wie fi nan so wej
UE znacz ną część fun du szy struk tu ral nych przy -
zna nych Pol sce prze zna czo no (głów nie pod
wpły wem KE) na go spo dar kę ni sko emi syj ną
i zwięk sze nie re duk cji CO2. 

Tym cza sem naj now sze wy li cze nia po ka za ły,
że po li ty ka kli ma tycz na mo że kosz to wać Unię
Eu ro pej ską na wet 24 mi lio ny miejsc pra cy 
(28 mln za gro żo nych i le d wie 4 mln utwo rzo -
nych, dzię ki od na wial nym źró dłom ener gii).
Wy śru bo wa ne nor my i wy ma ga nia sta wia ne
eu ro pej skim fir mom pod no szą ich
kosz ty i zmniej sza ją kon ku ren cyj -
ność, pod czas gdy na wet 40% re -
duk cji emi sji CO2 przez kra je Unii
Eu ro pej skiej w ska li świa ta i tak
po zo sta nie nie zau wa żo ne…

Kon ku ren cyj ność go spo dar ki
za le ży w du żej mie rze od cen
ener gii. W Pol sce w cią gu ostat -
nich 10 lat kosz ty ener gii wzro sły
o 90%, gaz dla prze my słu po dro -
żał pra wie dwu krot nie. Kosz ty pro -
duk cji w Pol sce i w więk szo ści kra -
jów UE są obec nie wyż sze niż w USA, nie wspo mi na jąc
o Chi nach, Mek sy ku czy In diach. Re gu ły gry na świa to -
wym ryn ku ener gii zmie nia ją się m.in. dzię ki in ten syw nej
eks plo ata cji ga zu łup ko we go w Sta nach Zjed no czo nych.
Jak prze for mu ło wać eu ro pej ską po li ty kę ener ge tycz ną?
Jak za cho wać eko lo gicz ne ide ały i tro skę o śro do wi sko,
nie tra cąc przy tym kon ku ren cyj no ści go spo dar ki w związ -
ku ze zbyt wy so ki mi kosz ta mi ener gii? To praw dzi we dy -
le ma ty UE naj bliż szych lat i wy zwa nia dla no we go Par la -
men tu Eu ro pej skie go. 
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DYLEMATY
GOSPODARCZE 
UNII EUROPEJSKIEJ

BABARA KAŚNIKOWSKA

Ab sol went ka Szko ły Głów nej Han dlo wej w War sza wie, przez
la ta ko or dy no wa ła pro gra my Unii Eu ro pej skiej skie ro wa ne do
ma łych i śred nich przed się biorstw w Pol sce oraz za ini cjo wa -
ła po wsta nie Kra jo we go Sys te mu Usług dla MŚP. Ja ko eks -
pert Ko mi sji Eu ro pej skiej by ła za an ga żo wa na w pro gra my
wspie ra ją ce przed się bior czość i roz wój re gio nal ny. W 2008
ro ku przy je cha ła na Dol ny Śląsk, by kie ro wać in sty tu cją wspie -
ra ją cą dol no ślą skie fir my, a póź niej de par ta men tem Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, od po wie dzial -
nym za Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny. 



ak odpowiadać na zarzut, że państwo wspiera tylko duże,
zachodnie koncerny? Że światowe korporacje otrzymują
lepsze warunki funkcjonowania niż rodzime firmy? 
Wiem, że to nie jest prawda. 
Wiem, ile wysiłku wkładam sama, ile moi współpracownicy
w przekonanie polskich przedsiębiorców do podjęcia

ryzyka wejścia na nowe rynki, w nowe produkty, nowe technologie.
Masz dobry pomysł na rozwój? Państwo może ci pomóc. 

Ale przekonania tworzą mur: bo się nie da, bo się nie opłaca, bo to
ryzykowne „i na co komu te wszystkie kontrole i tłumaczenie się, ilu ludzi
zatrudniam” – słyszę nieraz. 

Skąd tak silne przekonania wielu przedsiębiorców o tym, że pomoc
publiczna jest nie dla nich? W „IPI” skupmy się na pomocy udzielanej
w specjalnych strefach ekonomicznych (choć jestem przekonana, 
że podobne myślenie uruchamia się i przy dotacjach, i przy zwrotnych
instrumentach finansowych). 

Po pierwsze – niewiedza. Wielu drobnych przedsiębiorców w Polsce,
widząc, że w strefach działają wielkie, znane światowe firmy, założyło, 
że oni sami nie mogą. Po drugie, z wiedzy zafałszowanej. Liczni
przedsiębiorcy są przekonani, że korzystanie z pomocy publicznej jest
strasznie skomplikowane. Tymczasem procedura uzyskiwania
zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie jest przejrzysta
i logiczna (choć trwa ponad 40 dni), a konsultanci pracujący w spółkach
zarządzających strefami naprawdę są pomocni w przejściu przez nią.
Straszenie kontrolami, grzebaniem w papierach, koniecznością
prowadzenia specjalnej dokumentacji już po wejściu do strefy – jest jak
straszenie Babą Jagą. Bez sensu. Sensowna jest za to podstawa
pomocy publicznej: państwo rezygnuje z części należnych danin
w zamian za określone inwestycje i konkretną, uzgodnioną liczbę miejsc
pracy, które utworzy przedsiębiorca. Pomoc publiczna (ulgi podatkowe)
to nie jest prezent od państwa dla przedsiębiorcy – to jest dwustronna
umowa, ze zobowiązaniami obu stron. Jak to w biznesie: coś
za coś – trzeba się wywiązać ze zobowiązań i nie ma co straszyć. 

Przekonania – czasem warto się im przyjrzeć i zrobić porządki,
przynajmniej części się skutecznie pozbywając. To fałsz, że państwo
polskie chętniej wspiera zachodnie koncerny. Ale jest niewątpliwie
prawdą, że zachodnie koncerny łatwiej i z większą świadomością
sięgają po pomoc publiczną. Jest też prawdą, że wśród polskich firm
korzystających z prowadzenia działalności na preferencyjnych
warunkach przeważają takie, które kooperują z zagranicznymi
partnerami. Kiedy powstawały specjalne strefy ekonomiczne,
inwestowały w nich głównie zagraniczne koncerny (to zresztą praźródło
tego nieszczęsnego przekonania o wsparciu dla zagranicznych, zamiast
dla swoich). Wtedy nie mogło być inaczej: polska przedsiębiorczość
dopiero powstawała. Największą słabością polskich firm był wówczas
brak kapitału. Dziś w Polsce działa około 1,8 mln firm, w zdecydowanej
większości małe i średnie. Ale to, co jest najważniejsze, to fakt, że są
wśród nich także firmy, które zbudowały już strukturę organizacyjną
i finansową odpowiadającą standardom światowym. Nie przypadkiem

J

ILONA ANTONISZYN-KLIK, WICEMINISTER GOSPODARKI

Trudno dyskutować, gdy w grę wchodzą przekonania. Nawet pod presją
faktów oczywistych niechętnie się z przekonań rezygnuje. A co dopiero, 
gdy rzeczywistość nie jest tak oczywista i jednoznaczna.
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CÓŻ TAM, PANIE, 
W GOSPODARCE?

Ro sja za ka za ła im por tu prze two rów
z mię sa wie przo we go z Pol ski i Li twy.

W związ ku z kry zy sem ukra iń skim, ro syj skie fir my tra cą
na war to ści. Mię dzy na ro do wa agen cja Mo ody’s za po wie -
dzia ła ob ni że nie ra tin gu kil ku naj więk szych ban ków i przed -
się biorstw.

Eu ro po sło wie za gło so wa li za zrów na niem cen po łą czeń
ko mór ko wych kra jo wych i za gra nicz nych w ca łej Unii
od grud nia 2015 ro ku.

Na ro do wy Bank Pol ski wpro wa dził do po wszech ne go obie -
gu bank no ty o no mi na łach 10, 20, 50 i 100 zło tych ze zmo -
der ni zo wa ny mi za bez pie cze nia mi. 

Ra da Mi ni strów przy ję ła usta wę o od na wial nych źró dłach
ener gii. Głów ne jej ce le to uprosz cze nie pro ce dur kon ce syj -
nych, a tak że moż li wość pro duk cji ener gii z OZE na wła sne
po trze by.

Niem cy zna la zły się na dru gim miej scu, po USA, na li ście
kra jów naj bar dziej po pu lar nych wśród imi gran tów, wy prze dza -
jąc m.in. W. Bry ta nię, Ka na dę i Au stra lię – wy ni ka z ra por tu
Or ga ni za cji Współ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju (OECD).

Pre mier Tusk pro wa dzi roz mo wy w spra wie eu ro pej skiej
unii ener ge tycz nej. Nie wszyst kim pol ski po mysł się po do ba.

Mi ni ster stwo Fi nan sów chce prze kształ cić urzę dy kon tro li
skar bo wej w sku tecz ną po li cję fi skal ną.

Prze cięt ne wy na gro dze nie brut to w kwiet niu wy nio sło
3976,8 zł, co ozna cza, że rok do ro ku wzro sło o 3,8 proc.

Eu ro pej ski Bank Od bu do wy i Roz wo ju
pod niósł pro gno zę wzro stu PKB w Pol sce
w 2014 r. do 2,8 proc. z 2,7 proc. pro gno -
zo wa nych w stycz niu.

Tyl ko pol skim wę glem bę dą opa la ne no we blo ki w elek -
trow niach – za po wie dział przed sta wi ciel re sor tu skar bu.

Rząd przy jął pro jekt za ło żeń do zmian w Ko dek sie spół ek
han dlo wych. Ma ją one uła twić za kła da nie i pro wa dze nie
spół ek z o.o., wpro wa dza jąc jed no cze śnie więk szą ochro nę
wie rzy cie li.

Z ba dań prze pro wa dzo nych przez fir mę Mon dial As si stan -
ce wy ni ka, że o 5 proc. mniej Po la ków po je dzie w tym ro ku
na wa ka cje. Spa dła też po pu lar ność wy jaz dów za gra nicz nych.

W tym ro ku PKB Pol ski uro śnie o 3,1 proc., a w przy -
szłym ro ku o 3,4 proc. – wy ni ka z da nych Mię dzy na ro do we -
go Fun du szu Wa lu to we go.

E&Y wy li czył, że Pol ska zaj mu je trze cie miej sce na kon -
ty nen cie pod wzglę dem licz by miejsc pra cy stwo rzo nych dzię -
ki bez po śred nim in we sty cjom za gra nicz nym.

Trwa ją roz mo wy Ukra ina–Ro sja w spra wie ob ni że nia ce -
ny ga zu dla Ukra iny. Wa ru nek Gaz pro mu: spła ta za dłu że nia
za ro syj ski gaz sprzed kwiet nia, czy li 2,2 mld do la rów.
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wśród zainteresowanych kupnem wycenionej
na 317 mln złotych fabryki AGD we Wrocławiu
jest jeden globalny koncern, ale i dwie spółki
z polskim kapitałem (!). 

Od roku 2009 wyraźnie zmienia się też
wcześniejszy trend: przybywa nam mniej
mikrofirm, a więcej przedsiębiorstw dużych 
– co jest pozytywną zmianą. Różne symptomy
pokazują, że wchodzimy w fazę, gdy polski
kapitał zaczyna mieć znaczenie na rynku.
Posłużę się przykładami z terenu Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Skąd pochodzi
kapitał działających tu firm? Jest tu 47 firm
polskich, 24 niemieckie, 21 włoskich,
13 japońskich, kolejno – szwedzkie,
amerykańskie i tak dalej. Firmy zagraniczne
stworzyły ponad 32 tysiące miejsc pracy
i poniosły 15,5 mld złotych nakładów; polskie: 
ponad 3700 miejsc pracy, ponad 1 mld złotych nakładów. To pokazuje,
jakie dysproporcje istniały w potencjale przedsiębiorstw rodzimych
i zachodnich. Ale w tej chwili obserwujemy zdecydowanie większe niż
kilka lat temu zainteresowanie małych i średnich firm polskich
działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych. Nasze firmy są
coraz bogatsze, pewniejsze i bardziej świadome możliwości korzystania
z pomocy publicznej. Z drugiej strony uruchamiane są działania, które
powinny im ułatwić decyzje inwestycyjne. Wałbrzyska strefa np. buduje
hale produkcyjne do wynajęcia dla polskich MŚP, co ma ogromne
znaczenie w sytuacji, gdy udział kosztów związanych
z nieruchomościami w kosztach tych przedsiębiorstw jest niekorzystnie
wysoki w porównaniu ze średnią europejską. 

Przekonania mogą nas uskrzydlać albo obciążać. Może więc warto
czasem najpierw zapoznać się z faktami. Na przykład tymi: produkcja
przemysłowa wzrosła w pierwszych czterech miesiącach 2014 r. o 4,7 proc.
(czyli zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Gospodarki). W zbliżonym
tempie powinna rosnąć w całym drugim kwartale 2014 r. Analitycy mojego
resortu prognozują, że w maju 2014 r., w porównaniu z majem 2013 r.,
wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 6 proc. 

Przekonałam Państwa? Może warto spojrzeć na swoją firmę i swoje
możliwości na nowo? 
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Na in fra struk tu rę trans por to wą tra fi
naj więk sza część przy zna nych Pol sce
środ ków fi nan so wych z fun du szy UE na la ta 2014–2020 
– wy ni ka z umo wy part ner stwa mię dzy KE a Pol ską.

W Pol sce wy bo ry do PE wy gra ła PO mi ni mal ną prze wa gą,
po ko nu jąc PiS. Obie par tie bę dą mia ły ty le sa mo eu ro po słów.

Wy bo ry pre zy denc kie na Ukra inie wy grał Pe tro Po ro szen -
ko. Z pierw szą wi zy tą za gra nicz ną przy je chał do Pol ski.

Wskaź nik kli ma tu kon su menc kie go TNS Con su mer In dex
w ma ju wy niósł mi nus 12,8 pkt, czy li o 2,7 proc. wię cej niż
w kwiet niu – po dał TNS Pol ska.

Pre zy den ci Ro sji, Bia ło ru si i Ka zach sta nu pod pi sa li trak -
tat o utwo rze niu Eu ra zja tyc kiej Unii Go spo dar czej. Ma ona
się wzo ro wać na Unii Eu ro pej skiej.

Ana li ty cy Mi ni ster stwa Go spo dar ki sza cu ją, że in we sty cje
w I kwar ta le wzro sły o 4,3 proc. We dług wstęp nych wy li -
czeń GUS, PKB w I kwar ta le wzrósł o 3,3 proc.

Pol skie fir my od kry wa ją no we ryn ki zby tu. Naj więk sze hi -
ty to Ser bia (wzrost eks por tu o 77 proc.), Moł da wia, Buł ga -
ria i pań stwa z Bli skie go Wscho du.

Sto pa bez ro bo cia w ma ju spa dła do 12,5 proc. z 13,0
proc. w kwiet niu – po in for mo wał re sort pra cy.

4 czerw ca mi nę ła 25. rocz ni ca czę ścio -
wo wol nych wy bo rów w Pol sce. W głów -
nych uro czy sto ściach na pla cu Zam ko wym
w War sza wie wzię ły udział de le ga cje z pra -
wie 50 państw. De le ga cji ame ry kań skiej
prze wod ni czył pre zy dent USA Ba rack Oba ma.

W cią gu pierw szych pię ciu mie się cy 2014 r. za gra nicz ne
fir my za in we sto wa ły u nas za po śred nic twem PAIiIZ wię cej
niż w ca łym 2013 r.

Miesz kań com Eu ro py bra ku je umie jęt no ści cy fro wych, co
jest więk szą ba rie rą w ko rzy sta niu z szyb kie go in ter ne tu niż
je go koszt – wy ni ka z da nych Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Te go rocz ny wzrost go spo dar czy w kra jach roz wi ja ją cych
się bę dzie o pół punk tu pro cen to we go niż szy niż za kła da no
w stycz niu – ogło sił Bank Świa to wy. 

Ko mi sja Eu ro pej ska za pro po no wa ła zwięk sze nie przy szło -
rocz nych wy dat ków o pra wie 2 mi liar dy eu ro.

Ko mi sja Eu ro pej ska po zy tyw nie za opi nio wa ła chęć wej ścia
Li twy do stre fy eu ro. Bę dzie to moż li we od przy szłe go ro ku.

Ko rup cja i nad uży cia w biz ne sie są po strze ga ne ja ko mniej -
szy pro blem w na szym kra ju niż jesz cze kil ka lat te mu – wy -
ni ka z ba da nia prze pro wa dzo ne go przez fir mę do rad czą EY.

Wy star to wał no wy bank twór cy mBanku Sła wo mi ra La -
chow skie go – Bank Smart.

Na mun dial w Bra zy lii wy da no ok. 13 mld do la rów,
z cze go 3,6 mld po szło na bu do wę i mo der ni za cję sta dio -
nów. Łą czy ło się to z po tęż ną ko rup cją, co spo wo do wa ło
naj więk sze od 20 lat de mon stra cje. Wzię ło w nich udział
2 mln osób.
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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 peł ni ła funk cję
wi ce wo je wo dy dol no ślą skie go. 24 li sto pa da
2011 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.
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ro jekt nad zo ru je pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Go spo dar ki ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK. – Przy za kła -
do wa szko ła za wo do wa bę dzie zdol na pre cy zyj nie wy -
kształ cić fa chow ców zna ją cych od pod staw spe cy fi kę
da ne go przed się bior stwa. Ka dra za rzą dza ją ca fir my

ma uczest ni czyć w pro ce sie edu ka cji, a mło dzi adep ci bę dą uczy li
się w za kła dzie i na ma szy nach, na któ rych po ukoń cze niu szko -
ły bę dą pra co wać – tłu ma czy mi ni ster An to ni szyn -Klik. – Ta kie roz -
wią za nie ma być sa tys fak cjo nu ją ce dla każ dej ze stron – za rów -
no przed sta wi cie li przed się biorstw, jak i uczniów, któ rzy zdo bę dą
kon kret ny za wód i kon kret ną pra cę – do da je. 

PO ŁĄ CZE NIE TEO RII I PRAK TY KI

Du al ny sys tem kształ ce nia za wo do we go jest pro stym i spraw -
dzo nym w wie lu kra jach mo de lem edu ka cji (obo wią zu je m.in.
w Niem czech, Au strii, Szwaj ca rii czy Ho lan dii). Pro gra my na ucza -
nia są do sto so wa ne do wy mo gów go spo dar ki, a w za kła dach

pra cy ucznio wie zdo by wa ją fa cho wą wie dzę, prak tycz ne umie jęt -
no ści i ma ją do stęp do naj no wo cze śniej szych tech no lo gii, ma -
szyn i urzą dzeń. Pra co daw cy nie tra cą więc cza su na szko le nie
no wo za trud nio nych. Fi nan so wa nie sys te mu ma obej mo wać
środ ki dla przed sta wi cie li firm de le go wa nych do opie ki nad mło -
dzie żą, pie nią dze na wy na gro dze nie za pra cę uczniów, jak i na za -
kup po mo cy na uko wych czy wy po sa że nie firm w ma te ria ły zu ży -
wa ne w trak cie kształ ce nia. 

ZMIE NIĆ MEN TAL NOŚĆ

Naj więk szym pro ble mem na dro dze ku od bu do wie sys te mu szkół
za wo do wych jest zmia na po dej ścia do nich. Na po cząt ku lat 90.
uzna no je za „gor sze”, a uczniów tych pla có wek, za mło dzież dru -
giej ka te go rii. Do pie ro, gdy więk szość za wo dó wek prze sta ła ist nieć,
zo rien to wa no się, że ich li kwi da cja by ła wiel kim błę dem. Tym cza -
sem za kła dy pra cy nie ustan nie po szu ku ją lu dzi z kon kret ny mi umie -
jęt no ścia mi. Aż 80 proc. przed sta wi cie li firm dzia ła ją cych w Pol sce
przy zna je, że ma pro blem z re kru ta cją kom pe tent nych pra cow ni -
ków. Od bu do wa szkol nic twa za wo do we go sta ła się jed nym z prio -
ry te tów Mi ni ster stwa Go spo dar ki. 

STRE FY DLA EDU KA CJI

Na tu ral nym part ne rem re sor tu go spo dar ki są spół ki za rzą dza ją -
ce spe cjal ny mi stre fa mi eko no micz ny mi. Jest ich 14, a na ich te-
re nie dzia ła oko ło 1300 przed się biorstw za trud nia ją cych pra wie

W przyszłym roku szkolnym ma ruszyć projekt Ministerstwa Gospodarki umożliwiający zmianę modelu
kształcenia. Na ten cel resort przeznaczy 220 milionów złotych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (POWER). Dzięki temu w Polsce stworzone zostanie szkolnictwo dualne – połączenie teorii
i praktyki – oparte na kształceniu równolegle w szkole zawodowej i w zakładzie pracy. Na rynek pracy mają
trafić wykwalifikowani absolwenci, którzy będą spełniać realne potrzeby przedsiębiorców.
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„Należy korzystać z wzajemnych doświadczeń w przepływie
technologii z nauki do przemysłu oraz kształcenia zawodowego
młodzieży. To pomoże zwiększyć innowacyjność
i konkurencyjność naszych gospodarek” 

JANUSZ PIECHOCIŃSKI, WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI



270 ty się cy pra cow ni ków. To ogrom ny po ten cjał. Je śli fir ma chce
wziąć udział w pro jek cie, po win na zgło sić się do spe cjal nej stre fy
eko no micz nej dzia ła ją cej na jej te re nie. 

– Za chę ca my fir my, by zgła sza ły się jak naj szyb ciej. Po trzeb na jest
„ma sa kry tycz na”, by stwo rzyć ca ły sys tem, a nie po prze stać na dzia -
ła niach oka zjo nal nych. Je że li jed nak ja kaś fir ma po sta no wi do nas
do łą czyć póź niej, to rów nież bę dzie mi le wi dzia na – tłu ma czy Ilo na
An to ni szyn -Klik, wi ce mi ni ster go spo dar ki. Naj waż niej sze jest, by fir -
my wska za ły, ja cy pra cow ni cy o ja kich spe cjal no ściach bę dą im
w naj bliż szej przy szło ści po trzeb ni. Spe cjal ne stre fy eko no micz ne
pla nu ją tak że roz sze rze nie swej po mo cy po za fir my ma ją ce po zwo -
le nia stre fo we. Współ pra ca z sa mo rzą da mi i szko ła mi ma po zwo lić
na od po wied nie ukła da nie pro gra mów na ucza nia. 

„INVEST-PARK” PO ŚRED NI KIEM PRO JEK TU

WSSE „INVEST-PARK” po wo łał ze spół zaj mu ją cy się szkol nic -
twem za wo do wym. Ma on uła twić przed się bior com or ga ni zo wa nie
prak tyk, two rze nie klas pa tro nac kich, ofe ro wa nie sta ży dla ab sol -
wen tów oraz współ two rze nie pro gra mów na ucza nia. 

– „INVEST-PARK” spon so ru je ini cja ty wy edu ka cyj ne pod no szą -
ce atrak cyj ność ab sol wen tów na ryn ku pra cy – mó wi BAR BA RA
KA ŚNI KOW SKA, pre zes Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no -
micz nej „INVEST-PARK”. 

Pierw szym w Pol sce stwo rzo nym od pod staw przy kła dem
ośrod ka szko le nia za wo do we go bę dzie cen trum szko le nio we we
Wrze śni, gdzie po wsta nie fa bry ka Volks wa ge na i kil ka na ście in -
nych za kła dów. – Two rzo ny przez sa mo rząd we współ pra cy
z WSSE „INVEST-PARK” ośro dek bę dzie kształ cił wy spe cja li zo -
wa nych pra cow ni ków dla prze my słu mo to ry za cyj ne go – tłu ma czy
pre zes WSSE „INVEST-PARK”. 

Edu ka cję na le ży od po wied nio sko or dy no wać, tak by w tych
szko łach mło dzież na by wa ła przede wszyst kim umie jęt no ści prak -
tycz ne, po trzeb ne w kon kret nym za wo dzie. – Mu si być współ pra -

ca i ko or dy na cja dzia łań po obu stro nach, czy li w szko łach
i w przed się bior stwach. My je ste śmy jak by po śred ni kiem, my ślę,
że do brze upla so wa nym po mię dzy ty mi pod mio ta mi. Z jed nej stro -
ny ma my kon tak ty z przed się bior ca mi, któ rzy mó wią nam, ja kich
spe cja li stów po trze bu ją. Z dru giej – ła twiej jest nam do trzeć do
szkół. Je śli ja kaś fir ma po trze bu je pię ciu au to ma ty ków, to żad -
na szko ła nie uru cho mi spe cjal nie ta kiej kla sy, ale je śli znaj dzie my
kil ka ta kich firm i wska że my za po trze bo wa nie na dwu dzie stu spe -
cja li stów, ła twiej bę dzie nam wte dy roz ma wiać ze szko ła mi, a te
chęt niej do pa su ją pro gra my kształ ce nia – do da je pre zes. 

O do brych kon tak tach ze szko ła mi świad czy pod pi sa ne nie daw no
po ro zu mie nie „INVEST-PARKU” z ZE SPO ŁEM SZKÓŁ PO LI TECH -
NICZ NYCH ENER GE TYK w Wał brzy chu. Stre fa do fi nan so wu je dzia -
łal ność szkol ne go ko ła ro bo ty ki, li cząc na suk ce sy i roz wój mło dych
lu dzi w dzie dzi nie au to ma ty ki. Bar ba ra Ka śni kow ska de kla ru je, że
po zba da niu po trzeb przed się bior ców za rząd stre fy przed sta wi kon -
kret ną pro po zy cję dla szkół śred nich w kwe stii kie run ków na ucza nia
zgod nych z ocze ki wa nia mi stre fo wych firm.

 MO NI KA KO RZE WICZ

MARIA MONTOWSKA, 
dyrektor Polsko-Niemieckiej
Izby Handlowo-Przemysłowej
AHK

By bu do wać szkol nic two du al ne, nie mo -
że my sta wiać je dy nie na sta że i prak ty ki
w fir mach. Ist nie je po trze ba two rze nia
klas pa tro nac kich, w których system
kształcenia  opierałby się na ści słej współ -
pra cy eks per tów za wo du z przed się biorstw oraz na uczy cie li. Mło -
dzież po win na uczyć się ob słu gi urzą dzeń, wy ko rzy sty wa nych w da -
nej fir mie. Ta ki mo del z po wo dze niem funk cjo nu je wła śnie wśród
na szych nie miec kich są sia dów. W 2007 ro ku ist nia ła w Pol sce za -
le d wie jed na kla sa pa tro nac ka. Obec nie Pol sko -Nie miec ka Izba
Prze my sło wo -Han dlo wa ko or dy nu je aż 35 ta kich klas, w któ rych
na ukę po bie ra oko ło 800 uczniów.
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Wiele przedsiębiorstw działających w strefie podjęło już
inicjatywy związane z praktycznym szkoleniem uczniów.
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND współpracuje
z Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Uczniowie
odbywają dwutygodniowe praktyki w zakładzie oraz roczne
zajęcia specjalizacyjne. Toyota doposaża pracownie szkoły oraz
stanowiska do egzaminów zawodowych.

Przedsiębiorstwo MAHLE z Krotoszyna organizuje praktyki
zawodowe dla uczniów. W firmie stworzono etat dla nauczyciela
zawodu, który jest opiekunem praktyk odbywających się
w systemie tygodniowym (kilka dni praktyk i kilka dni nauki).
Pracując na sprzęcie firmowym, praktykanci zdobywają
konkretne doświadczenie i umiejętności potrzebne w firmie. 

WSSE „INVEST-PARK”

CO ROBIMY, BY WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCÓW

W POZYSKIWANIU KOMPETENTNYCH

PRACOWNIKÓW?

 koordynujemy kontakty między przedsiębiorcami

a szkołami zawodowymi i ośrodkami kształcenia

ustawicznego

 przygotowujemy i wdrażamy pilotażowe programy

współpracy przedsiębiorstw ze szkołami

 monitorujemy potrzeby pracodawców i możliwości

ośrodków edukacyjnych

 prowadzimy klub Menedżera HR firm WSSE służący

wymianie dobrych praktyk i podnoszeniu kompetencji

 organizujemy szkolenia specjalistyczne i spotkania

konsultacyjne dla przedsiębiorców działających

w WSSE 

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, 

szkoły i samorządy lokalne.

szkolnictwozawodowe@invest-park.com.pl

Dualny system kształcenia 
zawodowego jest prostym 
i sprawdzonym w wielu krajach
modelem edukacji
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Rozmowa z prof. JANEM MIODKIEM , językoznawcą 

WYWIAD

WIEŻA BABEL 
Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE

Zacznę od wakacyjnej sytuacji: znajomi wracają
z urlopu w egzotycznym miejscu. Pytam, jak sobie
radzili, nie znając języka. – Karta kredytowa lub gotówka
wystarczą, żeby się dogadać – mówią i ta odpowiedź
wydaje się we współczesnym świecie oczywista. A skoro
tak – to może język nie jest niezbędny? 
– Nawet jeśli skonstatujemy – a to smutna refleksja – że

światem rządzi pieniądz, to jednak gdy myślimy o pieniądzach,
myślimy językiem. Każda myśl ma formę językową. W tym
sensie – z punktu widzenia filozoficznego – język jest niezbywalny.
Człowiek myśli językiem. 

Bez posługiwania się mową nie stworzę dobrego
biznesplanu?

– Naj pierw mu si być myśl, a za tem sło wo, ję zyk. Po tem dzia -
ła nie. 

Czy nie wpadamy tu w kolejną pułapkę? Tworzymy
globalne gospodarki, odległe geograficznie i kulturowo
rynki powiązane są ze sobą na wielu poziomach.
Ale myślimy różnymi językami…

– Dla te go w nie któ rych sfe rach w ję zy ku pol skim bę dzie obec -
na an gielsz czy zna. Przy naj mniej od stro ny lek sy kal nej – gra ma -
ty ka bę dzie pol ska, ale ta gra ma ty ka bę dzie rzą dzić wy ra za mi
an giel ski mi, zglo ba li zo wa ny mi. 

Na okładce poprzedniego numeru „INVEST-PARK
Info” zamieściliśmy zdjęcie menedżera niemieckiego
koncernu Volkswagen i wicepremiera polskiego rządu.
Jedno przedsięwzięcie – inwestycja w Wielkopolsce 
– i dwa języki, a zatem dwa sposoby myślenia. 

– Je śli obaj ope ru ją my śle niem eko no micz nym, to mo gą się
do brze po ro zu mieć. Ale gdy by śmy ty po lo gicz nie przyj rze li się ję -
zy kom pol skie mu i nie miec kie mu, to w de ta lach wy chwy ci my
pew ne pra wi dło wo ści, któ re mo gą ko mu ni ka cję utrud niać.

Mo że my po wie dzieć, że pol sz czy zna w wie lu przy pad kach jest
eko no micz niej sza, a niem czy zna jest pre cy zyj niej sza. Le ży przed
na mi na sto le ołó wek. Isto tą te goż przed mio tu jest oło wio wy
sztyft. Nie miec ma więc sło wo Ble istift, w któ rym jest i Blei – ołów
i Stift – sztyft. A my ma my ta ki ję zyk, któ ry two rzy syn te tycz ną kon -

struk cję. Je den z czło nów spa da tyl ko do ro li for man tu, więc ze
szty ftu ma my koń ców kę -ek, a zo stał ołów. I jest ołó wek. Ktoś,
kto nie zna bar dzo do brze ję zy ka nie miec kie go, ale zna słów ko
Blei i wie, że Stift to sztyft, doj dzie do te go, co to jest Ble istift. 

Na to miast Nie miec w ta kim sa mym stop niu zna ją cy ję zyk pol -
ski, gdy usły szy ołó wek, bę dzie wie dział, że to coś zwią za ne go
z oło wiem, ale co to jest kon kret nie? Ra czej nie wpad nie na to, że
cho dzi o ołó wek. Al bo: na po cząt ku był młyn na wiatr. Z te go Nie -
miec zro bił Windmühle, w któ rym jest i Wind – wiatr i młyn Mühle.
A my śmy zro bi li wia trak. I znów Nie miec nie wie, co to mo że
być – coś zwią za ne go z wia trem, ale co kon kret nie?

A czy jest, panie profesorze, taki język, który bardziej
niż inne pasuje do biznesu, gospodarki, inwestowania
i liczenia? 

– Nie mo gę ta kie go wska zać. W tym za kąt ku świa ta, w któ rym
ży je my, ję zyk an giel ski stał się naj bar dziej po pu lar ny, naj bar dziej
zna ny, więc się pew nie naj le piej lu dzie biz ne su do ga da ją po an -
giel sku, ale to nie wy pły wa z isto ty, ze struk tu ry ję zy ka. To się tak
kul tu ro wo, cy wi li za cyj nie uło ży ło. Gdy by Ka pu ściń ski żył, to by
od ra zu ostrze gał: są ta kie za kąt ki świa ta, w któ rych z tym swo -
im an giel skim nic nie zro bisz. 

Kiedyś łacina, dziś angielski, a co w przyszłości?

– Kto to może wiedzieć? 

Na liście najczęściej używanych języków świata tuż
po angielskim jest chiński (a właściwie mandaryński).

– Chińsz czy zna jest po twor nie trud na. A jed nak mel du ją mi ko -
le dzy z róż nych in sty tu tów, że mło dzież do py tu je o ję zyk chiń ski!
To wie le mó wi. Jest to ta kie my śle nie eko no micz ne, go spo dar -
cze. Sły szy my, że dziś Chi ny już są po tę gą, a bę dą jesz cze więk -
szą. Kto wie, mo że lu dzie sze ro ko po ję te go świa ta biz ne su bę dą
się wkrót ce uczyć chiń skie go. 

Z drugiej strony chińscy inwestorzy i politycy
racjonalnie przygotowują się do komunikacji z nami,
ucząc się języków europejskich.

– Oczy wi ście! Ja to wi dzę każ de go po ran ka, kie dy przy cho dzę
do ga bi ne tu (w In sty tu cie Fi lo lo gicz nym Uni wer sy te tu Wro cław -



skie go – przyp. red.), idę między Azja ta mi, głów nie Chiń czy ka mi,
któ rzy tu uczą się pol skie go. I oni się uczą z azja tyc ką su mien no -
ścią, do głęb no ścią... Są do brzy! Więc kto wie, czy nie je den z ję -
zy ków azja tyc kich zaj mie w przy szło ści miej sce an giel skie go.

Panie profesorze, nie mogę nie zapytać o ten
codzienny poziom naszej komunikacji. Czy musimy się
czuć zaniepokojeni tym zaśmieceniem polszczyzny?

– Je śli an gielsz czy zna, wy ra zy, zwro ty an giel skie wpi su ją się
w nie za go spo da ro wa ne ob sza ry (elek tro nicz no  biz ne so wo -eko -
no micz ne), to ja ja ko Po lak się cie szę, że one nam te ob sza ry
za go spo da ro wu ją, bo to jest znak cy wi li za cyj ne go nor mal nie nia
Pol ski. A ję zyk so bie z ni mi po ra dzi w nor mal nych pro ce sach
ada pta cyj nych. Po ludz ku iry tu ją mnie ta kie za cho wa nia ję zy ko -
we, kie dy w spo sób dzie cin ny kal ku je my nie po trzeb nie ja kieś
two ry ję zy ko we. Że by nie być go ło słow nym: sło wo de dy ko wać.
Po an giel sku sło wo ma znacz nie szer sze zna cze nie: prze zna -
czać, ale u nas ja mo gę de dy ko wać Pa ni książ kę, de dy ko wać
ja kąś pio sen kę. Je śli ku pu ję w skle pie śru by de dy ko wa ne do te -
go ty pu ścian, je śli szef fun da cji pi sze, że zbie ra ne pie nią dze bę -
dą de dy ko wa ne na bu do wę no we go szpi ta la... to po ja wia się iry -
ta cja: dla cze go nie po pol sku prze zna czo ne?!

Tu złą robotę robią przede wszystkim urzędnicy:
implementacje, ewaluacje, aplikacje…

– Oczy wi ście tak! A ja, ja ko pan od kul tu ry ję zy ka, bę dę się za -
wsze upo mi nał o wa rian tyw ność ję zy ka, któ ra po zwa la w okre ślo -
nej sy tu acji po słu gi wać się róż ny mi sło wa mi. Uchwy ciw szy się
mod ne go wy ra zu apli ka cja, za po mi na my, że moż na się ubie gać,

pro sić, sta rać się... i to jest strasz ne. In ny przy kład: agen da od wie -
ków w ję zy ku pol skim jest okre śle niem ja kie goś od dzia łu, to jest
agen da ja kie goś przed się bior stwa, agen da mi ni ster stwa. W ję zy -
ku an giel skim agen da jest spi sem, jest po rząd kiem. Efekt jest ta -
ki, że za miast w Pol sce pi sać o po rząd ku ob rad, spo tka nia, po -
sie dze nia, do łą cza my agen dę. To praw dzi wy pech pol sz czy zny,
że je śli w ję zy ku an giel skim ja kieś sło wo ma in ne zna cze nie niż
w pol skim, za miast go prze tłu ma czyć, bez myśl nie się kal ku je. 

Dla cze go wszy scy lu dzie przy ta ku ją pa ni za po mo cą jed ne go
nie zno śne go do kład nie? 

– To Ju rek się że ni? – Do kład nie! 
– Ju tro się spo ty ka my o 6? – Do kład nie! 
Po an giel sku moż na przy tak nąć za po mo cą krót kie go yes, ale

moż na też za po mo cą exac tly. A to nie szczę sne exac tly to po pol -
sku do kład nie. Po wie ktoś: cze go ty chcesz od po czci we go pol -
skie go przy słów ka do kład nie?! A on nie jest po czci wy, tyl ko nie -
zno śny!

Czy inni mają też takie problemy z ojczystym
językiem?

– Nie wie le ich ma na gło wie, ale po wiem me ta fo rycz nie, że wy -
ry wa so bie wło sy z gło wy Umber to Eco z po wo du te go sa me go
co ja exac tly. Tyl ko tam od po wied ni kiem jest esat to. Tak jak ja
do sta ję gę siej skór ki, gdy sły szę do kład nie, tak Umber to Eco re -
agu je na nie zno śne esat to, es at to, esat to. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

 JO LAN TA CIAN CIA RA
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Nawet jeśli skonstatujemy 
– a to smutna refleksja – że światem
rządzi pieniądz, to jednak gdy
myślimy o pieniądzach, myślimy
językiem. Każda myśl ma formę
językową. W tym sensie 
– z punktu widzenia filozoficznego 
– język jest niezbywalny. 
Człowiek myśli językiem

W
Y

W
IA

D

JAN FRANCISZEK MIODEK

Wybitny polski językoznawca, popularyzator wiedzy o języku, m.in. autor cieszących się przez wiele lat powodzeniem telewizyjnych programów o języku („Ojczyzna
polszczyzna”, „Słownik polsko@polski”), dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Języka Polskiego.
Autor licznych publikacji, promotor kilkuset prac naukowych. Gościnnie wykładał m.in. w Niemczech, Czechach, Szwecji, Danii, Austrii, na Litwie, w Kanadzie i USA. 



„Do łącz do naj lep szych!”, 

czyli      WIE ŚCI
ZE STRE FO WYCH

FIRM
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ZaQUAD rusza
do Australii
• Na przełomie sierpnia
i września w Opolu ruszy
seryjna produkcja quadów
i lekkich aut terenowych
firmy Polaris.

Z taśm montażowych
będzie zjeżdżać około
25 tysięcy pojazdów rocznie, które potem z Opola trafią nawet do Australii. Inwestycję
przeprowadzono w tempie ekspresowym. Pierwszą łopatę wbito we wrześniu ubiegłego roku,
a dziś potężną halę widzi każdy, kto jedzie ulicą Wspólną w Opolu.

Nowy silnik – nowe miejsca pracy

Wemeco Poland
z ofertą dla gimnazjalistów
• Fir ma We me co z Ku do wy -Zdro ju,
pro du cent wy ro bów z me ta lu, przy go to -
wa ła spe cjal ną ofer tę dla ab sol wen tów
gim na zjum, któ rzy zde cy du ją się na
na ukę za wo du we współ pra cy z fir mą. 

Dzie się ciu uczniów otrzy ma nie od płat ne
pod ręcz ni ki, po dwój ne w sto sun ku do
prze wi dy wa ne go usta wą wy na gro dze nie za
pra cę wy ko ny wa ną w cza sie na uki za wo -
du oraz gwa ran cję za trud nie nia po za koń -
cze niu szko ły.

Stre fa przy ja zna 
śro do wi sku 
• W ma ju od by ło się pod su mo wa nie pro -
jek tu edu ka cyj ne go „Stre fa przy ja zna śro -
do wi sku na tu ral ne mu”, w któ rym bra li
udział ucznio wie z Ze spo łu Szkół w Ża ro -
wie i przed sta wi cie le Da icel Sa fe ty Sys -
tems Eu ro pe (DSSE) w Ża ro wie. 

Ucznio wie prze pro wa dzi li au dyt w fa bry -
ce DSSE miesz czą cej się na te re nie wał -
brzy skiej stre fy. Przed sta wi cie le za kła du
od po wia da li na py ta nia do ty czą ce pro fi -
lu dzia łal no ści, go spo dar ki od pa da mi,
ochro ny po wie trza przed za nie czysz cze -
nia mi oraz go spo dar ki wod nej. Wy nik au -
dy tu wy padł po zy tyw nie.
Ucznio wie bio rą cy udział w pro jek cie
zo sta li na gro dze ni przez fir mę DSSE
bo na mi upo min ko wy mi do EMPIK-u.

CO SŁYCHAĆ 
W STREFIE?

Gratulujemy pomysłu!

BEZPIECZNEJ JAZDY!

• Aż 380 do dat ko wych osób za trud ni fa bry ka TO YO TY dzia ła ją ca w Wał brzy skiej Spe cjal -
nej Stre fie Eko no micz nej. 

No we miej sca pra cy zwią za ne są z uru cho mie niem ko lej nej li nii mon ta żo wej. W za kła dzie 
pro du ko wa ny bę dzie 1-li tro wy sil nik ben zy no wy do no wej ge ne ra cji mo de lu Ay go. Cał ko wi ty koszt
in we sty cji wy nie sie 123 mi lio ny zło tych. Na zdjęciu CARL KLEMM, prezes TOYOTA MOTOR
MANUFACTURING POLAND.
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Pierwsza fabryka 
Mando w Europie
• Po po nad 2 la tach od wko pa nia
ka mie nia wę giel ne go w ma ju ofi -
cjal nie otwar to fa bry kę ko re ań skiej
fir my Man do w Wał brzy chu. 

W cią gu te go ro ku MANDO roz -
pocz nie se ryj ne do sta wy za ci sków
ha mul co wych do kon cer nów ta -
kich jak Fiat, a na po cząt ku przy -
szłe go ro ku do Volks wa ge na. Wał -
brzy ska fa bry ka jest pierw szym
za kła dem w Eu ro pie. Pol ska kon -
ku ro wa ła o tę in we sty cję ze Sło wa -
cją, Wę gra mi i Cze cha mi.

• Sym bo licz ne wbi cie ło pa ty i roz po czę cie
ko lej nej in we sty cji w Świd ni cy od by ło się
w kwiet niu. 

Fir ma Nif co roz bu do wu je za kład pro du ku ją -
cy pla sti ko we czę ści dla prze my słu mo to ry za -
cyj ne go, m.in. ka na ły wen ty la cyj ne oraz schow -
ki dla Po rsche i Volks wa ge na. Efek tem roz bu -
do wy bę dzie po dwo je nie za trud nie nia i po tro -
je nie sprze da ży. Za koń cze nie in we sty cji za pla -
no wa no na gru dzień 2016 r.

Nifco
wbija łopatę

• Prze ję cie pro duk cji z ru muń skie go od dzia łu Fau re -
cii to ogrom ne wy zwa nie i szan sa roz wo ju dla wał -
brzy skie go za kła du. Z pro jek tem łą czy się ko niecz -
ność zwięk sze nia za trud nie nia. Naj bar dziej po żą da ne
są oso by ma ją ce do świad cze nie w szy ciu, szcze gól nie
dla prze my słu.  

W Wał brzy chu szy je się głów nie za głów ki sie dzeń do mar -
ko wych aut, ta kich jak Au di, Sko da czy Peu ge ot. Do koń -
ca ro ku sza cu je się, że za trud nie nie w za kła dzie znaj dzie
mi ni mum 80 osób. 

Szwaczki na wagę złota 

• We fran cu skim kon cer nie du ży na cisk kła dzie
się na roz wój, za do wo le nie i in te gra cję pra cow ni -
ków. Przy kła dem ta kie go dzia ła nia jest or ga ni za -
cja let nich pik ni ków fir mo wych dla pra cow ni ków
i ich ro dzin. 

W czerw cu pik nik od był się w Ksią żu. Po nad 4 tys. osób
ba wi ło się przy muzyce ze społu „Lesz cze”. Po nad to kon -
cer to wi to wa rzy szy ły za ba wy i kon kur sy z na gro da mi. 
W przy szłym ro ku pla nu je się po łącze nie sił kil ku firm
stre fo wych, mia sta Wał brzych i WSSE „INVEST-
-PARK” oraz zor ga ni zo wa nie jed ne go, wiel kie go pik -
ni ku stre fo we go dla mieszkańców i przed się bior ców
z Wał brzy cha i oko lic.

Faurecia dla pracowników

ZAPRASZAMY 
STREFOWE FIRMY 
DO WSPÓŁREDAGOWANIA
TEJ KOLUMNY. 
Czekamy na wieści 
od Państwa pod adresem: 

ipi@invest-park.com.pl

@

TRZYMAMY KCIUKI ZA NOWĄ INWESTYCJĘ!

Zapowiada się wspaniała impreza!
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BRANŻA

ie dy Elec tro lux star to wał w 2006 r. z pro duk cją w Świd -
ni cy, za trud niał 100 osób, a z taśm fa bry ki zjeż dża ły jed -
ne z naj prost szych urzą dzeń – ku chen ki wol no  sto ją ce.
W cią gu 7 lat za kład zwięk szył mo ce pro duk cyj ne i roz -
bu do wał in fra struk tu rę. Obec nie wy twa rza ne są tu naj -
no wo cze śniej sze pro duk ty do stęp ne na ryn ku, ta kie jak

pie kar ni ki pa ro we czy pie kar ni ki z funk cją ku chen ki mi kro fa lo wej. 
Dzi siaj Elec tro lux to je den z naj więk szych pra co daw ców w Świd ni cy. Za -

trud nia po nad 1000 osób, głów nie ze Świd ni cy i oko lic. Fa bry ka cią gle się
roz wi ja. W kwiet niu tego ro ku Elec tro lux otrzy mał ko lej ne, czwar te już ze -
zwo le nie na roz sze rze nie dzia łal no ści go spo dar czej w Wał brzy skiej Spe -
cjal nej Stre fie Eko no micz nej. Fir ma pla nu je za in we sto wać w Świd ni cy aż
11 mln zło tych w roz bu do wę ma ga zy nu wy ro bów go to wych, co prze ło ży
się na za trud nie nie ko lej nych 30 pra cow ni ków w tym ro ku. Roz bu do wa ma -
ga zy nu umoż li wi dal szy roz wój pro duk cji, a w kon se kwen cji umoc ni po zy -
cję fa bry ki w re gio nie.

– Rok 2014 bę dzie rów nież stał pod zna kiem roz wo ju na sze go za kła du.
Prze wi du je my dal szy wzrost pro duk cji, roz bu do wę za kła du i zwięk sza nie
za trud nie nia. Mnie oso bi ście naj bar dziej cie szy nie tyl ko fakt, że na sza pro -

duk cja sys te ma tycz nie ro -
śnie, ale tak że to, że pro du -
ku je my co raz no wo cze śniej -
sze i stra te gicz ne z punk tu
wi dze nia fir my pro duk ty. To
ozna cza rów nież roz wój kom -
pe ten cji i umie jęt no ści na -
szych pra cow ni ków. Ma ją oni
oka zję pra co wać na naj no -
wo cze śniej szych ma szy nach,
uży wać naj bar dziej za awan -
so wa nych na rzę dzi pra cy,
m.in. ro bo tów, la se rów, po -
zna wać naj now sze tech no lo gie pro duk cyj ne – mó wi SE BA STIAN GUL KA,
dy rek tor świd nic kiej fa bry ki Elec tro lux.

Fa bry ka Elec tro lux w Świd ni cy jest trze cim po Ża ro wie i Oła wie za kła dem,
któ ry fir ma zbu do wa ła od pod staw w Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko no -
micz nej. 
 MONIKA KORZEWICZ

Electrolux sprzedaje rocznie ponad 40 milionów produktów. Kuchenki i piekarniki, zmywarki, pralki, suszarki,
lodówki i drobny sprzęt AGD, pod markami Electrolux, AEG i Zanussi, trafiają do klientów w 150 krajach.
W latach 2000–2006 koncern zbudował w Polsce cztery fabryki, trzy z nich ulokował na terenie Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w Świdnicy, Żarowie i Oławie. 

e dług da nych Eu ro mo ni tor In ter na tio nal, Pol ska
sta ła się jed nym z eu ro pej skich li de rów wśród pro -
du cen tów AGD, zaj mu jąc 3. miej sce. W ubie głym

ro ku z fa bryk wy je cha ło 17,5 mln sztuk du że go AGD, 
o 11 proc. wię cej niż w 2012 r. – wy ni ka z da nych GUS.
Głów ny mi od bior ca mi pol skie go AGD są Niem cy, Fran cja,
Wiel ka Bry ta nia, Ro sja i Ukra ina.

We dług sza cun ko wych da nych w sek to rze AGD pra cu je
ok. 22 tys. osób. Dzię ki in we sty cjom rzę du ok. 4 mld zł w Pol -
sce funk cjo nu je 27 fa bryk sprzę tu AGD. Pro du cen ci kła dą
obec nie du ży na cisk na in no wa cyj ność swo ich pro duk tów
oraz sta ra ją się edu ko wać kon su men tów w kwe stiach efek -
tyw no ści ener ge tycz nej.

K

Electrolux

NOWOCZESNOŚĆ 

SEBASTIAN GULKA 

Od 2010 r. kieruje firmą Electrolux
w Świdnicy. Zaczynał w żarowskiej
fabryce zmywarek. W 2008 r. został
dyrektorem fabryki pralek Electrolux
w Oławie. W przeszłości pracował też
w branży motoryzacyjnej 
(był związany m.in. z Toyotą). 
Jest absolwentem automatyki i robotyki
Politechniki Opolskiej – kolejny dowód
na to, jak dobre kadry przygotowują
polskie uczelnie techniczne.

W

Polacy ruszyli na zakup pralek, lodówek,
chłodziarko-zamrażarek, zmywarek. W pierwszym
kwartale 2014 roku sprzedaż AGD w kraju wzrosła 
aż o 15 proc. – wynika z wstępnych danych CECED
Polska, organizacji zrzeszającej producentów sprzętu
AGD. Jak wytłumaczyć ten powrót Polaków do sklepów
z AGD po dłuższym czasie stagnacji? Część osób
wymienia stare urządzenia na nowe. Coraz więcej osób
zaczyna liczyć i dostrzega, że warto kupić urządzenie
nowszej generacji, by zaoszczędzić na zużyciu prądu. 

BRAN ŻA

AGD
w Wał brzy skiej

Spe cjal nej Stre fie 

Eko no micz nej
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W Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej dzia ła kil ka
firm pro du ku ją cych AGD oraz po wią za nych z tą bran żą.
Oprócz li de ra, ja kim jest ELEC TRO LUX, są to:

ELI CA GRO UP POL SKA z Jel cza -La sko wic, pro du ku ją ca oka py
ku chen ne oraz sil ni ki ma łej mo cy do bran ży AGD, za in we sto wa ła
bli sko 61 mln zł. Fir ma co ro ku zwięk sza wo lu men pro duk cji oraz
za trud nie nie. W 2011 ro ku spół ka wy pro du ko wa ła bli sko 1 mi lion
oka pów oraz po nad 6 mi lio nów sil ni ków. Obec nie za trud nia po -
nad 570 osób. 

Wło ska fir ma INO XVE NE TA ma swo ją fa bry kę w Strze li nie. W za -
kła dzie wy twa rza ne są czę ści ze sta li nie rdzew nej oraz in nych me -
ta li sto so wa ne w urzą dze niach go spo dar stwa do mo we go. Przed -
się bior ca za in we sto wał pra wie 10 mln zł i za trud nia 10 osób.

STE EL’S PO LAND z Ża ro wa za trud nia po nad 60 osób. Fir ma
pro du ku je ele men ty ze sta li nie rdzew nej do zmy wa rek i su sza rek,
pro duk tów sprzę tu do mo we go, czę ści do urzą dzeń AGD (zmy war -
ki, lo dów ki), czę ści dla prze my słu mo to ry za cyj ne go (sa mo cho dy,
ko siar ki). Fir ma za in we sto wa ła pra wie 50 mln zł. 

Pla no wa ne są też no we in we sty cje:

2P PO LAND bę dzie pro du ko wać w Oła wie kom po nen ty me ta lo -
we dla bran ży AGD. Fir ma za in we stu je 12 mln zło tych i za trud ni
co naj mniej 13 pra cow ni ków. Za koń cze nie in we sty cji za pla no wa -
ne jest do koń ca grud nia 2019 r. 

Wło ska fir ma ILPEA wy bu du je w Twar do gó rze za kład pro duk cyj -
ny wraz z ha lą ma ga zy no wą, gdzie bę dzie pro du ko wać gu mo we,
pla sti ko we i me ta lo we ele men ty dla sek to ra AGD, mo to ry za cyj ne -
go i bu dow la ne go. Prze zna czy na to 10 mln zł, a pra cę w za kła dzie
znaj dzie 20 do dat ko wych osób. In we sty cja za koń czy się naj póź -
niej w grud niu 2019 r. 

Fir ma HEL KRA z Oła wy bę dzie pro du ko wać ele men ty grzew -
cze i ge ne ra to ry pa ro we, sto so wa ne głów nie w bran ży prze my sło -
wej. Wło ska spół ka za in we stu je co naj mniej 10 mln zł oraz za trud -
ni bli sko 18 pra cow ni ków. In we sty cja po win na być za koń czo na
do koń ca sierp nia 2018 r. 

W STRATEGII
 Fabryka Zmywarek w Żarowie
rozpoczęła produkcję seryjną
w grudniu 2006 roku. Produkuje
różne typy zmywarek – wolno stojące,
do zabudowy, a także zmywarki
kompaktowe. W sumie w żarowskiej
fabryce powstaje około 260 modeli,
które trafiają głównie do europejskich
i polskich klientów. Duża część
produktów dostarczana jest na rynek
australijski. Zatrudnienie znalazło tu
ponad 800 pracowników, głównie
z Żarowa i okolic.

 W Oławie fabryka ruszyła
w kwietniu 2006 roku. Powstają tam
różnego rodzaju pralki, m.in. front
loader (ładowane od przodu), top
loader (ładowane od góry) oraz małe
modele kompaktowe. W sumie fabryka
wytwarza około 350 modeli, które
trafiają na rynek krajowy i europejski.
Przedsiębiorca stworzył blisko
800 miejsc pracy.

FOT. TOMASZ PIETRZYK
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CO SŁYCHAĆ 
W STREFIE?

Od kwietnia do końca maja 2014 r. w WSSE wydano kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej. Nowymi firmami, które zdecydowały się zainwestować na terenie wałbrzyskiej specjalnej
strefy, są: ILPEA, Imola, Log-Tech i Umicore. 

NOWE FIRMY
W WSSE

Inwestycje–reinwestycje 

• Wło ska fir ma ILPEA wy bu du je w Twar do gó rze zakład
produkcyjny wraz z halą magazynową. Produkować będzie
gumowe, plastikowe i metalowe elementy, głównie dla
sektora AGD, motoryzacyjnego i budowlanego. Inwestycja
wyniesie 20 mln zł, a pra cę znaj dzie 40 osób. Jest to
pierwszy inwestor na terenie strefy w Twardogórze.
Zakończenie prac planowane jest w grudniu 2019 r.

• Nowa inwestycja powstanie też w Lesznie. Firma IMOLA
zainwestuje 6,8 mln zł w budowę fabryki i hali
magazynowej. Przedsiębiorca będzie produkował opakowania
z tworzyw sztucznych oraz świadczył usługi magazynowania
i przechowywania towarów. Dzięki inwestycji, której
zakończenie planowane jest w czerwcu 2016 r., pracę
znajdzie co najmniej 27 osób. 

• Pierwszym inwestorem w Sycowie jest polska firma 
LOG-TECH. Nowa inwestycja polegać będzie na budowie
zakładu produkującego konstrukcje i pojemniki metalowe,
służące do transportu towarów dla firm z branży
motoryzacyjnej. Do grudnia 2017 r. firma zainwestuje
ponad 2 mln zł i zatrudni 8 osób. 

• 80 miejsc pracy stworzy firma Umicore Autocat Poland.
Jest to 300. zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej w WSSE „INVEST-PARK”.
Belgijski przedsiębiorca na budowę fabryki przeznaczy 
co najmniej 160 mln złotych i stworzy co najmniej
80 miejsc pracy. W Nowej Rudzie powstanie zakład
produkujący katalizatory samochodowe. Zakończenie
inwestycji planowane jest w czerwcu 2019 r.

• Polska spółka Dino stworzy
w Krotoszynie aż 250 nowych miejsc
pracy oraz zadeklarowała utrzymanie
ponad 200 już istniejących etatów.
Firma w ramach inwestycji wybuduje
halę chłodniczą wraz z niezbędną
infrastrukturą, która kosztować
będzie 50 mln zł. W zakładzie
prowadzona będzie działalność związana
z przetwórstwem mięsnym oraz
przygotowaniem gotowych dań.
Dodatkowo uruchomiona zostanie
mieszalnia przypraw sterowana
komputerowo oraz linia wypieku pieczywa. 

• Kolejna inwestycja w województwie
wielkopolskim powstanie we Wrześni.

Firma Krispol wybuduje zakład,
w którym produkowane będą elementy
bram segmentowych i garażowych.
Inwestycja kosztować będzie
20 mln zł, a zatrudnienie w polskim
przedsiębiorstwie znajdzie
przynajmniej 10 osób. 

• Koncern Faurecia zdecydował się
na kolejne dwie strefowe inwestycje.
W Wałbrzychu oraz w Jelczu-
-Laskowicach rozbudowane zostaną
zakłady produkujące elementy siedzeń
samochodowych oraz pianki wypełniające
fotele. Francuski przedsiębiorca
zainwestuje łącznie blisko 70 mln zł
i stworzy ponad 125 miejsc pracy.

• W Jelczu-Laskowicach Elica Group
Poland wyda 10 mln zł na wdrożenie
technologii do produkcji okapów
kuchennych i małych silników AGD.
Zatrudnienie w zakładzie
znajdzie dodatkowo 30 osób.

• Firma Gibowski z Wrześni jest
przedsiębiorstwem specjalizującym się
w produkcji zniczy i wkładów do zniczy.
Polski przedsiębiorca zatrudni 5 nowych
osób i zainwestuje 2,6 mln zł
w wybudowanie hali produkcyjno-
-magazynowo-administracyjnej 
oraz w zakup nowych maszyn. 

• W Śremie TFP Grafika, producent
opakowań i displayów, wybuduje halę,

OD KWIETNIA 11 INWESTORÓW POSTANOWIŁO ROZWINĄĆ PRODUKCJĘ W STREFIE. 
Reinwestycje będą polegały głównie na rozbudowie zakładów i zakupie nowych maszyn. 
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 Zebrała MONIKA KORZEWICZ (m.korzewicz@invest-park.com.pl)

w której będzie produkował ekspozytory
wykonane m.in. ze szkła, plastiku,
drewna i metalu. Polski przedsiębiorca
przeznaczy na to 12 mln zł i zatrudni
10 pracowników. 

• Japońska firma Poland Smelting
Technologies „POLST”, produkująca
odlewnicze stopy aluminium dla przemysłu
motoryzacyjnego, rozbuduje park
maszynowy i wprowadzi nowe technologie.
Wałbrzyski przedsiębiorca zatrudni
5 nowych pracowników i zainwestuje
5 mln zł.

• Alphavision w Dzierżoniowie rozbuduje
nowy park maszynowy, dzięki któremu

możliwe będzie rozszerzenie świadczonych
usług o drukowanie na arkuszach folii
optycznej. Dzięki inwestycji o wartości
1,1 mln zł koreański przedsiębiorca
zatrudni dodatkowo 3 osoby.

• W Kudowie-Zdroju powstanie
kolejna inwestycja firmy Wemeco Poland
specjalizującej się w wytwarzaniu wyrobów
ze stali, stali nierdzewnej oraz
z aluminium. To już trzecie zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie strefy dla holenderskiego
przedsiębiorcy. Firma zainwestuje 
co najmniej 2,5 mln zł w rozbudowę
zakładu i parku maszynowego 
oraz zatrudni 10 nowych osób. 

• Vasco Doors w Nysie wybuduje
kolejną halę produkcyjną i wyposaży ją
w linie technologiczne do produkcji
ościeżnic drzwiowych oraz komponentów
meblowych. Polski przedsiębiorca
zainwestuje 10 mln zł i zatrudni
8 nowych pracowników.

• Polska firma Libra stworzy
w Dzierżoniowie 10 nowych miejsc
pracy. Libra zakupi linie technologiczne
i zbuduje nową halę produkcyjną, 
dzięki czemu możliwe będzie 
zwiększenie aktualnej produkcji 
i rozwój nowych produktów chemii
budowlanej. Firma zainwestuje 
15 mln zł. 
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SYLWETKA

Hale produkcyjne z nowoczesnym
wyposażeniem, 3 tysiące wykwalifikowanych
pracowników i produkty, którymi są m.in. tłoki
i tuleje cylindrowe do silników – to firma Mahle
Polska. Położonym w Krotoszynie zakładem
od początku istnienia spółki kieruje ANDREAS
KOSICKI – specjalista od inwestycji.

ył rok 1999. Nie miec ki kon cern Mah le
zde cy do wał się roz po cząć dzia łal ność
w Pol sce. De cy zja ta zwią za na by ła
z atrak cyj no ścią na sze go kra ju ze wzglę -

du na sto sun ko wo ta nią i wy kwa li fi ko wa ną si łę ro bo czą
oraz roz wi ja ją cy się prze mysł mo to ry za cyj ny. W tym
cza sie za gra nicz ni part ne rzy Mah le, ta cy jak Volks wa -
gen i To yo ta, dzia ła li już na pol skim ryn ku.

– Po pro szo no mnie, abym po kie ro wał pol skim za kła -
dem, któ re go jesz cze tak na praw dę nie by ło – wspo mi -
na An dre as Ko sic ki, pre zes Mah le Pol ska.

Roz wa ża no kil ka lo ka li za cji, w tym te re ny Wał brzy skiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej. Po cząt ko wo spół ka
chcia ła otwo rzyć fa bry kę ty pu „gre en fields”, ale osta -
tecz nie wy bór padł na Wy twór nię Sprzę tu Me cha nicz ne -
go w Kro to szy nie. Przy ha lach WSM po wsta ła no wa fa -
bry ka Mah le Pol ska, któ rej pre ze sem zo stał An dre as
Ko sic ki. 

Ko sic ki już wte dy miał du że do świad cze nie zwią za ne
ze spe cjal ny mi stre fa mi eko no micz ny mi. Przed 1999 ro -
kiem prze pro wa dził na te re nie WSSE dwa pro jek ty „gre -
en fields”, w tym fa bry kę, któ ra mo że się po szczy cić
pierw szym po zwo le niem na pro wa dze nie dzia łal no ści
go spo dar czej w stre fie.

– Mia łem du że do świad cze nie z fa bry ka mi ty pu „gre -
en fields”. Kro to szyn był tro chę in nym te ma tem. Z jed -
nej stro ny bu do wa no we go za kła du, a z dru giej prze ję -
li śmy fa bry kę, któ ra za trud nia ła 1,3 tys. pra cow ni ków
i by ła nie tyl ko za dłu żo na, ale bar dzo nie wy daj na – opo -
wia da pre zes.

Ko niecz na by ła kil ku let nia re struk tu ry za cja za kła du.
Pra ca kie row nic twa fir my w tam tym cza sie wią za ła się
z wie lo go dzin ny mi na ra da mi i szu ka niem naj lep szej
ścież ki dla roz wo ju spół ki. Uda ło się. Dziś za kład w Kro -
to szy nie na le ży do naj lep szych w kon cer nie.

Dro ga pre ze sa do Kro to szy na nie by ła jed nak tak
oczy wi sta. An dre as Ko sic ki uro dził się w 1960 ro ku
w wiel ko pol skim No wym To my ślu. 

W la tach 70. XX wie ku, ja ko na sto la tek, opu ścił No wy
To myśl, aby uczyć się w po znań skim Tech ni kum Łącz -
no ści. – By ła to praw dzi wa szko ła ży cia, w po zy tyw nym
te go sło wa zna cze niu. Bar dzo do brze wspo mi nam ten
okres. No wy To myśl od Po zna nia dzie li 60 km, więc nie
by ło moż li wo ści co dzien ne go do jeż dża nia – miesz ka łem
w in ter na cie. To mi po ka za ło, jak być sa mo dziel nym
w ży ciu, jak dać so bie ra dę w świe cie – wspo mi na. 

Oczy wi stą dro gą by ło by kon ty nu owa nie na uki na Po -
li tech ni ce Po znań skiej. Przy szły pre zes Mah le wy brał

B
JUŻ
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jed nak Aka de mię Eko no micz ną w Po zna niu. W la tach
80. XX wie ku, jak wie lu Po la ków, zde cy do wał się na
opusz cze nie kra ju i wy jazd do Nie miec. 

Ta de cy zja za wa ży ła na ka rie rze Wiel ko po la ni na. Dzię -
ki stu diom na Wirt scha ft sa ka de mie w Mo na chium uda -
ło się na wią zać kon takt z BMW. Kon takt ten po stu diach
za owo co wał 7-let nim okre sem pra cy dla kon cer nu sa -
mo cho do we go w Mo na chium i Ra ty zbo nie. By ły awan -
se, ko lej ne sta no wi ska kie row ni cze i od po wie dzial ność
za uru cho mie nie pro duk cji no wych sa mo cho dów. To
wła śnie z BWM Ko sic ki po raz pierw szy prze szedł do
Mah le. 

Przy szły pre zes jed ne go z więk szych za kła dów Mah -
le zaj mo wał się lo gi sty ką pro duk cji w fa bry ce, któ ra, po -
dob nie jak kro to szyń ski za kład, zaj mo wa ła się wy twa rza -
niem tło ków.

– Po 4 la tach zde cy do wa łem się zmie nić miej sce pra -
cy. Pra co wa łem dla fir my Pe tri Ta ka ta. By łem od po wie -
dzial ny za świa to wą lo gi sty kę. Póź niej po pro szo no mnie
o wy bu do wa nie dwóch za kła dów w Pol sce: w Wał brzy -
chu i Krze szo wie – wy mie nia. 

Kon takt z Mah le się nie urwał. Fir ma by ła za in te re so -
wa na wej ściem do Pol ski, a przy szły pre zes kro to szyń -
skiej fa bry ki do ra dzał kon cer no wi w tym pro ce sie. 

– Tak na praw dę do Kro to szy na przy sze dłem na rok.
Ta kie by ły mo je in ten cje, a zo sta łem na 15 lat – nie ukry -
wa Ko sic ki. 

Pre zes przy zna je, że chce zo stać na ko lej ne la ta
w Kro to szy nie. De cy zja ta za le ży jed nak od kie row nic -
twa Mah le. 

Pre zes nie ży je sa mą pra cą. Je go wol ny czas po chła -
nia ośmio mie sięcz ny sy nek. Od skocz nią od za jęć za wo -
do wych jest też ho dow la ko ni spor to wych. 
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ANDREAS KOSICKI
 URODZONY w Nowym Tomyślu, 54 lata WYKSZTAŁCENIE: 

• Technikum Łączności w Poznaniu• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu• Akademia Ekonomiczna w Monachium• Politechnika Wrocławska – doktorat DOŚWIADCZENIE: 
• BMW w Monachium i Ratyzbonie (Niemcy) – kierownik uruchomień

nowych modeli
• Mahle w Alzenau (Niemcy) – kierownik logistyki i produkcji
• Petri A.G. w Aschaffenburgu (Niemcy) – dyrektor Logistyki Europa
• Petri Parts Polska w Krzeszowie – prezes zarządu• Petri w Wałbrzychu – prezes zarządu• Mahle Polska w Krotoszynie – prezes zarządu RODZINA: żonaty, ośmiomiesięczny syn Jan ZAINTERESOWANIA: hodowla koni sportowych

 15 LAT

• MAHLE Polska sp. z o.o. jest częścią grupy MAHLE z centralą
znajdującą się w Stuttgarcie w Niemczech. Od 2005 roku zakład działa
na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krotoszynie.
Wyroby Mahle Polska, a przede wszystkim: tłoki, tuleje cylindrowe, tuleje
wielkogabarytowe, zawory oraz elementy rozrządu, pracują w milionach
silników spalinowych, eksploatowanych na wszystkich kontynentach.
Początkowo głównymi produktami firmy były tuleje cylindrowe i elementy
rozrządu, przeznaczone do silników Diesla oraz silników benzynowych.
Zakład w Krotoszynie zatrudnia prawie 2700 osób. 

ROK,
KTÓRY TRWA
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No wej Ru dzie i Wał brzy chu ru szy ła już bu do wa
hal, a wkrót ce roz pocz nie się re ali za cja in we -
sty cji w Jasz ko wej Dol nej (Pod stre fa Kłodz ko)
i Bo le sław cu. Jest to ofer ta WSSE „INVEST-
-PARK” skie ro wa na do ma łych i śred nich

przed się biorstw, któ ra uła twi roz po czę cie dzia łal no ści go spo dar -
czej, re du ku jąc na star cie kosz ty in we sty cyj ne. Ha le bę dą go to we
do wy na ję cia już je sie nią bie żą ce go ro ku.

Każ da z hal ma po wierzch nię 2500 m², któ rą moż na po dzie lić
na mniej sze mo du ły do pa so wa ne do po trzeb in dy wi du al ne go
klien ta (4 mo du ły o pow. od 613–619 m²). Ha le wy po sa żo ne są
w eko lo gicz ne i ener go osz częd ne roz wią za nia, tj. pom py cie pła,
ko lek to ry sło necz ne wspo ma ga ją ce ogrze wa nie obiek tu oraz wy -
twa rza nie cie płej wo dy użyt ko wej. Wo da opa do wa za go spo da ro -

wa na jest do po now ne go uży cia na po trze by we wnętrz nej in sta -
la cji wodno-kanalizacyjnej. W oto cze niu hal prze wi dzia no miej sca
po sto jo we i place ma new ro we.

Do dys po zy cji na jem ców przy każ dej ha li od da ny zo sta nie bu -
dy nek biu ro wy z po wierzch nia mi ty pu open spa ce (4 × 50 m²), do
za aran żo wa nia we dług in dy wi du al nych po trzeb.

Ha le znaj du ją się na ob sza rze włą czo nym do WSSE, co ozna cza,
że przed się bior cy, któ rzy zde cy du ją się na pro wa dze nie dzia łal no ści
na pod sta wie ze zwo le nia stre fo we go, bę dą mo gli sko rzy stać z po -
mo cy pu blicz nej w for mie zwol nie nia z po dat ku do cho do we go. 

Rozwój w strefie

„INVEST-PARK”
DLA MŚP

Firmy z sektora MŚP w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zainwestowały blisko 1,4 mld złotych. 
Mali i średni inwestorzy zatrudniają łącznie około 3,5 tysiąca pracowników. Podstawową korzyścią 
dla przedsiębiorców inwestujących w strefach ekonomicznych są zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna
pomoc publiczna dla firm średnich wynosi nawet 45 proc., natomiast dla małych i mikroprzedsiębiorstw – aż 55 proc. 

• W WAŁBRZYCHU przygotowywane są również grunty
inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. PRZY ULICY
VILLARDCZYKÓW powstaną 3 platformy inwestycyjne o łącznej

powierzchni 12 hektarów. 
• Z kolei w SYCOWIE „INVEST-PARK”
wybuduje drogę wraz z wjazdem od drogi
powiatowej z pełną infrastrukturą
oraz przygotuje 6 działek o łącznej
powierzchni 9 ha. 
• Również nowa perspektywa unijna
na lata 2014–2020 zawiera szereg
instrumentów wsparcia dla małych i średnich
przedsiębiorstw. PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ będzie się
skupiać na innowacyjności i rozwoju
potencjału naukowo-badawczego.
Do wykorzystania jest pula ponad
10 mld euro, z czego przeszło 4 mld będzie
w dyspozycji Ministerstwa Gospodarki. 

W

IN FOR MA CJI UDZIE LA
De par ta ment Ob słu gi In we sto ra 
WSSE „INVEST-PARK”:

tel.: 74 664 91 64
e -ma il: doi@in vest -park.com.pl

FOT. IPD

Zakończenie budowy pierwszych hal 
w Nowej Rudzie i Wałbrzychu zaplanowano
na wrzesień/październik 2014, ale nowa
oferta strefy już cieszy się zainteresowaniem
przedsiębiorców – są już rezerwacje
na pierwsze moduły.

Budowa nowoczesnych hal przemysłowych, tworzenie infrastruktury drogowej oraz przygotowanie dodatkowych
gruntów – to główne działania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej skierowane do małych i średnich
firm. Około 40 proc. przedsiębiorstw działających w WSSE to przedstawiciele sektora MŚP.



DO WYNAJĘCIA

HALE PRODUKCYJNE
BOLESŁAWIEC • KŁODZKO–JASZKOWA DOLNA • NOWA RUDA–SŁUPIEC • WAŁBRZYCH

• Hale o powierzchni 2 500 m2 podzielone na cztery części
(z możliwością wynajmu od 613 do 2465 m2)

• Powierzchnie biurowe 200 m2 (4 × 50 m2)
• Media, parkingi, place manewrowe, doki przeładunkowe, ogrzewanie,

wentylacja, doświetlenie dachowe, klimatyzacja w biurach

Hale znajdują się na terenie objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą
Ekonomiczną, co daje możliwość skorzystania z pomocy publicznej
w formie zwolnienia z podatku dochodowego

www.invest-park.com.pl

KONTAKT: tel. 74 664 91 64, e-mail: doi@invest-park.com.pl



ir ma 3M roz po czę ła swo ją hi sto rię w Min ne -
so cie w 1902 ro ku od wy do by cia ko run du,
mi ne ra łu słu żą ce go do pro duk cji pa pie ru
ścier ne go. Jed nak hi sto ria roz wo ju fir my to
przede wszyst kim hi sto ria wy na laz ków. 

Na po cząt ku lat 20. XX wie ku opra co wa no pierw szy
na świe cie wo do od por ny pa pier ścier ny, któ ry zmniej szał
ilość py łu za wie szo ne go w po wie trzu pod czas pro duk cji
sa mo cho dów. W la tach 40. XX wie ku dzia łal ność 3M
skie ro wa no na pro duk cję ma te ria łów obron nych na po -
trze by II woj ny świa to wej. Po tym okre sie po wsta ły no we
pro jek ty, ta kie jak fo lie od bla sko we wy ko rzy sty wa ne do
ozna ko wy wa nia dróg, ta śma ma gne tycz na za pi su ją ca
dźwięk i ta śma kle ją ca z włó kien. W la tach 60. wy pusz -
czo no na ry nek mi kro film wy ko na ny w tech no lo gii su che -
go sre bra, a tak że pro duk ty fo to gra ficz ne, rzut ni ki pi sma,
pro duk ty me dycz ne i sto ma to lo gicz ne. W ko lej nych la -
tach na stą pi ło dal sze po sze rze nie dzia łal no ści. Fir ma ob -
ję ła swo im za się giem nie mal wszyst kie kra je na świe cie
i istot nie wpły nę ła na po stęp cy wi li za cyj ny. 

Naj bar dziej zna ny mi pro duk ta mi wy twa rza ny mi przez
3M są ma te ria ły ścier ne, ta śmy prze my sło we, kle je, ma te -
ria ły den ty stycz ne, pro duk ty me dycz ne, ta śmy i fo lie od -
bla sko we, pro duk ty elek trycz ne, pro duk ty dla go spo dar -
stwa do mo we go, biu ro we. Nie zwy kle bo ga ta ofer ta

pro duk to wa fir my sta ła się pod sta wą jed ne go z bardziej
po pu lar nych slo ga nów re kla mo wych, któ ry gło si, że „(...)
fir ma 3M nie wy my śli ła ko ła, ale 1000 dro bia zgów, któ re
czy nią je uży tecz nym”.

Na pol skim ryn ku 3M pro wa dzi dzia łal ność han dlo wą
od po nad 20 lat, a pro duk cyj ną – od po nad de ka dy.
W Pol sce zlo ka li zo wa nych jest 10 fa bryk fir my. 

CENTRUM INNOWACJI

We wro cław skim 3M po wsta ło Cen trum Tech no lo gicz -
ne 3M (Cu sto mer Tech ni cal Cen ter – CTC), gdzie pre zen -
to wa ne są roz wią za nia i tech no lo gie, bez któ rych trud no
by ło by wy obra zić so bie dzi siej szy świat. Wro cław ski obiekt
o po wierzch ni 600 m2 edu ku je, po bu dza kre atyw ność i in -
spi ru je od wie dza ją cych.

CTC przy bli ża klien tom i part ne rom biz ne so wym z Pol -
ski i Eu ro py Środ ko wej świat pro duk tów i tech no lo gii,
z któ ry mi ma ją stycz ność na co dzień. Spe cjal ne in te rak -
tyw ne eks po zy cje i prak tycz ne de mon stra cje peł nią ro lę
prze wod ni ków po świe cie 3M. Od wie dza ją cy mo gą się
prze ko nać, że to wła śnie za spra wą in no wa cji 3M pi je my
czy stą wo dę, mo że my za dbać o słuch, a pro du cen ci le -
ków czy czę ści ma szyn do star cza ją wy so kiej ja ko ści pro -
duk ty. Cen trum Tech no lo gicz ne to tak że miej sce wy mia ny
do świad czeń na ba zie kon kret nych roz wią zań 3M, któ re
wy ko rzy sty wa ne są na lo kal nych i świa to wych ryn kach. 
To roz wią za nia i pro duk ty, któ re wspie ra ją cią gły roz wój
i po pra wia ją kom fort ży cia oraz pra cy. CHRIS HO WITT,
Dy rek tor Tech nicz ny 3M Po land/Cen tral  & East Eu ro pe,
mó wi: – Kon cep cja CTC jest uni ka to wa w Pol sce. Go ście
twier dzą, że obiekt po ma ga im zro zu mieć, jak le piej
współ pra co wać z 3M i jak wy ko rzy stać na sze pol skie za -
so by, aby roz wi jać wła sną dzia łal ność. 
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5 sektorów biznesowych, 46 platform technologicznych i obecność w 200 krajach
na świecie to tylko niektóre statystyki globalnej marki 3M. W Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej we Wrocławiu 3M działa od 2007 r. W maju do wałbrzyskiej strefy
włączone zostały 2 ha pozwalające na dokończenie inwestycji firmy. Jest to jedno z najbardziej
innowacyjnych przedsiębiorstw wśród 170 działających na terenie WSSE. 

NAUKA
INNOWACJE

F

OD PAPIERU 
ŚCIERNEGO
PO BUTY DLA
KOSMONAUT

CZY WIESZ, ŻE…

3M w Polsce posiada 10 fabryk w 4 ośrodkach
produkcyjnych: w JANINOWIE k. Grodziska Mazowieckiego, 

w RABCE-ZDROJU oraz we WROCŁAWIU. 
W samym WROCŁAWIU ulokowanych jest 8 fabryk

zatrudniających około 1500 pracowników
(w całej Polsce ponad 1800). 

Centrum Obsługi Klienta i centrala firmy mieści się 
w KAJETANACH k. Warszawy.

3M oferuje w Polsce ponad 10 000 produktów
w ramach 5 grup biznesowych: 

Ochrona Zdrowia, Produkty Konsumenckie, Bezpieczeństwo
i Grafika, Przemysł, Elektronika i Energetyka. 

Dotychczasowe inwestycje 3M w Polsce wyniosły

ponad 400 mln USD.
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NAUKA, INNOWACJE

„Ma ły krok” Ne ila Arm stronga 
na Księ ży cu zo stał po sta wio ny na gu mo wej

po de szwie wy ko na nej przez 3M.

W 1984 ro ku fir ma 3M po mo gła w eks pe ry men cie NASA do ty czą cym

pro duk cji w prze strze ni. Włók na ce ra micz ne 3M by ły sto so wa ne na

płyt kach wa ha dłow ców ko smicz nych, aby od bi jać cie pło pod czas

wie lo krot nych po dró ży i prze trwać nie bez piecz ne wa run ki, tak

aby po now nie udać się w prze strzeń nie raz, ale wie le ra zy...

3M 
jest świa -

to wym li de -
rem in no wa cji

i re kor dzi stą re je -
stro wa nych pa ten tów. 

Ba da nia wska zu ją,
że z pro duk ta mi tej fir -

my miesz kań cy kra jów roz -
wi nię tych spo tyka ją się na wet 

do 100 ra zy w cią gu dnia. 

W Centrum Technologicznym 3M można się dowiedzieć, jak powstają produkty
i technologie, z których codziennie korzystają miliony ludzi na całym świecie. Tutaj można
poznać efekty pracy ponad 8000 naukowców, którzy w laboratoriach 3M opracowują
innowacyjne rozwiązania, korzystając z 46 platform technologicznych. Jest to miejsce, które
pokazuje innowacyjną kulturę 3M. CTC mieści się we wrocławskim Centrum Produkcji 3M
na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Aktualnie jest ono najszybciej
rozwijającą się i największą pod względem wartości sprzedaży produkcją 3M w Europie.ÓW

DR CHRISTOPHER HOWITT, 
Dyrektor Techniczny 3M 
w Regionie CEE (Centralna i Wschodnia
Europa) i 3M Poland 

Jest zwią za ny z 3M od 1997 ro ku. Ma ty tuł dok -
to ra che mii, uzy ska ny na Uni wer sy te cie w Re -
ading. W 2008 ro ku ob jął sta no wi sko Dy rek to -
ra La bo ra to rium 3M na Cen tral ną i Wschod nią
Eu ro pę, Środ ko wy Wschód i Afry kę z sie dzi bą
we Wro cła wiu. Przez ostat nie la ta two rzył ośro dek ba daw czo -roz wo jo wy
3M we Wro cła wiu na po trze by re gio nu. Jest tu za trud nio nych 110 osób.
Dzię ki je go sta ra niom w 2013 ro ku po wsta ło Cen trum Tech no lo gicz ne 3M
we Wro cła wiu, w któ rym moż na się za po znać z tech no lo gia mi i roz wią za -
nia mi pro duk to wy mi 3M. Od 1 wrze śnia 2013 Ho witt peł ni funk cję Dy rek -
to ra Tech nicz ne go kon cer nu 3M w Re gio nie Cen tral nej i Wschod niej Eu -
ro py oraz 3M Po land.

DAVID HARDIMAN, 
Dyrektor ds. Operacyjnych
i Produkcji 3M w Polsce

Pra cę w 3M roz po czął w 1991 ro ku na sta no wi -
sku tech no lo ga w za kła dzie w Brown wo od w sta -
nie Tek sas. W cią gu ko lej nych 20 lat peł nił róż -
ne funk cje, pra cu jąc bez po śred nio w za kła dach
pro duk cyj nych na ca łym świe cie lub je wspie ra -
jąc. Ma 15-let nie do świad cze nie w kie ro wa niu
wpro wa dza niem uspraw nień do ty czą cych bez pie czeń stwa, ja ko ści, kosz -
tów i ob słu gi klien ta w wie lu łań cu chach do staw 3M. W sierp niu 2011 r.
ob jął sta no wi sko dy rek to ra za kła dów pro duk cyj nych w pol skim od dzia -
le 3M. Obec nie od po wia da za pra cę po nad 8 za kła dów pro duk cyj nych 
w 4 lo ka li za cjach w Pol sce, a tak że jest człon kiem ra dy nad zor czej 3M
Po land. Uro dził się w USA, a obec nie pra cu je i miesz ka we Wro cła wiu. 

KRZYSZTOF BOBER, 
Lean Six Sigma Master Black Belt
w Regionie CEE oraz Członek Zarządu
3M PM i 3M Wrocław w Polsce

Pra cę w 3M roz po czął w 2002 roku, na sta no wi -
sku Dy rek to ra ds. Fi zycz nej Dys try bu cji To wa ru.
Z 3M jest zwią za ny od po cząt ku utwo rze nia or -
ga ni za cji pro duk cyj nej w Pol sce. Był zwią za ny
nie mal że z każ dym po wsta ją cym pro ce sem pro -
duk cyj nym we Wro cła wiu do ro ku 2008. W la tach 2009–2011 peł nił funk -
cję Dy rek to ra Za kła dów Pro duk tów Me dycz nych we Wro cła wiu. Obec nie
nad zo ru je więk szość pro jek tów pro wa dzo nych w ob sza rach do sko na ło ści
ope ra cyj nej, efek tyw nej lo gi sty ki, ja ko ści oraz wspie ra ją cych pro duk cję
w Pol sce, Tur cji i Ro sji. Uro dził się w Zgo rzel cu, a obec nie miesz ka we Wro -
cła wiu. Uzy skał ty tuł ma gi stra in ży nie ra w dzie dzi nie te le ko mu ni ka cji
na Po li tech ni ce Wro cław skiej (1994) i MBA (2004) w Wyż szej Szko le Za -
rzą dza nia w War sza wie oraz Oxford Bro oks Uni ver si ty.

ŹRÓDŁO: 3M POLSKA

POZNAJMY SIĘ: LUDZIE 3M
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PORTRET GMINY

Szprotawa

MAŁA WENECJA 
NA INWESTYCJE

o jeż dża jąc do ser ca gmi ny, już z da le ka zo ba czyć
moż na dwie wie że ra tu sza – ewe ne ment na ska -
lę kra ju. Wschod nia wie ża jest krzy wa, a wię zie ni
w jej wnę trzach 200 lat te mu ska zań cy zo sta wi li
na ścia nach swo je in skryp cje. Zie mia szpro taw -
ska to bo gac two za byt ków. Wiel bi cie li hi sto rii

na pew no za in te re su je wia do mość, że to wła śnie tu Bo le sław
Chro bry wy dał po wi tal ną ucztę dla ce sa rza Ot to na III w ro ku 1000
(Ilva, obec nie dziel ni ca Szpro ta wy, by ła zna mie ni tym gro dem, któ -
rym Chro bry chciał za im po no wać ce sa rzo wi pod czas je go piel -
grzym ki do Gnie zna, do gro bu św. Woj cie cha). 

Przy ro da jest du żym tu ry stycz nym atu tem miej sco wo ści. Li czą -
cy bli sko 730 lat dąb „Chro bry” w Pio tro wi cach to naj star szy dąb
szy puł ko wy w Pol sce. Licz ne ga tun ki fau ny i flo ry w po bli skich Bo -
rach Dol no ślą skich, re zer wat „Bu czy na Szpro taw ska” oraz nie od -
le głe Sta wy Prze mkow skie, ru cho me wy dmy śród lą do we w Bucz -
ku two rzą mi kro kli mat ko rzyst nie wpły wa ją cy na zdro wie i kon dy cję
czło wie ka. 

Gmi na Szpro ta wa to miej sce, w któ rym kul tu ro wo i ad mi ni stra -
cyj nie sty ka ją się dwa wo je wódz twa: lu bu skie i dol no ślą skie, co
umoż li wia czer pa nie ko rzy ści z obu re gio nów. Po ten cjal nym in we -
sto rom sprzy ja po ło że nie gmi ny w po bli żu au to strad A4 i A1 8 oraz
skrzy żo wa nia dróg kra jo wych Zie lo na Gó ra–Je le nia Gó ra oraz
Lesz no–Ża ry, dzię ki któ rym gmi na ma wy god ną ko mu ni ka cję z du -
ży mi mia sta mi w Pol sce oraz Niem ca mi i Cze cha mi.

Wał brzy ska Spe cjal na Stre fa Eko no micz na ofe ru je in we sto rom
po nad 32,5 hek ta ra grun tów z do stę pem do ener gii elek trycz nej,
ga zu i ka na li za cji. Na ma rzec 2015 ro ku pla no wa ne jest za koń cze -
nie prze bu do wy oczysz czal ni ście ków, któ ra wie lo krot nie po więk -
szy prze pu sto wość in sta la cji.

Ak tu al na sy tu acja na lo kal nym ryn ku pra cy gwa ran tu je po zy ska -
nie do brze przy go to wa nych pra cow ni ków. Ze wzglę du na du że
bez ro bo cie w po wie cie, się ga ją ce 25 proc., kosz ty pra cy są kon ku -
ren cyj ne w po rów na niu z gmi na mi ościen ny mi i in ny mi miej sco wo -
ścia mi re gio nu.
 ADAM KOSZUTSKI

Szprotawa to miasto położone na malowniczej Równinie Szprotawskiej, w bliskim sąsiedztwie 
Borów Dolnośląskich. Przez miasto przepływają dwie rzeki, Bóbr i Szprotawa, z wieloma zabytkowymi
i współczesnymi mostami. Z tego powodu nazywane bywa małą Wenecją. 

D
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CZEKA 

JÓZEF RUBACHA, BURMISTRZ SZPROTAWY, od lat pracuje w samorządzie. 
W latach 1994–2002 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Szprotawy. Do wyborów
na burmistrza Szprotawy wystartował w 2010 r., mając za sobą pracę w Sejmiku
Województwa Lubuskiego:

– Nie czekamy na inwestorów bezczynnie. Oferty działek inwestycyjnych umieściliśmy 
m.in. na portalu ofert inwestycyjnych http://investingpoland.eu/. Jesienią 2013 r.
zorganizowaliśmy Forum Gospodarcze, na które zaprosiliśmy przedsiębiorców,
przedstawicieli Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych instytucji
o charakterze gospodarczym. 
Promując tereny inwestycyjne, zgłosiliśmy działkę o pow. 12,33 ha do konkursu
organizowanego przez PAIiIZ pod patronatem ministra gospodarki „Grunt na
medal 2012”. Nasza działka została zwycięzcą tego konkursu w województwie
lubuskim. Ten grunt jest obecnie rekomendowany przez agencję jako idealne
miejsce do rozpoczęcia inwestycji.

Zainwestuj 
w Szprotawie

Gmina Szprotawa jest
właścicielem 200 ha terenu

o przeznaczeniu inwestycyjnym,
z czego 32,5 ha włączone jest

do Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Działki

okalają miasto od północnej strony.
Mają łatwy dojazd do drogi

krajowej nr 12, a także autostrad
A4 i A18. To działki położone

na terenach dawnej jednostki armii
radzieckiej. Otwarta przestrzeń

w miejscu funkcjonującego
przed laty lotniska umożliwia

podjęcie działalności gospodarczej
wymagającej dużych powierzchni.

Pomoc
publiczna

Inwestorzy, którzy
ulokują swoją

działalność 
w specjalnej strefie

w Szprotawie, mogą
liczyć na ulgi

podatkowe: 
mikro- i małe
firmy: 55%,

średnie: 45%,
duże: 35%

W maju Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna została poszerzona o ok. 100 ha.
W ten sposób powstaną warunki dla nowych inwestycji, w wyniku których może zostać stworzonych 
prawie 4,5 tys. miejsc pracy w strefie i prawie 900 w jej otoczeniu. 

W SZPROTAWIE włączone zostały prawie 2 ha, na których działa firma Marmorin B&J. 
Przedsiębiorca z branży sanitarnej stworzy 3 linie produkcyjne, w tym nowoczesną linię do produkcji wanien.
Dzięki inwestycji zatrudnienie znajdzie co najmniej 80 osób. Firma w rozbudowę zakładu do 2018 r.
zainwestuje około 20 mln zł.

200 ha Podstrefa Szprotawa
Podstrefa Szprotawa

Grunt na medal
2012

Droga krajowa nr 12
A4–24 km

Szprotawa – 1 km

FOT. MAREK KRUKIEL
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OD 1 LIPCA 
NOWY POZIOM
ULG PODATKOWYCH

ULGA W PODATKU DOCHODOWYM CIT

KOSZTÓW INWESTYCJI LUB 2-LETNICH KOSZTÓW PRACY

województwa  
dolnośląskie

i wielkopolskie

województwa
opolskie
i lubuskie

województwa  
dolnośląskie

i wielkopolskie

województwa
opolskie
i lubuskie

województwa  
dolnośląskie

i wielkopolskie

województwa
opolskie
i lubuskie

PRZEDSIĘBIORSTWA 

MAŁE 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

ŚREDNIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

DUŻE 

ULGA PODATKOWA

45% 55% 35% 45% do 25% do 35%

Za wydatki kwalifikowane można uznać:

• koszty nowej inwestycji 
(np. zakup gruntów, środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych, 
dzierżawa budynków itp.)

• dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych
pracowników 

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej 
jest zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie strefy.

Zezwolenie określa przedmiot działalności
gospodarczej oraz warunki dotyczące 
między innymi:

• minimalnych/deklarowanych kosztów
kwalifikowanych inwestycji

• zatrudnienia określonej liczby nowych pracowników
• terminu zakończenia inwestycji

Zezwolenie w WSSE wydawane jest na większość
działalności produkcyjnych oraz niektóre działalności
usługowe.

Firmy działające w strefie otrzymują pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku
dochodowego. Maksymalna wysokość zwolnienia liczona jest jako procent wydatków
kwalifikowanych inwestycji i zależy od jej lokalizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa.
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Za wy dat ki kwa li fi ku ją ce się do ob ję cia
po mo cą uzna je się kosz ty in we sty cji

po nie sio ne na te re nie stre fy, bę dą ce ce ną
na by cia war to ści nie ma te rial nych i praw -
nych zwią za nych z trans fe rem tech no lo gii
przez na by cie praw pa ten to wych, li cen cji,
know -how lub nie opa ten to wa nej wie dzy
tech nicz nej. 

Nie wszyst kie kosz ty po nie sio ne na za -
kup war to ści nie ma te rial nych i praw nych
kwa li fi ku ją się do ob ję cia po mo cą. Bę dzie
to do ty czyć je dy nie wy dat ków po nie sio -
nych na te re nie stre fy w trak cie obo wią -
zy wa nia ze zwo le nia, na na by cie war to ści
nie ma te rial nych i praw nych zwią za nych
z trans fe rem tech no lo gii przez na by cie
praw pa ten to wych, li cen cji, know -how lub
nie opa ten to wa nej wie dzy tech nicz nej. 

Na by cie war to ści nie ma te rial nych
i praw nych nie zwią za nych z trans fe rem
tech no lo gii nie bę dzie mo gło być ob ję te
po mo cą pu blicz ną. Na le ży więc w pierw -

szej ko lej no ści od po wie dzieć na py ta nie, jak
na le ży in ter pre to wać po ję cie tech no lo gii.
Po nie waż ter min „tech no lo gia” nie zo stał
zde fi nio wa ny w roz po rzą dze niu do ty czą cym
spe cjal nych stref, się ga my do Usta wy o po -
dat ku do cho do wym od osób praw nych,
któ ra de fi niu je „no we tech no lo gie”. Eli mi -
nu jąc frag men ty de fi ni cji do ty czą ce przy -
mio tu no wo ści, moż na wy snuć wnio sek, że
ter min „tech no lo gia” ozna cza wie dzę tech -
no lo gicz ną w po sta ci war to ści nie ma te rial -
nych i praw nych (w szcze gól no ści wy ni ki ba -
dań i prac roz wo jo wych), któ ra umoż li wia
wy twa rza nie wy ro bów lub usług. 

Rów nież wy kład nia ję zy ko wa pro wa dzi
do po dob nych wnio sków; zgod nie z po -
tocz nym ro zu mie niem za tech no lo gię uzna -
je się wie dzę po zwa la ją cą na wy twa rza nie
wy ro bów lub świad cze nie usług.

W za kre sie tak ro zu mia nej de fi ni cji nie
mie ści się mar ka (znak to wa ro wy), któ ra
nie jest war to ścią nie ma te rial ną i praw ną

zwią za ną z tech no lo gią, lecz słu ży ozna -
cza niu pro duk tów po wsta łych wsku tek
za sto so wa nia okre ślo nej tech no lo gii.
A wa run kiem ko niecz nym do kwa li fi ko -
wal no ści wy dat ków jest to, aby by ły one
po nie sio ne na na by cie war to ści nie ma te -
rial nych i praw nych zwią za nych z trans -
fe rem tech no lo gii.

Kosz ty na by cia mar ki (zna ku to wa ro we -
go) nie mo gą więc być uzna ne za kwa li fi -
ku ją ce się do ob ję cia po mo cą.

Marka to znak określający producenta: nazwa, symbol, znak, wzór lub kombinacja tych elementów,
umieszczana na wyrobach. Marka chroniona prawem ochronnym stanowi znak towarowy. 
Wartość marki wynika z dodatkowych wpływów, jakie jej właściciel uzyskuje ze sprzedaży produktów
nią oznaczonych (dodatkowych w porównaniu z wpływami, które mógłby uzyskać ze sprzedaży
dokładnie takich samych produktów, ale nieoznaczonych marką). 

POMOC PUBLICZNA? PYTAJ: IPI@invest-park.com.pl 

Wyjaśnienia prawników zamieszczane w IPI w odpowiedzi na pytania przedsiębiorców należy traktować wyłącznie jako opinie, 
a nie obowiązujące wykładnie prawa. Wiążącymi interpretacjami dotyczącymi wydatków, które mogą zostać objęte pomocą publiczną, 
są interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w imieniu Ministra Finansów.

Źródło przepisów w sprawie kwalifikowalności marki:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia

na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.), dalej: r.s.s.e.
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410).
3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011, Nr 74, poz. 397 z późn.zm.).

CZY DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH MOŻNA ZALICZYĆ WYDATKI 
NA NABYCIE MARKI (ZNAKU TOWAROWEGO)?
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 MAJA PIETKIEWICZ, 

rad ca praw ny, po sia da kil ku na sto let nie do świad cze nie
za wo do we, od 2008 jest wspól ni kiem w Kan ce la rii Rad -
ców Praw nych Dra gun Piet kie wicz we Wro cła wiu. Spe -
cja li zu je się w za gad nie niach zwią za nych z udzie la niem
po mo cy pu blicz nej, w tym do fi nan so wa niem ze środ ków

eu ro pej skich, oraz świad czy kom plek so wą i fa cho wą po moc praw ną w za -
kre sie pra wa spół ek, pra wa cy wil ne go i za mó wień pu blicz nych. Bie rze
czyn ny udział w two rze niu i roz wo ju przed się biorstw z ka pi ta łem pol skim
i za gra nicz nym, świad czy po moc praw ną w ję zy ku pol skim i an giel skim. 
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Po nad stu przed się bior ców z re -
gio nu kłodz ko -ząb ko wic kie go
wzię ło udział w Fo rum Go spo dar -
czym w Po la ni cy -Zdro ju zor ga ni -
zo wa nym przez WSSE „INVEST-
-PARK”. Go ście spo tka nia do wie -
dzie li się mię dzy in ny mi o moż li wo -
ściach sko rzy sta nia z po mo cy 
pu blicz nej. O no wej pu li środ ków
unij nych opo wia da ła wi ce mi ni -
ster go spo dar ki ILO NA AN TO NI -
SZYN -KLIK (na zdję ciu wraz
z TEO DO REM STĘ PĄ, wi ce pre ze -
sem WSSE „INVEST-PARK”).

WSSE „INVEST-PARK” w re gio nie kłodz ko -ząb ko wic kim dzia ła aż w pię ciu gmi nach. W By -
strzy cy Kłodz kiej, No wej Ru dzie, Ku do wie -Zdro ju, Kłodz ku i Ząb ko wi cach Ślą skich po sia da
łącz nie po nad 95 hek ta rów grun tów in we sty cyj nych. 57 hek ta rów wciąż cze ka na za go spo -
da ro wa nie. Przed się bior cy za in we sto wa li po nad 400 mi lio nów zło tych, two rząc bli sko 1700
miejsc pra cy.

O kie run kach roz wo ju re gio nu oraz wpły wie in fra struk tu ry na ja kość pro wa dze nia biz ne -
su mó wi li pa ne li ści fo rum. Od le wej: MA CIEJ STRO IŃ SKI, re dak tor Pol sat News; LE SZEK
LOCH, pre zes Dol no ślą skiej Służ by Dróg i Ko lei; RO BERT RA DOŃ, dy rek tor od dzia łu GDDKiA
we Wro cła wiu; WOJ CIECH ZDA NO WICZ, dy rek tor De par ta men tu In fra struk tu ry UMWD;
PRZE MY SŁAW MAL CZEW SKI, za stęp ca dy rek to ra In sty tu tu Roz wo ju Re gio nal ne go; 
GRA ŻY NA CAL, kie row nik za miej sco we go biu ra WSSE w Kłodz ku.

Bli sko 6,5 ty sią ca pra cow ni ków za trud -
nia ją fir my z nie miec kim ka pi ta łem, któ re dzia -
ła ją w WSSE. Przed się bior stwa te za in we sto -
wa ły już pra wie 1,8 mld zło tych, a kwo ta ta
dzię ki kon cer no wi VOLKS WA GEN wzro śnie nie -
mal trzy krot nie. W wał brzy skim Zam ku Książ
w kwiet niu od by ło się pierw sze spo tka nie
przed sta wi cie li firm z ka pi ta łem nie miec kim.
Te ma tem prze wod nim by ły zmia ny w usta wie
o po mo cy pu blicz nej oraz szkol nic two du al ne.
Na bu do wę za kła dów w wał brzy skiej stre fie zde -
cy do wa ły się 24 fir my z ka pi ta łem nie miec kim,
tworząc jed ną z naj licz niej szych grup na ro do wo -
ścio wych w WSSE.

NIEMIECCY 
INWESTORZY 
W KSIĄŻU

Pre zen ta cja pierw szej dru kar ki 3D skon stru owa nej przez
uczniów Ze spo łu Szkół Po li tech nicz nych „Ener ge tyk”
w Wał brzy chu oraz wie lo za da nio we go ro bo ta gą sie ni co we -
go uświet ni ła uro czy ste pod pi sa nie umo wy spon sor skiej po mię -
dzy Wał brzy ską Spe cjal ną Stre fą Eko no micz ną a szko łą. Dzię -
ki do fi nan so wa niu ko ła ro bo ty ki ucznio wie bę dą w sta nie za -
ku pić nie zbęd ne czę ści do bu do wy ro bo tów oraz wziąć udział
w za wo dach ro bo ty ki na are nie kra jo wej. 
Na zdję ciu ucznio wie szko ły (od le wej: PIOTR JA RO SZEW -
SKI, BŁA ŻEJ KO ŁO DZIEJ, KA MIL GRZY BEK i AR KA -
DIUSZ ŁY CZAK) ze swo im opie ku nem DA RIU SZEM 
CI SKIEM pod czas dru ko wa nia lo go „INVEST-PARKU”.
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 Pięt na ście no wych ze zwo leń na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej na te re nie WSSE
po raz ko lej ny uro czy ście wrę czo no przed się bior com. Spo śród 15 firm pięć znaj du je się na te -
re nie Wiel ko pol ski. Na zdję ciu (w środ ku) TEO DOR STĘ PA, wi ce pre zes WSSE „INVEST-PARK”,
z przed sta wi cie la mi firm dzia ła ją cych w Wiel ko pol sce. Od le wej: MA RCIN KU ŚNIE REK, 
Pre zes Za rzą du fir my IMOLA, IWO NA KO WAL CZYK, głów na księ go wa Di no Kro to szyn, EWA
NIE WIA DOM SKA -KLAJNSZ MIT, dyrektor pro duk cji w TFP Gra fi ka, PRZE MY SŁAW GI BOW -
SKI, Pre zes Za rzą du fir my Gi bow ski. 

KOLEJNE ZEZWOLENIA WRĘCZONE

Pod ko niec lat 90. XX wie ku w Świd ni cy bezpra cy by ło po nad 6 ty się cy miesz kań ców.Dzię ki utwo rze niu stre fy eko no micz nej bez ro bo cie zma la ło nie mal trzy krot nie.W kwiet niu mi nę ło 10 lat od usta no wie -nia pod stre fy świd nic kiej WSSE, któ raobej mu je dziś pra wie 170 ha po wierzch ni,gdzie swo je za kła dy ulo ko wa ło 15 firm(m.in. ELEC TRO LUX, COL GA TE -PAL MO -LI VE czy NIF CO). 

STREFA W ŚWIDNICY

Czym są spe cjal ne stre fy eko no micz ne oraz ja kich pra cow -
ni ków po szu ku ją lo kal ni przed się bior cy, mo gli do wie dzieć się
ucznio wie Technikum Ceramicznego w Szczawnie-Zdroju, któ -
rzy od wie dzi li sie dzi bę WSSE. Młodzież zwie dziła rów nież fa bry -
kę pły tek ce ra micz nych „Cer sa nit”, gdzie mo gła zo ba czyć pro ces
pro duk cji ar ma tu ry sa ni tar nej w wał brzy skim za kła dzie. Zdo by ta
wie dza mo że mieć wpływ na wy bór dal szej dro gi kształ ce nia oraz
ka rie ry za wo do wej. Na zdję ciu JA CEK ATA MAŃ CZUK, star szy spe -
cja li sta ds. kon tro li ja ko ści, opo wia da uczniom o pro ce sie po wsta -
wa nia pły tek ce ra micz nych. 

MŁODZIEŻ
w „INVEST-PARKU”

Z go spo dar ki „dy mią cych ko mi nów” sta je my się go spo dar -
ką „dy mią cych głów”. Co raz bar dziej ce nio na jest pol ska ka dra
na uko wa i ab sol wen ci szkół wyż szych. Dla te go tak waż ne jest
jesz cze lep sze sko mu ni ko wa nie biz ne su i szkol nic twa. 22% pol -
skie go PKB sta no wi prze mysł. W cią gu na stęp nych dwóch lat mu -
si my zwięk szyć ten wskaź nik do 25%. Nie ma cza su do stra ce nia, gdyż
wte dy prze śpi my swo ją szan sę – mó wił JA NUSZ PIE CHO CIŃ SKI,
wi ce pre mier, mi ni ster go spo dar ki. Wi zy ta wi ce pre mie ra w Wał brzy -
chu zwią za na by ła z udzia łem przed sta wi cie li re sor tu go spo dar ki w uro -
czy stym otwar ciu no wej li nii pro duk cyj nej w za kła dzie To yo ty Mo -
tor Ma nu fac tu ring Po land. W kon fe ren cji pra so wej wi ce pre mie ra Pie -
cho ciń skie go wzię li udział: ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK, wi ce mi -
ni ster go spo dar ki, BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA, pre zes Wał brzy -
skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej „INVEST-PARK”, oraz pro -
fe sor TA DE USZ WIĘC KOW SKI, rek tor Po li tech ni ki Wro cław skiej.

MINISTERIALNE WIZYTY NAJWIĘKSZA STREFA W POLSCE
O po nad 150 hek ta rów grun tówin we sty cyj nych wzbo ga ci ła się Wał brzy skaSpe cjal na Stre fa Eko no micz na. No we te -re ny po ło żo ne są w 12 miej sco wo ściach Pol -ski, w wo je wódz twach: dol no ślą skim, opol -skim, wiel ko pol skim oraz lu bu skim. Cał ko -wi ta po wierzch nia WSSE „INVEST-PARK” wy no si obecnie po nad 2,6 ty sią ca hek ta rów położonych w 4 województwach i 44 miejscowościach. Oko ło po ło wa te gote ry to rium wciąż jest do stęp na dla przy -szłych in we sto rów.

ń

Siedzą od lewej: TEODOR STĘPA i TOMASZ JAKACKI
– wiceprezesi WSSE „INVEST-PARK”,
ILONA ANTONISZYN-KLIK – wiceminister gospodarki, 
WOJCIECH SMOLIŃSKI – prezes IPD, 
PIOTR GŁĄB – wiceprezes IPD 

ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK, wi ce mi ni ster go spo dar ki, spo tka ła się z za rzą dem oraz pra cow ni ka mi Wał brzy skiej Spe cjal -
nej Stre fy Eko no micz nej „INVEST-PARK” oraz spół ki -cór ki INVEST-PARK De ve lop ment. Rozmawiano o prio ry te to wych za -
da niach dla roz wo ju prze my słu, a tak że pi lo ta żo wym pro gra mie zwią za nym ze szkol nic twem za wo do wym. – Prze ko ny wa nie
przed się bior ców, by za in we sto wa li w stre fie eko no micz nej, jest jed nym z na szych głów nych ce lów. Prio ry tet sta no wią jed nak miej sca
pra cy – pod kre śla Ilo na An to ni szyn -Klik.
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W Göte bor gu w Szwe cji pra cow ni cy pań stwo wi za czy na ją pra co wać
sześć go dzin dzien nie. – Dzię ki te mu bę dą mniej cho ro wać i rza dziej brać
zwol nie nia le kar skie, wzro śnie ich wy daj ność – mó wią wła dze mia sta.

In spi ra cją by ła de cy zja lo kal ne go od dzia łu To yo ty, któ ra w za mian za jed -
ną zmia nę wpro wa dzi ła dwie krót sze. Ta ki układ opła ca się ich zda niem
z punk tu wi dze nia ryn ku pra cy – w miej sce jed nej za trud nio ne są dwie oso -
by – ale tak że z punk tu wi dze nia pra co daw cy. Pra cow ni cy są nie tyl ko mniej
zmę cze ni, a przez to bar dziej wy daj ni, ale bio rą rów nież mniej urlo pów na żą -
da nie, a w pra cy ma ją mniej przerw. 

Za nim jed nak po mysł zo sta nie wpro wa dzo ny w ży cie we wszyst kich urzę -
dach, wła dze za pla no wa ły te sty no we go sys te mu.

We dług Or ga ni za cji Współ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju (OECD) Szwe dzi
pra cu ją w cią gu ro ku 1621 go dzin. To wię cej niż Ho len drzy (1381 go dzin),
Fran cu zi (1479) czy Niem cy (1420). W Ho lan dii 4-dnio wy ty dzień pra cy na le -
ży już czę ściej do re gu ły niż do wy jąt ku, a Fran cja jest zna na ze swo ich eks -
pe ry men tów z 35-go dzin nym ty go dniem pra cy. Z ko lei w Niem czech pra wie
jed na czwar ta pra cow ni ków w ca łej go spo dar ce za trud nio na jest w nie peł nym
wy miarze go dzin. Gdy by jed nak Szwe dzi zde cy do wa li się na 6-go dzin ny
dzień pra cy, pra co wa li by naj mniej w Eu ro pie – tyl ko 1332 go dzi ny.

We dług tych sa mych sta ty styk Po la cy pra cu ją rocz nie 1929 go dzin w cią gu
ro ku, czy li po wy żej śred niej wszyst kich kra jów OECD, któ ra wy no si 1765 go dzin
pra cy rocz nie. Od Po la ków w Eu ro pie wię cej pra cu ją tyl ko Ro sja nie i Gre cy. 

ZA: „GAZETA.PL”

SPACERKIEM
przez media

Pra wo do by cia
za po mnia nym
Fir ma Go ogle uru cho mi ła usłu gę, któ ra umoż -
li wia wy sto so wa nie proś by o usu nię cie da -
nych oso bo wych z in ter ne to wych wy ni ków
wy szu ki wa nia. Fir ma zde cy do wa ła się na ta ki
ruch po prze ło mo wym orze cze niu Try bu na łu
Spra wie dli wo ści Unii Eu ro pej skiej o usu wa niu
z wy ni ków wy szu ki wa nia lin ków do ty czą cych
osób pry wat nych, je śli ta ka bę dzie ich wo la,
a po ja wia ją ce się w wy ni kach da ne bę dą nie -
peł ne, nie istot ne bądź nie ak tu al ne.

– Re ali zu jąc po sta no wie nie Try bu na łu, bę dzie -
my oce niać każ dy wnio sek i pró bo wać zrów no -
wa żyć pra wo jed nost ki do pry wat no ści oraz pra -
wa oby wa te li do in for ma cji. Przy oce nie bę dzie my
spraw dzać, czy wy ni ki wy szu ki wa nia za wie ra ją
m.in. nie ak tu al ne in for ma cje o użyt kow ni ku, czy
ist nie je in te res pu blicz ny, aby je za cho wać, bo np.
mó wią o oszu stwach fi nan so wych, nad uży ciach
oraz wy ro kach – in for mu je Go ogle. 

ZA: „PULS BIZNESU”  

Szwecja testuje 
sześciogodzinny dzień pracy

Bra zy lia mi st
rzem?

Bank In we sty cyj ny Gold man Sachs wy ty po wał

zwy cięz ców Mi strzostw Świa ta w Pił ce Noż -

nej 2014 ro ku w Bra zy lii. Zda niem ana li ty ków

bę dzie to wła śnie dru ży na go spo da rzy. Szan se

Bra zy lii na zwy cię stwo są trzy krot nie większe niż

dru gie go z głów nych fa wo ry tów  – Ar gen ty ny.

Ana li ty cy pro gno zo wa li, że w fi na le Bra zy lia po -

ko na są sia da z po łu dnia w sto sun ku 2:1. Do fi na -

łów mia ły do trzeć też dru ży ny Nie miec i Hisz pa nii.

Szan se na zwy cię stwo w przy pad ku Bra zy lii wy li -

czo no na 48%, Ar gen ty ny – 14%, Nie miec 11%.

Ryn ki ka pi ta ło we kra ju zwy cięz cy mun dia lu zy sku -

ją śred nio 3,5 proc. wię cej niż po zo sta łe gieł dy,

w pierw szym mie sią cu po wy gra nej. Sy tu acja ta

trwa jed nak nie dłu żej niż trzy mie sią ce. Już wie my,

że nie któ re pro gno zy się nie spraw dzi ły (Hisz pa nia

za koń czy ła roz gryw ki), a o słusz no ści in nych prze -

ko na my się wkrót ce. ZA: „PULS BIZ NE SU”
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Robot bardzo osobisty

Ja poń ski kon cern SoftBank za mie rza w lu tym
przy szłe go ro ku wpro wa dzić do sprze da ży
człe ko po dob ne ro bo ty do oso bi ste go użyt ku.
Ro bo ty, któ re zgod nie z wi zją ja poń skiej fir my
ma ją słu żyć ja ko opie kun ki do dzie ci, pie lę -
gniar ki czy ra tow ni cy me dycz ni, ma ją być sprze -
da wa ne w ce nie 198 tys. je nów (oko ło 6 tys. zł).
Urzą dze nia ma ją być zdol ne do ucze nia się i wy -
ra ża nia emo cji.

Spo łe czeń stwo Ja po nii jest jed nym z naj szyb -
ciej sta rze ją cych się na świe cie i rząd ma na dzie -
ję, że ro bo ty bę dą mo gły zre kom pen so wać sta ły
spa dek si ły ro bo czej.

War tość ca łe go ryn ku ro bo ty ki w Ja po nii
w 2012 r. sza co wa no na oko ło 860 mld je nów
(25,5 mld zł). Pro gno zy mi ni ster stwa han dlu za -
kła da ją, że do 2020 r. zwięk szy się on po nad trzy -
krot nie do 2,85 bln je nów (834 mld zł).

ZA: „PULS BIZNESU”

Sto lat
ta śmy pro duk cyj nej
Po nad sto lat te mu na ro dzi ło się jed no z naj bar dziej
re wo lu cyj nych osią gnięć w hi sto rii go spo dar czej
świa ta – ta śma pro duk cyj na.

Każ da re wo lu cja ma swo ich bo ha te rów i sym bo -
licz ne da ty. Dla re wo lu cji ta śmy pro duk cyj nej naj waż -
niej szy jest Hen ry Ford, twór ca kon cer nu Ford Mo tor
Com pa ny. Sym bo licz na da ta – 1 grud nia 1913 r. – to
ofi cjal ny mo ment roz po czę cia pra cy pierw szej ta śmy
w za kła dach Hi gh land Park w De tro it. Był na niej
mon to wa ny sa mo chód oso bo wy Ford T.

Ford naj pierw eks pe ry men to wał na li nii pro duk cji
sil ni ków. Mon taż trze ba by ło po dzie lić na rów ne se -
kwen cje, tak by jed ni mon te rzy nie cze ka li na dru gich,
a jed na ope ra cja nie utrud nia ła na stęp nej. Re zul ta ty
prze ro sły naj śmiel sze ocze ki wa nia. Je śli w tra dy cyj -
nym sys te mie mon taż mo de lu T trwał 12 godzin, to
na ta śmie zaj mo wał za le d wie 1,5 godziny!

Re wo lu cja ta śmo wa mia ła jesz cze jed ne go
bo ha te ra – Fry de ry ka Tay lo ra. Ten ame ry kań ski
in ży nier, współ twór ca na uki o za rzą dza niu i or -
ga ni za cji pra cy, pro wa dził ana li zę pra cy ro bot ni -
ków pod ką tem er go no mii, tak by po szcze gól -
ne czyn no ści trwa ły jak naj kró cej, nie wy ma ga ły
zbęd nych ru chów czy nie po trzeb ne go wy sił ku.
W za kła dach, któ ry mi kie ro wał, eks pe ry men to -
wał też z sys te ma mi mo ty wa cyj ny mi skła nia ją -
cy mi ro bot ni ków do efek tyw niej szej pra cy.
Choć je go idee, zwa ne tay lo ry zmem, by wa-
ją uzna wa ne za na uko we pod sta wy ka pi ta li -
stycz ne go wy zy sku, to Tay lor wie le zro bił dla
ukształ to wa nia no wo cze sne go prze my słu.
Tak że dla po wsta nia ta śmy pro duk cyj nej, bo
Ford ko rzy stał z je go po mo cy przy or ga ni za -
cji swo jej fa bry ki.

Tak ro dzi ła się era ma so wej pro duk cji.
ZA: „POLITYKA”
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KRZYŻÓWKA
WCZASOWA
POZIOMO:
1) tru nek roz ryw ko wy z wi nem, her -

ba tą i owo ca mi
4) je dy ny zna ny osob nik, któ ry miał

zbyt wie le zło ta
7) nie la tał i wy gi nął
8) w filmie były ...walki, a to zwykłe

kolory
9) In dia nie już ci go nie ze drą

10) wiel ki na nie bie, in ne na szo sie
11) naj lep si z naj lep szych
13) nie miec cy gli nia rze kry mi nal ni
14) wo zi na sy gna le
15) ...Ma gel la na, na pi sał Lem
16) za czę li ją tań czyć na Ku bie
18) mo ne ta w nie jed nym kra ju
20) w fil mie by ło na po dwó rze, ale

naj lep sze – na świat
22) naj waż niej sza w Pe ru
24) ono nie śpi
25) pta ki mor skie
27) dra pież nik od bu tów (m.in.)
30) ślą ski dzia dek
33) ko re ań ska fir ma z Wał brzy cha
34) z ko sza mi i graj do ła mi
35) kul szo wa, czy li ischias
36) nie tyl ko na uczy ciel ka z nią
37) pod po cią giem

PIONOWO: 
1) ką pie li sko bli skie spe cjal nej stre fie
2) za gro żo ne pod czas All In c lu si ve
3) Ża rów je współ pro du ku je
4) stra szy dło (jak py ta nie o dzwon -

ków po sia da nie)
5) no wy trend dwu war to ścio wy (teo -

ria plus prak ty ka) w edu ka cji
6) mia sto (od ry bek kon ser wo wych)

w spec stre fie
12) mie rzy ką ty astro no mom i geo -

de tom
17) słu żą ma cie rzyń stwu i wy po czyn -

ko wi
19) po ra dłu gich no ży
21) stęp ka
23) nie ga da, ale gra
25) kum pel Rom ka i Ty tu sa
26) dam skie imię za wie ra ją ce sen
28) ra dy na nie brak
29) bu dow le jak imię po dróż ni ka –

pi sa rza Fie dle ra
31) ry nek na po łu dniu
32) gdzie bie rze no gi ucie ki nier?

Ha sło utwo rzą li te ry z pól po nu me ro -
wa nych u do łu od 1 do 38.



WYPOCZNIJ W POBIEROWIE!

Ośrodek wypoczynkowy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w Pobierowie 
to wymarzone miejsce na całoroczny, aktywny wypoczynek 
rodzinny, indywidualny, integracyjny 

W ofercie domki 4- i 6-osobowe, 
a w nich:

‰‰
‰‰
‰‰

salon wypoczynkowy
kuchnia 
z pełnym wyposażeniem
łazienka
ogrzewanie elektryczne
alarm i instalacje antywłamaniowe 
telewizor, radio, żelazko, 
sprzęt plażowy, grill

˘

Ośrodek położony jest wśród lasów i zieleni, 
350 m od morza i 300 m od promenady:
ul. Jodłowa 2–4, 72-346 Pobierowo

REZERWACJE: tel. +48 607 909 816 • e-mail: pobierowo@invest-park.com.pl


