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W maju odbędzie się
kolejne spotkanie, podczas
którego BARBARA
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oraz umożliwienie poznania się i nawiązania bezpośrednich kontaktów.
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30–31 Co słychać w Strefie?
Przegląd wydarzeń

mamy wskaźnik wzrostu gospodarczego
na poziomie ponad 3 proc., jest możliwy
do osiągnięcia jednocyfrowy poziom rejestrowanego bezrobocia – twierdzi minister
pracy WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ.
I wygląda na to, że prognozy ministra
pracy mogą się spełnić: produkt krajowy
brutto ma bowiem w tym roku wzrosnąć
o 3,4 procent (zdaniem NBP), średnia
pensja brutto o 3,6 procent. Motorem
wzrostu gospodarki będzie także zwiększający się eksport (4,4 procent), w którym duży procent będą stanowić produkty naszej Strefy. O produktach „Made in
Poland”, które już podbijają świat, piszemy na stronach 8–9.

Optymizm, największy od sześciu lat,
panuje też wśród przedsiębiorców: w najbliższym półroczu co trzecia firma planuje zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost
płac (badanie Randstat i TNS). Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna przyłącza się do tego optymistycznego trendu: według naszych prognoz, już wkrótce
powstanie prawie półtora tysiąca nowych
miejsc pracy. Na nowe inwestycje od początku roku zdecydowało się już pięć firm
(piszemy o tym na stronie 18).
Wiosną rozkwita przyroda, ale to także
czas planowania inwestycji – warto zapoznać się z naszym artykułem, jak łączyć różne źródła finansowania projektów (s. 26–27).

Rozwojowi gospodarki sprzyjają doskonale
wykształcone kadry – o „Roku zawodowców” opowiada minister edukacji narodowej
JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA (s. 10).
Zapraszam do lektury, życząc Państwu
dużo słońca i wiosennej energii. 
 MONIKA KORZEWICZ,
redaktor prowadzący

Autorka jest absolwentką dziennikarstwa, ukończyła studia
podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Pracowała w instytucjach samorządowych oraz rządowych.
Jest specjalistą w Departamencie Komunikacji WSSE „INVEST-PARK”.

Po pierwsze innowacyjność, po drugie innowacyjność,
po trzecie innowacyjność, bo tylko tędy wiedzie program do utrzymania
zdolności konkurencyjnych przez Polskę, polską gospodarkę w świecie,
który jest skazany na konkurencję.
Prezydent RP BRONISŁAW KOMOROWSKI na Uniwersytecie Rzeszowskim, podczas debaty
„Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych”, w dniu gdy podpisał i skierował do Sejmu projekt
zmian w prawie zakładający zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki

Strefa wspiera sport i edukację!

Zostań Kreatorem miejsc pracy

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

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

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

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

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

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

SKAZANI
NA INNOWACJE
BARBARA KAŚNIKOWSKA, PREZES WSSE „INVEST-PARK”

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

T

ymczasem świat goni naprzód. Innowacje,
wynalazki, nowe technologie, nowe materiały – to rzeczywistość, w której muszą się
odnaleźć zarówno firmy, jak i konsumenci.
Raport McKinsey Global Institute z 2013 roku wskazywał 12 obszarów innowacji, które mogą radykalnie zmienić świat. Niektóre to wciąż jeszcze pieśń przyszłości, ale część z nich weszła już do
naszej codzienności.
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Mobilny internet, który jeszcze kilka lat temu był luksusem i korzystali z niego nieliczni, dzisiaj wydaje się
oczywistością dla większości z nas. Pytanie, jak zmienił
on sposób funkcjonowania firm, zarządzanie produkcją, dostawami? Jak wpłynął na komunikację? Podobno największym konkurentem, który zabiera klientów
tradycyjnym liniom lotniczym, nie są wcale tanie linie,
ale właśnie mobilny internet i powiązane z nim technologie. Tele- i wideokonferencje, komunikatory, coraz bardziej wysublimowane oprogramowanie, można długo
wyliczać. Szacuje się, że mobilny internet przyniesie gospodarce światowej w 2025 roku od 3,7 do nawet
10,8 bilionów USD. Niemal 6 bilionów USD może dać
gospodarce technologia „chmury”, która zwiększa

TEMAT NUMERU

BARBARA KAŚNIKOWSKA
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
przez lata koordynowała programy Unii Europejskiej
skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
oraz zainicjowała powstanie Krajowego Systemu Usług
dla MŚP. Jako ekspert Komisji Europejskiej była
zaangażowana w programy wspierające przedsiębiorczość
i rozwój regionalny. Agenda ONZ ds. Rozwoju, UNDP,
korzystała z jej doświadczeń przy ocenie działań
wspierających biznes i kobiety w Bułgarii. W 2008 roku
przyjechała na Dolny Śląsk, by kierować instytucją
wspierającą dolnośląskie firmy, a później departamentem
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
odpowiedzialnym za Regionalny Program Operacyjny.

GDZIE PRODUKOWAĆ?

wydajność i zmniejsza koszty wykorzystania rozwiązań
cyfrowych.

ROBOTY ZAMIAST LUDZI
Automatyzacja pracy umysłowej może w 2025 roku
wnieść do globalnej gospodarki dodatkowe 5,2–6,7 biliona
USD. Inteligentne systemy software’owe, które będą potrafiły realizować zadania do tej pory zarezerwowane wyłącznie
dla homo sapiens, uczące się maszyny i urządzenia – te
i podobne rozwiązania zwiększą wydajność pracy.
Brzmi fantastycznie, ale jest i druga strona medalu. Skoro automatyzacja pracy umysłowej pozwoli osiągnąć efekty porównywalne z wynikami pracy 110–140 milionów zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu ludzi, to co stanie
się z tymi pracownikami? Tym bardziej, że przewiduje się
także dalszą robotyzację w przemyśle. Już teraz, kiedy odwiedzamy zakłady produkcyjne działające w Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, czujemy się czasami jak
na planie filmu science-fiction. Zaawansowane technologicznie roboty, które wykonują większość czynności na linii produkcyjnej, komputery i oprogramowanie, które koordynują i kontrolują działalność robotów – gdzie tu jest
miejsce dla ludzi?
A mimo to nasze strefowe firmy wciąż zwiększają zatrudnienie. Na koniec 2014 roku w 172 firmach na terenie
WSSE zatrudnionych było 40 068 osób. To o ponad 1000
więcej niż kwartał wcześniej. Na razie mamy powody do
radości.

Niewątpliwie też robotyzacja zmieni obecne trendy w wyborze lokalizacji firm. Na razie
pracochłonną produkcję przedsiębiorcy lokują w krajach o niskich kosztach pracy. Stąd
duża liczba zagranicznych inwestycji w Chinach czy Turcji. Ale kiedy programy IT i zaawansowane roboty przejmą na siebie większość zadań ludzi, koszty pracy nie będą już
najważniejszym kryterium wyboru. W cenie
pozostanie natomiast kreatywność pracowników – ich skłonność do szukania nowych
rozwiązań, pomysłowość, otwartość na zmiany.
Uczniowie wałbrzyskiego „Energetyka”, którzy w szkolnym Kole Robotyki skonstruowali małą drukarkę 3D (działającą!), na pewno takie cechy mają i będą cennym narybkiem dla strefowych firm. Swoją drogą druk trójwymiarowy
to także jedna z 12 kluczowych dla świata innowacji, wskazanych w raporcie McKinsey Global Institute. Ale to temat
na odrębny artykuł.
Być może nie wszystkie nowe technologie, nad którymi
pracują teraz naukowcy, odniosą sukces. Ale jedno jest
pewne – innowacje już zmieniają model prowadzenia biznesu, a zmienią go jeszcze bardziej. Pewnie nawet nie wyobrażamy sobie jeszcze, jak bardzo...

TECHNOLOGIE – INNOWACJE – INWESTYCJE
Polska otrzymała aż 82,5 mld euro z budżetu UE na inwestycje w latach 2014–2020.
Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.
Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową
i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia
przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych
(m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez
małe i średnie przedsiębiorstwa.
W marcu, w siedzibie WSSE, odbyła się konferencja DOTACJE dla przedsiębiorstw
2014–2020: Technologie – Innowacje – Inwestycje. Przedsiębiorcy dowiedzieli się
o możliwości pozyskiwania środków z wielu programów, np. RPO, Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój, LIFE+, Horyzont 2020.
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CÓŻ TAM, PANIE,
W GOSPODARCE?

2015

STYCZE

ILONA ANTONISZYN-KLIK, WICEMINISTER GOSPODARKI

Analitycy prognozują, że notowania ropy
i miedzi pogłębią dołki. Na krótką metę
drożeć mogą tylko złoto i srebro.
Szwajcarski Bank Narodowy podjął decyzję o uwolnieniu
kursu franka. Notowania szwajcarskiej waluty poszybowały
w górę, co wywołało postrach wśród kredytobiorców. Za
szwajcarską walutę trzeba było w pewnym momencie płacić
nawet ponad 5 zł.
Polska gospodarka urosła w IV kwartale 2014 roku
o 3,1 proc. wobec stanu z analogicznego okresu poprzedniego roku – podał GUS.
W lecie eksperci oczekują fali upadłości rosyjskich firm,
które nie radzą sobie z kryzysem. To oznacza, że ich polscy
kontrahenci mogą mieć problemy z odzyskaniem należności.
W styczniu odnotowano deflację w wysokości 1,3 proc. rok
do roku wobec 1,0 proc. rok do roku w grudniu 2014 roku.
Deflacja w ujęciu rocznym pojawiła się w Polsce w lipcu ubiegłego roku i według analityków potrwa przynajmniej jeszcze kilka miesięcy.
Dług w państwowej kasie w grudniu 2014 roku wzrósł, ale
od końca 2013 roku spadł o 6,9 proc. Najbardziej rosło zadłużenie zagraniczne. Do spłaty w tym roku mamy 78 mld zł,
w przyszłym roku ta kwota będzie o połowę wyższa.
W skali całego 2014 roku oszczędności Polaków pomniejszyły się o 70 mld zł, czyli o 6 proc., podały Analizy Online.
W ciągu 2014 roku polscy internauci rejestrowali dziennie średnio 2818 nazw domenowych – wynika z raportu instytutu badawczego NASK.
W 2014 roku na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych weszło 28 spółek. Prezes PAWEŁ TAMBORSKI
spodziewa się, że w tym roku liczba ta może być zbliżona.
Wynagrodzenia w styczniu były wyższe o 3,6 proc. w porównaniu ze styczniem 2014 roku. Przeciętne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 942,8 zł.
2015

LUTY

Amerykański Departament Sprawiedliwości stawia największym bankom świata
(m.in. Deutsche Bank, Barclays czy JP
Morgan Chase) zarzuty manipulowania cenami na rynkach surowców. Chodzi głównie o złoto i srebro.

Według międzynarodowej organizacji biotechnologicznej
ISAAA, powierzchnia upraw genetycznie modyfikowanych
w 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła o 3,6 proc.
(o 6,3 mln ha) do 181,5 mln ha. Najwięcej takich upraw znajduje się w USA.
W 11 największych miastach w Polsce ceny transakcyjne
mieszkań spadły od 1 do ponad 4 proc.
Jeszcze w tej kadencji Sejmu ma zostać uchwalony projekt
prawa działalności gospodarczej, czyli najważniejszy dokument dla przedsiębiorców. Ma on m.in. wzmocnić zaufanie
obywateli prowadzących działalność gospodarczą do organów władzy publicznej.
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Jest takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego.
Przypomina mi się, gdy spotykam różnych „naprawiaczy” rzeczywistości,
takich, co to zawsze wiedzą lepiej. Budzą moją nieufność nie dlatego,
że nie lubię zmian. Chcę zmian, oczekuję ich i często (czasem ku
utrapieniu swoich współpracowników) je inicjuję. Obawiam się jednak
bezmyślnej łatwości, z jaką niektórzy postulują zmiany.

SZKODNIKÓW

Ń

LISTA
OSOBISTA

N

iedawno na przykład ze zdumieniem słuchałam
poważnej osoby, pretendującej do ważnego
stanowiska, perrorującej, że należy uszczelnić
system podatkowy, a równocześnie sugerującej,
żeby – jeśli przedsiębiorca nie złoży przez dwa
miesiące deklaracji podatkowej – telefonować do niego z urzędu
z uprzejmym przypomnieniem. Logiczne? Nie. Ale tak poważnie
wygłoszone, że wiele osób nawet nie zauważyło, że oba postulaty
się wykluczają.
Tacy „spece” od naprawiania rzeczywistości posługują się
doskonale znaną socjotechniką: poszczególne elementy tego,
co mówią, są nawet prawdziwe. Ba, nawet trudno się z nimi
nie zgodzić. Weźmy choćby wspomniany przypadek:
jeśli oczekujemy, że państwo będzie prawidłowo spełniać swoje
funkcje (zapewniać bezpieczeństwo, edukację, ochronę zdrowia,
chronić najsłabszych, wspierać kulturę i naukę itd.), to musimy być
zwolennikami sprawnego systemu poboru podatków. Szczelnego,
czyli takiego, w którym każdy, kto zgodnie z prawem powinien płacić
podatki – płaci. Jeśli mówimy o relacjach przedstawiciel aparatu
państwa (urzędnik) – obywatel (każdy z nas), to oczywiste,
że oczekujemy uprzejmego traktowania, pomocy i zaufania.
„Naprawiacz” zafałszowuje jednak rzeczywistość, sugerując,
że da się uszczelnić system podatkowy i równocześnie pozwolić
przedsiębiorcy nie rozliczać się przez kolejne miesiące.
Na mojej osobistej liście szkodników w życiu publicznym, tuż obok
„naprawiaczy”, idą „pozerzy” (choć być może lepszym określeniem
byłoby „pozoranci”). Ci, o których jest anegdota: biegają na budowie
z pustymi taczkami. Zapytani, dlaczego – odpowiadają, że tyle mają
roboty, że nie starcza czasu, by te taczki załadować.
Wiele doskonałych pomysłów nie przyniosło rzeczywistych efektów,
bo oddano je do realizacji takim „pozerom”. Ci mają skłonność
do posługiwania się modnymi słowami–zaklęciami (na przykład
ostatnio określenia „innowacyjny” i „klaster” są tak często
nadużywane, że aż tracą wagę i właściwy sens, a to znacząco
utrudnia poważną debatę wokół tych problemów).

Z MINISTERIALNEGO FOTELA

Magazyn „Forbes” podał, że w tym roku na jego liście
znajduje się 1 826 miliarderów. Ich liczba wzrosła o 181
w ciągu roku. Wszyscy razem posiadają 7,05 bln dolarów.
Ponad 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw
w Polsce zwiększyło zatrudnienie o 4,27 proc. w 2014 roku,
wynika z raportu ADP Polska.
2015
Zmniejszenie barier biurokratycznych
dla tworzenia nowych firm, wycofanie się
z przywilejów emerytalnych, polepszenie
edukacji przedszkolnej i zawodowej oraz
zmniejszenie opodatkowania pracy – takie
zadania postawiła przed Polską w swoim raporcie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
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Totalizator Sportowy odnotowuje rekordowe wyniki sprzedaży. Wzrost sprzedaży rok do roku na poziomie przekraczającym 6,9 proc. jest prawdopodobnie najlepszym wynikiem
wśród wszystkich europejskich firm loteryjnych.
Bundestag uchwalił ustawę ograniczającą do maksymalnie
10 proc. podwyżki czynszu za mieszkania w wielkich miastach.

ILONA ANTONISZYN-KLIK
Stypendystka Hans-Böckler-Stiftung w programie doktoranckim dla młodzieży uzdolnionej. Była
przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Tytuł magistra
ekonomii zdobyła na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Ukończyła studia podyplomowe na
Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w École nationale
d’administration w Paryżu. W latach 2008–2010 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, najpierw jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Od 8 czerwca 2010 r. pełniła funkcję wicewojewody dolnośląskiego. 24 listopada 2011 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Jej hobby to spacery z psem, bieganie.

Szkodliwi „naprawiacze” i „pozerzy” funkcjonują we wszystkich
dziedzinach. Wokół gospodarki, niestety, też się od nich roi. Pewnie
każdy z nas zna projekty, które miały piękne nazwy i bogatą oprawę:
strategie, promocję, rozpisane cele i efekty, listy intencyjne
i porozumienia, a które nie przyniosły w rzeczywistości żadnej trwałej
wartości dodanej albo przyniosły niewspółmierną do oczekiwań...
Oczywiście powody nieefektywności niektórych projektów
gospodarczych są złożone. Mam jednak wrażenie, że w wielu
przypadkach ich twórcom zabrakło ochrony przed szkodnikami.
Dlaczego poświęcam felieton w „IPI” osobistej liście szkodników
w życiu publicznym? Żeby odstraszyć. Jestem bardzo zaangażowana
w kilka gospodarczych projektów. Rozwój w Polsce szkolnictwa
dualnego, stworzenie wzdłuż trasy ekspresowej S3 szerokiej strefy
aktywności inwestycyjnej, ułatwienie przedsiębiorcom przekierowania
eksportu na nowe rynki, sprawny podział 2,85 miliardów euro
na najlepsze projekty energetyczne1 – to konkretne idee, realne
możliwości i szanse rozwojowe. Liczę na mądrych i odpowiedzialnych
uczestników, realizatorów, partnerów. Staram się ich do tych
projektów przyciągnąć, bo sama wierzę w sens tych działań.
Fałszującym rzeczywistość „naprawiaczom” i „pozerom” dziękuję,
proszę się trzymać z daleka. 

1
Ministerstwo Gospodarki jest instytucją pośredniczącą w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko, największym programie wykorzystania środków unijnych w latach
2014–2020, łącznie w POIŚ przewidziano 27 mld euro.

W ramach decentralizacji więcej środków finansowych
z unijnej perspektywy 2014–2020 będzie zarządzanych przez
samorządy. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województwa będą mogły wydać ponad 130 mld zł.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o 50 punktów
bazowych (główna stopa procentowa spadła do rekordowo
niskiego poziomu 1,5 proc.), niemniej w porównaniu z innymi krajami europejskimi realne stopy procentowe (uwzględniające inflację) ciągle pozostają u nas na wysokim poziomie. Zgodnie z ostatnimi danymi GUS, w styczniu mieliśmy
bowiem do czynienia z deflacją w wysokości 1,3 proc.
W 2015 roku ponad 60 proc. Polaków może posiadać
smartfony – wynika z szacunków ekspertów. Według prognoz, w 2019 roku w Europie będzie ok. 760 mln smartfonów, a na świecie będą one stanowiły ponad 80 proc. wszystkich telefonów komórkowych.
Litwini od początku roku mają w portfelach euro. Wprowadzeniu wspólnej europejskiej waluty towarzyszyły nadzieje, ale też obawy – głównie dotyczące wzrostu cen. Ponad
dwa miesiące po wprowadzeniu euro okazało się, że te niepokoje nie były do końca nieuzasadnione.
Zgodnie z zapowiedzią prezesa Europejskiego Banku Centralnego MARIO DRAGHIEGO, bank rozpoczął skup obligacji za 60 mld euro miesięcznie. Program ma wesprzeć wzrost
gospodarczy w strefie euro.
Projekt zmian w prawie zakładający zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki skierował do Sejmu prezydent
RP. Projekt zakłada m.in. zwolnienie z CIT przedsiębiorstw
inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia.
Przewiduje też ulgi na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, w tym dotyczące nakładów poniesionych na badania i rozwój. Prezydencki projekt zapowiada
zniesienie opodatkowania wkładu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej z publicznych uczelni i jednostek
badawczych. Ma to zwiększyć zakres komercjalizacji badań
naukowych i współpracy nauki z biznesem.
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FIRMY

Ministerstwo Gospodarki określiło kilkanaście branż mających szczególny
potencjał, by konkurować na świecie. Wiele z tych produktów wytwarzają
firmy działające na terenie WSSE.
• Jesteśmy czwartą światową potęgą sektora
meblarskiego, ustępującą w eksporcie mebli
jedynie Chinom, Niemcom oraz Włochom.
• Polska jest obecnie trzecim producentem
wyrobów ze srebra w Europie i nieustannie
zwiększa swój udział.
• Wielkość rynku IT w Polsce szacowana jest
na około 10 mld dolarów, co sprawia, że
jest on drugim co do wielkości rynkiem
usług informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.
• Rodzima produkcja łodzi motorowych o długości do 9 m ustępuje miejsca jedynie możliwościom wytwórczym stoczni Stanów Zjednoczonych.
• Polska została zakwalifikowana do grona
państw określanych jako wschodzący liderzy
światowego rynku farmaceutycznego i biotechnologicznego.
• Polska to jeden z najdynamiczniej rosnących
rynków produkcji najnowocześniejszego

sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej.
• Co minutę nabywców znajdują średnio
aż 24 innowacyjne okna wyprodukowane
w Polsce.
• Technologia, nowoczesność i profesjonalizm
to wyznaczniki polskiego sektora budowlanego.
• Rodzime produkty kosmetyczne zyskały
uznanie wśród międzynarodowej sławy wizażystów i specjalistów make-up na całym
świecie.
• Węgiel kamienny – Polska jest jednym ze
światowych liderów wydobycia tego surowca.
• W 2013 roku Polska zanotowała ok. 10 proc.
wzrost w turystyce medycznej. W najbliższych latach wzrost ten szacuje się na 8 proc.
• Odbiorcami produktów polskiego przemysłu
obronnego są państwa całego świata.
• Jesteśmy jednym z najbardziej znaczących
producentów warzyw i owoców w UE.

WYPRODUKOWANO W WSSE „INVEST-PARK”:
KEGGER
(Bolesławiec):
• pojazdy specjalne
pomocy drogowej oraz
zabudowy pojazdów
w formie plandek
• nakłady: 4,3 mln zł
• zatrudnienie: 8 osób

VASCO DOORS
(Nysa):
• drzwi wewnętrzne,
ościeżnice drzwiowe
• nakłady: 12,4 mln zł
• zatrudnienie: 49 osób

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

CERSANIT
(Wałbrzych):
• płytki ceramiczne,
armatura sanitarna,
brodziki
• nakłady: 368,4 mln zł
• zatrudnienie: 683 osoby

ZPAS-NET
DOMEX
(Nowa Ruda):
(Dzierżoniów):
• armatura wodociągowa, • produkcja szaf dostępowych,
wyposażenie i montaż
kanalizacyjna i gazowa
elektryczny szaf, produkcja
• nakłady: 18,6 mln zł
elementów okablowania
• zatrudnienie: 88 osób
strukturalnego
• nakłady: 8,7 mln zł
• zatrudnienie: 103 osoby

KRISPOL
(Września):
• drzwi, okna, rolety
okienne i bramy
garażowe
• nakłady: 16,6 mln zł
• zatrudnienie: 67 osób

SONEL
(Świdnica):
• przyrządy pomiarowe
dla elektroenergetyki
i telekomunikacji
• nakłady: 37,9 mln zł
• zatrudnienie: 216 osób

OLEOFARM
(Wrocław):
• suplementy diety,
zdrowa żywność
• nakłady: 22,6 mln zł
• zatrudnienie: 122 osoby

MAXPRO
(Wałbrzych):
• trójkołowe rowery
przemysłowe oraz lekkie
pojazdy elektryczne
• nakłady: 0,5 mln zł
• zatrudnienie: 3 osoby
(planowane)

PZ STELMACH
(Opole):
• obrączki ślubne
• nakłady: 9 mln zł
• zatrudnienie: 48 osób
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ART-ODLEW
(Opole):
• wyroby z brązu,
mosiądzu i aluminium
• nakłady: 6,5 mln zł
• zatrudnienie: 33 osoby

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

CLOOS POLSKA
(Świdnica):
• projektowanie i produkcja
zrobotyzowanych
stanowisk spawalniczych
• nakłady: 10 mln zł
• zatrudnienie: 26 osób

TFP-Grafika
(Śrem):
• ekspozytory wykonane
z różnorodnych surowców
(szkła, plastiku, drewna
i metalu)
• nakłady: 40,6 mln zł
• zatrudnienie: 150 osób

ALSECCO
(Nysa):
• produkcja stolarki
okiennej
• nakłady: 32,8 mln zł
• zatrudnienie: 307 osób

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

MTM INDUSTRIES
(Kalisz)
• produkcja kosmetyków
i zapachów do auta
• nakłady: 4,2 mln zł
• zatrudnienie: 25 osób
(planowane)

PCC CONSUMER
PRODUCTS KOSMET
(Brzeg Dolny)
• produkcja płynnych
środków czystości
• nakłady: 11,4 mln zł
• zatrudnienie: 274 osoby

FIRMA GIBOWSKI
(Września)
• znicze i wkłady
do zniczy
• nakłady: 7,8 mln zł
• zatrudnienie: 22 osoby

MODRA ŚREM
(Śrem):
• modele odlewnicze
dla przemysłu
• nakłady: 3,2 mln zł
• zatrudnienie: 15 osób

FRANC TEXTIL
(Żarów):
• gotowe wyroby
tekstylne
• nakłady: 18,2 mln zł
• zatrudnienie: 197 osób

LIBRA
(Dzierżoniów):
• kleje i uszczelniacze,
chemia budowlana
• nakłady: 39,2 mln zł
• zatrudnienie:
135 osób

KOTAR spółka jawna
B&S JAWORSCY
(Wołów)
• produkcja materiałów
budowlanych z tworzyw
sztucznych
• nakłady: 28,9 mln zł
• zatrudnienie: 69 osób

RECYKL ORGANIZACJA
ODZYSKU
(Śrem)
• recykling zużytych opon
i przetwarzanie ich na
granulat
• nakłady: 18,4 mln zł
• zatrudnienie: 67 osób

MARZEC 2015

9

WYWIAD

PONAD
MILIARD EURO
NA SZKOLNICTWO
ZAWODOWE
Rozmowa z JOANNĄ KLUZIK-ROSTKOWSKĄ,
minister edukacji narodowej
Pani Minister, obecny rok szkolny został określony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem szkoły
zawodowców”. Jakie zmiany zajdą w szkolnictwie
zawodowym?
– Szkolnictwo zawodowe ma sens tylko wtedy, kiedy jest odpowiedzią na realne potrzeby rynku pracy. Zmiany na tym rynku
zachodzą bardzo dynamicznie. Nie wystarczy, jak kiedyś, zdefiniować zawód, napisać podstawę programową i kształcić młodzież przez kolejne 20 lat. Informacje od pracodawców muszą
szybko docierać do odpowiednich organów, a szkolnictwo powinno niezwłocznie na nie reagować. Pracodawcy nie muszą już
się zastanawiać, który minister odpowiada za dany zawód. Jest
to rola mojego resortu. Informacja o zapotrzebowaniu na daną
specjalizację zostanie wpisana na listę, po czym przystąpimy
do konstruowania podstawy programowej.
Bardzo mi jednak zależy, aby to sami przedsiębiorcy byli jej
współautorami oraz recenzentami. Tylko w ten sposób będziemy mieli pewność, że uczniowie nabędą odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności, które będą cenione przez rynek pracy.
Wiemy, że będziemy potrzebować nowych zawodów w ofercie
szkół. Musimy również przedefiniować niektóre specjalizacje już
istniejące.

Problemem jest również stereotypowe myślenie o kształceniu
zawodowym jako o gorszym wyborze dla młodych ludzi.
– Prowadzimy program „Szkoła zawodowa – szkołą pozytywnego wyboru”. Promocja kształcenia to jednak nie wszystko. Aby
z czystym sumieniem przekonywać o jego zaletach, najpierw należy uczynić je atrakcyjnym. Reforma szkolnictwa zawodowego
rozpoczęła się w 2012 roku i już widzimy tego efekty. Do niedawna większość uczniów gimnazjów wybierała licea ogólnokształcące. Teraz te proporcje się zmieniły. Około 55 procent wybiera
szkoły zawodowe, z czego 37 procent – technika, a ponad 17
– zasadnicze szkoły zawodowe. To wzrost w stosunku do roku
ubiegłego o około 6 procent.

Czerpiemy między innymi z doświadczeń Niemców
oraz Szwajcarów, u których funkcjonuje tak zwany system
dualny (większość zajęć ma charakter praktyczny i odbywa
się w zakładzie konkretnego pracodawcy). Mamy szansę go
wdrożyć?
– Dzięki nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, urzędy marszałkowskie mają ponad 900 mln euro na szkolnictwo zawodowe. W budżecie MEN znalazły się dodatkowe 124 mln euro.
Duża część tych środków wykorzystana zostanie na dofinanso-

Kształcenie zawodowe w Polsce
Od 1 września 2012 roku kształcenie zawodowe w Polsce odbywa się w następujących typach
szkół:
• trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa – ukończenie umożliwia
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
(po zdaniu egzaminów) oraz dalsze kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych,
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• czteroletnie technikum – ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminów),
a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
• szkoła policealna dla osób mających wykształenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż
2,5 roku, umożliwia uzyskanie

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminów),
• trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do
pracy.

Kształcenie jest prowadzone w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określa w drodze rozporządzenia minister edukacji.
Przewiduje się kształcenie w zakresie 200 zawodów i 252 kwalifikacji wyodrębnionych w ramach
zawodów.

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

wanie praktyk zawodowych. Zachęcam pracodawców do skorzystania z tych pieniędzy. Wiemy, że są zainteresowani takim rozwiązaniem. Do tej pory, jak sami podkreślali, mieli zbyt małą pomoc
państwa w tworzeniu miejsc praktyk. W samych strefach ekonomicznych przedsiębiorcy zadeklarowali chęć przyjęcia około
4,5 tysiąca uczniów. Jestem przekonana, że przyniesie to wymierne korzyści obu stronom. Pracodawcy zyskają wykwalifikowanych
pracowników, natomiast uczniowie zdobędą doświadczenie
u konkretnego pracodawcy, a nie w warunach laboratoryjnych.

Dostosowanie programów nauczania do pracodawców
pociągnie za sobą konieczność przeszkolenia nauczycieli
zawodów.
– Nie zostawimy ich bez pomocy. Część środków zostanie spożytkowana na „uzbrojenie” kadry w nowe kompetencje. Pamiętajmy również, że mamy do czynienia z niżem demograficznym.
Paradoksalnie, można zauważyć plusy takiej sytuacji. Niż zmusi
szkoły zawodowe do większej konkurencyjności poprzez dostosowanie oferty do wymagań rynku. Mamy wiele przykładów pla-

JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA
Dziennikarka (pracowała m.in. w dziale politycznym „Tygodnika Solidarność”, we „Wprost”
i „Przyjaciółce”) i polityk (była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
a następnie podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego). Od listopada 2013
r. pełni funkcję ministra edukacji narodowej.

cówek, które już dziś świetnie sobie radzą. Współpracują z pracodawcami, doposażają pracownie, a ich absolwenci natychmiast
znajdują zatrudnienie. Są jednak i takie szkoły, których oferta nie
jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Kształcą jedynie w tych zawodach, w których mają przeszkoloną kadrę. Przedefiniowanie
podstaw programowych oraz stworzenie innych specjalizacji wymusi zatem nabycie nowych kompetencji przez nauczycieli zawodów. Aby jednak placówki wiedziały, które zawody są atrakcyjne, muszą mieć wiedzę pochodzącą od samych pracodawców.
Niezmiernie ważne zadanie stoi zatem przed spółkami zarządzającymi strefami ekonomicznymi. Są one łącznikiem między rynkiem pracy a rynkiem edukacji oraz potrafią wskazać kierunki
kształcenia potrzebne przedsiębiorcom w perspektywie
najbliższych lat.

Kształcenie dualne

Dziękuję za rozmowę. 
 JACEK SERDECZNY

• W Niemczech, oprócz tradycyjnych
szkół zawodowych i technicznych, popularnym sposobem zdobywania wykształcenia zawodowego jest nauka
w systemie dualnym. Wybiera je 2/3
uczniów kończących szkołę obowiązkową (u nas odpowiada to etapowi
po gimnazjum).
• Nauka odbywa się w zakładzie pracy
(3–4 dni w tygodniu) i w szkole (1–2
dni w tygodniu), zależnie od zawodu
trwa 2–3 lata.
• Uczeń zatrudniony jest na podstawie
umowy cywilno-prawnej z firmą oferu-

jącą szkolenie. Przedsiębiorca ponosi
koszty szkolenia oraz wypłaca pensję
wynoszącą najczęściej 1/3 wynagrodzenia wykwalifikowanego pracownika.
• Nauka w systemie dualnym umożliwia
uzyskanie formalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w jednym
z 350 zawodów regulowanych.
• Podobny, dualny system kształcenia
zawodowego istnieje m.in. w Holandii, Austrii, Czechach. W Szwajcarii
aż 87 proc. uczniów szkół technicznych i zawodowych zdobywa kwalifikacje w systemie dualnym.

j.serdeczny@invest-park.com.pl

EDU

Od redakcji:
Wsparcie współpracy przedsiębiorców i szkół
zawodowych WSSE „INVEST-PARK”
traktuje jako jeden ze swoich priorytetów.
Przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu:
szkolnictwozawodowe@invest-park.com.pl

@
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CO SŁYCHAĆ
W STREFIE?
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Wstęgi przecięto

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

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

estycji!
Życzymy kolejnych inw

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

Zapowiada się inżynieryjna rewolucja w transporcie.
Życzymy „odjechanych” eksperymentów!

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

Trzymamy kciuki odukcji!
za rozpoczęcie pr

Gratulujemy i tytułu,
i wzrostów przychodów!!!

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

Życzymy zr ru
towania
niezastąpionek
ego zespołu!
12
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ZPAS laureatem
Diamentów Forbesa
• ZPAS SA znalazł się wśród laureatów prestiżowych
nagród Diamenty Forbesa. W rankingu wśród firm
dolnośląskich firma zajęła 4. miejsce, natomiast
w rankingu ogólnopolskim 44.
Lista Diamentów Forbesa jest opracowana na podstawie
szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Uwzględnia
ona wyniki finansowe, jak i wartość majątku
poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwia także
zmierzenie potencjału firmy, przy uwzględnieniu
wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności
do powiększania sprzedaży i zysków.
Wyroby Grupy ZPAS z Nowej Rudy stanowią
teletechniczne zabezpieczenie nowoczesnych systemów
telekomunikacyjnych, informatycznych
i energetycznych.

GRATULUJEMY.
Doceniamy, że diamenty
inwestują w strefie!

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

Biznes wspiera edukację, edukacja – biznes.

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

Więcej informacji:
www.electroluxdesignlab.com

ZAPRASZAMY STREFOWE FIRMY
DO WSPÓŁREDAGOWANIA TEJ KOLUMNY.
Czekamy na wieści od Państwa pod adresem:
ipi@invest-park.com.pl
@
Flex Films Europa
dla społeczności lokalnej
• FLEX FILMS EUROPA z Wrześni, produkująca folię wykorzystywaną
w opakowaniach spożywczych, intensywnie angażuje się w życie miejscowej
społeczności.
Podpisana została umowa z burmistrzem Wrześni na rewitalizację starego
stawu na park o nazwie Flex Park. Do maja powstaną tam m.in. fontanna,
centrum fitness dla dzieci i dorosłych, utwardzona alejka, pomost
dla wędkarzy. Inwestycję w całości sfinansuje przedsiębiorca.

Dziękujemy
w imieniu mieszkańców!

Wspólne prace
Zespołu Szkół nr 5 i SEGEPO-REFA

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

• Pod koniec 2014 roku za pośrednictwem
WSSE „INVEST-PARK” odbyło się
spotkanie Zespołu Szkół nr 5
w Wałbrzychu z przedstawicielami firmy SEGEPO-REFA ze Świebodzic.
Zostały podjęte działania mające na celu wypracowanie wspólnego programu
nauczania i zajęć praktycznych w zawodzie
operatora obrabiarek skrawających. Trwają także
rozmowy dotyczące podpisania listu intencyjnego
i objęcia przez firmę patronatem uczniów, którzy
będą w przyszłości operatorami obrabiarek CNC.

Cieszymy się, a młode kadry czekają!
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FIRMA

Yagi Poland Factory

OD 10 LAT
W ŻAROWIE
YAGI POLAND FACTORY jest przykładem firmy, której wysokiej jakości produkty

w połączeniu z bardzo dobrą lokalizacją oraz wykwalifikowaną kadrą pracowniczą
zapewniają ciągły rozwój. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat w polskiej filii
japońskiego koncernu zatrudnienie wzrosło dwukrotnie.

Produkty firmy Yagi Poland montowane
są w takich samochodach, jak:
Toyota, Nissan, VW czy Renault

14
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W

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

W

połowie kwietnia firma YAGI Poland Factory sp. z o.o.
będzie obchodziła dziesięciolecie działalności
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
W związku z tym władze przedsiębiorstwa przygotowują uroczystą ceremonię jubileuszu. Do Żarowa przyjadą między innymi przedstawiciele zarządu spółki-matki, a także prezesi partnerów biznesowych z Europy oraz Japonii.

DLACZEGO POLSKA?
Początki spółki-matki sięgają 1914 roku, kiedy to w mieście Takasaki w Japonii powstała firma zajmująca się produkcją narzędzi
rolniczych. Już dziesięć lat później niewielkie przedsiębiorstwo
przekształciło się w spółkę YAGI INDUSTRIES zajmującą się produkcją części dla branży motoryzacyjnej.
Obecnie firma ma ponadstuletnie doświadczenie, a najwyższej
klasy technologie w zakresie kucia i obróbki maszynowej plasują
Yagi w czołówce producentów komponentów samochodowych.
Głównym produktem firmy YAGI Poland Factory są podzespoły
piast i elementy sprężarek do klimatyzatorów, które po zmontowaniu w pełne podzespoły instalowane są w takich samochodach,
jak: TOYOTA, NISSAN, VW czy RENAULT.
Nieustanny rozwój firmy w Japonii spowodował, że władze spółki postanowiły wejść na rynek europejski. Jednym z głównych
klientów była firma NSK BEARING EUROPE, która posiadała już fabrykę w Wielkiej Brytanii. Aby być bliżej strategicznego kontrahenta, przedsiębiorstwo zdecydowało się zainwestować na Starym
Kontynencie. Początkowo Polska była jednym z kilku krajów branych pod uwagę. Finalnie, po długich negocjacjach, wybór padł na
Żarów, niewielkie miasteczko zlokalizowane w południowo-zachodniej części Polski. – Uważam, że nie podejmuje się decyzji o inwe-

stowaniu, bez względu na wysokość proponowanych zachęt i warunków, jeśli się nie lubi tej ziemi i ludzi tam mieszkających – mówi prezes firmy NORIHIRO YAGI. Wpływ na decyzję o budowie fabryki w Żarowie miało także ulokowanie tam innej japońskiej firmy,
AKS PRECISION BALL, która należy do koncernu głównego klienta YAGI Poland Factory – firmy NSK.
W sukces tej inwestycji od samego początku wierzył TAGO
MASASHI, obecny dyrektor produkcji w fabryce w Żarowie. – Pamiętam, gdy w 2004 roku na szkolenie do naszej firmy w Takasaki przyjechała grupa 11 pracowników. Wszyscy byli młodzi, pełni
energii i zaangażowania. Pomyślałem, że jeżeli tacy ludzie będą
tworzyć zakład w Polsce, to musi to zakończyć się sukcesem. Jak
widać, nie myliłem się – opowiada.

DEKADA PEŁNA SUKCESÓW
Firma wyróżnia się na rynku kompleksowym przygotowaniem
produktu – od cięcia pręta stalowego na kęski, kucia na prasie,
obróbki skrawaniem do obróbki cieplnej. W przeciwieństwie do

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

konkurencji, która działa tylko w jednej
z wymienionych dziedzin, Yagi Poland
łączy wszystkie wyżej wymienione procesy i dostarcza klientom całościowo
obrobiony produkt.
– Zaufanie ze strony klientów do naszych wyrobów zaowocowało dwukrotnym zwiększeniem zamówień w perspektywie kilku lat, dlatego podjęto decyzję
o dalszych inwestycjach w park maszynowy – mówi ISAMU SHIRAI, wiceprezes Yagi Poland Factory.
Gdy w 2004 roku spółka rozpoczynała działalność w Żarowie, w fabryce zainstalowano 4 linie produkcyjne. Obecnie produkcja odbywa się na 20 liniach, a firma zatrudnia 180
osób. Dobrej passy nie przerwał nawet światowy kryzys, który
w 2008 roku boleśnie dotknął branżę motoryzacyjną. – Co prawda, nasze zamówienia spadły, jednak za wszelką cenę staraliśmy
się utrzymać jak największe zatrudnienie. Wspólnie z pracownikami podjęliśmy decyzję o obniżeniu pensji o 5 procent, dzięki czemu udało się ograniczyć zakres zwolnień – mówi KONRAD DŁUGOŁĘCKI, główny manager produkcji. – Na szczęście, utrzymanie

Na uroczystość otwarcia
zakładu w Żarowie
zaproszono zespół japońskich
bębniarzy. Bęben jest
pamiątką z tej ceremonii

wysokiej jakości produktów oraz zaangażowanie ze strony pracowników przyczyniły się do ponownego zwiększenia zamówień
oraz wzrostu zatrudnienia w kolejnych latach – dodaje.
Obecnie firma tworzy strategię rozwoju na najbliższe 5 lat. – Naszym celem jest to, aby przy liczbie 180 pracowników osiągnąć
sprzedaż rzędu 170 mln złotych rocznie – mówi prezes Yagi.

NAJWAŻNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO
Motto firmy brzmi: „Bezpieczeństwo jest najważniejsze”.
– Ważne dla nas są przede wszystkim świadomość pracowników o potencjalnych zagrożeniach pojawiających się w codziennej pracy i postępowanie według ustalonych procedur – podkreśla Isamu Shirai, wiceprezes YFP.
Jak dodaje pan Yagi, podstawowe wzorce zachowania, zasady bezpieczeństwa oraz dobra komunikacja między pracownikami są w firmie przestrzegane. – Połączenie ambitnych polskich
pracowników z japońskim stylem zarządzania przełożyło się na
sukces firmy – tłumaczy prezes.
Firma nie skupia się tylko na biznesie. Od lat angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Można tu
wspomnieć między innymi wsparcie finansowe na zakup wozu dla
Straży Pożarnej w Żarowie, pomoc przy organizacji zawodów
judo i wsparcie przy budowie skateparku w Żarowie – mówi
AGNIESZKA GŁUSZCZAK, Finance and HR Junior Manager.
Firma dba również o środowisko oraz przyrodę w otoczeniu
zakładu. W zeszłym roku otrzymano zgłoszenie, że w celu utrzymania czystości należałoby usunąć gniazdo jaskółek znajdujące
się przy wiacie na oleje. Jednak ze względu na to, że zarówno
w Japonii, jak i w Polsce jaskółki są symbolem przynoszącym
szczęście, zdecydowano się zachować gniazdo.
MASASHI TAGO, dyrektor produkcji, ma nadzieję, że dalszy rozwój firmy pozwoli na obchodzenie kolejnych okrągłych jubileuszy. – Naszym celem jest, aby fabryka w Żarowie, podobnie jak
centrala w Japonii, mogła świętować swoje stulecie – tłumaczy Masashi.
– Naszą siłą jest to, że w Europie mamy bardzo dobrych klientów. Dzięki tym atutom możemy spokojnie patrzeć w przyszłość
– dodaje Isamu Shirai, wiceprezes Yagi Poland. 
 MAŁGORZATA WŁOCHAL

ISAMU SHIRAI, WICEPREZES YAGI POLAND:
– Przyjechałem do Polski w marcu 2011 roku. Ogromne wrażenie zrobił na mnie równinny
krajobraz, tak odmienny od tego w moim rodzinnym kraju, gdzie przeważają góry. Uważam,
że Polacy są szczerzy i mają podobne usposobienie do Japończyków. Szczególnie, jeśli chodzi
o podejście do pracy. Podobnie jak my, są bardzo zaangażowani w swoje obowiązki i lubią działać.
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CO SŁYCHAĆ
W STREFIE?

Inwestycje-reinwestycje

NOWE FIRMY
W WSSE

Od początku roku w WSSE wydano 5 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej. Nowymi firmami, które zdecydowały się zainwestować na terenie wałbrzyskiej
specjalnej strefy, są Solgaz, Corthinx, Great Maple Company i Gestamp Wrocław.
Firmą, która postanowiła rozwinąć produkcję, jest Inoxveneta.
• INOXVENETA w Strzelinie zakupi nowe linie
technologiczne. W zakładzie wytwarzane są części ze stali
nierdzewnej oraz innych metali stosowane w urządzeniach
gospodarstwa domowego. Inwestycja kosztować
będzie 1,8 mln zł, a zatrudnienie znajdzie 5 nowych
pracowników.

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

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

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

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

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

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

INTERES

słodszy

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

W

Polsce nie produkuje się słodzików. Przepisy dopuszczają jedynie różne substancje
słodzące. Są substancje bardziej i mniej
słodkie, goryczkowate, niektóre są słodkie
natychmiast, ale ich słodycz szybko znika,
inne długotrwale. Dodatkowo, te substancje są bardzo intensywne, dlatego podlegają ograniczeniom ilościowym.

– Tak naprawdę mało jest substancji słodzących, którymi
można w całości posłodzić na przykład napój. W większości
przypadków ich dopuszczalna ilość pozwala na częściowe dosłodzenie danego produktu. Dlatego stosuje się mieszaninę,
czasem nawet pięciu różnych substancji, w różnych kompozycjach smakowych. Dopiero wtedy uzyskuje się odpowiedni profil smakowy, który pasuje do danego produktu – tłumaczy
MARZEC 2015
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GRZEGORZ GROCHOWSKI, prezes firmy Vasco-Tech. Większość

gotowych surowców kupuje się poza Europą – w Chinach, Indonezji, Ameryce. Są surowce takie jak stewia, czyli wyciąg z liści
rośliny o tej nazwie, a inne są produkowane np. poprzez przetworzenie cukru. – My kupujemy gotowy surowiec odpowiedniej jakości i czystości. Nasza działalność polega na tym, że ściągamy
ze świata różne surowce i na podstawie opracowanych przez
nas receptur przetwarzamy i mieszamy je w naszym zakładzie
– dodaje prezes.

STEWIA – ROŚLINNA SŁODYCZ
W tym roku firma Vasco-Tech weszła na rynek z nowym produktem – jest to pierwszy produkt całkowicie naturalny – słodzik na bazie
ekstraktów z liści stewii. Jest to odpowiedź na zwiększoną świadomość konsumentów dotyczącą zdrowia i dietetyki. – Chcemy udowodnić, że można zrobić słodziki zdrowe i smaczne. Niestety, jest to
droższe niż cukier – mówi prezes Grochowski.

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

Obecną linię technologiczną prezes GRZEGORZ GROCHOWSKI opracował sam
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W przypadku standardowego napoju,
jak np. coca-cola, stosuje się do litra napoju
ponad 100 g cukru. W przypadku słodzika
wystarczy pół grama, by uzyskać ten efekt.

Słodsza od cukru i bezkaloryczna stewia powoli przestaje być
ciekawostką spożywczą, a zaczyna być postrzegana jako pożądany, naturalny, prozdrowotny słodzik. Stewia stanowi optymalny
zamiennik cukru i jest alternatywą dla sztucznych słodzików, ponieważ jest około 300 razy słodsza niż cukier i nie ma kalorii. Naukowcy z wydziałów dentystycznych potwierdzili brak szkodliwego
wpływu stewii na stan zębów, w przeciwieństwie do cukrów powodujących próchnicę. Produkty słodzone glikozydami stewiolowymi
wprowadziły już największe światowe marki, m.in. Coca-Cola oraz
Pepsi.

SŁODKI BIZNES
Wszystko zaczęło się w latach 90. Pan Grzegorz Grochowski
pracował wtedy w zakładzie produkcji i rozlewni napojów na stanowisku dyrektora produkcji, gdzie jednym z podstawowych surowców był cukier.
– Przyjeżdżał do mnie mój obecny wspólnik – MAREK GRAF
i próbował sprzedać zamiast cukru słodzik. To były lata, kiedy słodziki dopiero zaczęły się pojawiać. Gdy przestałem pracować

FIRMA

Siedziba Vasco-Tech w Świebodzicach

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

w zakładach produkcji napojów, wspólnie postanowiliśmy tym
tematem się zająć – opowiada.
Znał rynek producentów napojów, znał branżę i konkurencję,
dlatego założył firmę oferującą szeroki zakres usług – wdrożenie
technologiczne podparte wszelkimi przepisami i normami,
a do tego produkt i sposób jego wytworzenia. Pierwszym urządzeniem produkcyjnym był emaliowany garnek i drewniana łyżka. Miał już opracowaną recepturę i wiedział, co chce sprzedawać. W początkowym okresie sprzedaż była na tyle mała, że
mógł w garnku mieszać surowce, przesypywać do kartonów
i sprzedawać klientom. Następnym urządzeniem była betoniarka zaadaptowana do celów spożywczych. Obecną linię technologiczną opracował sam.
– W rozwoju firmy pomógł kryzys – weszły do handlu sieci,
które zaczęły szukać oszczędności. Bardzo chętnie zaczęły się-

gać po słodziki, które pozwalały na znaczne obniżenie kosztów
produkcji – opowiada prezes.
Słodziki stosowane są w produktach, gdzie cukier można zastąpić na przykład wodą. – Przetwarzamy dodatki do żywności,
czyli takie substancje, które dodane w niewielkiej ilości do produktu w znaczący sposób zmieniają jego parametr – w przypadku słodzików jest to słodycz, w przypadku barwników – kolor,
w przypadku aromatów – zapach. Dotychczas skupialiśmy się
na substancjach słodzących, w tej chwili chcemy rozszerzyć
swoje działania o substancje zagęszczające, stabilizujące czy
też w inny sposób wpływające na wygląd produktu. W związku
z tym, że najprościej zastąpić je wodą, naszym głównym odbiorcą są producenci napojów czy pochodnych soków – tłumaczy Grzegorz Grochowski. 
 MONIKA KORZEWICZ

Słodkie życie...
• Stewia to powszechnie przyjęta nazwa dla glikozydów
stewiolowych, czyli wyciągów pochodzących z rośliny
Stevia rebaudiana Bertoni. Stewia jest jednym z niewielu
słodzików, które nie są otrzymywane w wyniku procesów
chemicznych. Proces produkcji stewii obejmuje uprawę
rośliny, jej zbiory, suszenie materiału roślinnego,
ekstrakcję, filtrację i koncentrację, oczyszczanie,
suszenie oraz mielenie.

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

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

• Cukier nierafinowany ma zabarwienie brązowe ze względu na obecność
melasy. Ten rodzaj cukru jest uważany za nieco zdrowszy, gdyż dodatkowo
zawiera śladowe składniki odżywcze. Spotykany jest też cukier brązowy,
który jest cukrem rafinowanym białym, a jego zabarwienie uzyskuje się
poprzez dodanie melasy (bądź karmelu).
• Słodzik aspartam stosowany jest masowo jako sztuczny środek słodzący.
Jest to organiczny związek chemiczny należący do grupy estrów peptydowych.
Jest on ok. 180 razy słodszy od cukru i ma niemal zerową kaloryczność.
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Kraina Pana Boga – tak o ziemi
kłodzkiej pisał Joseph Wittig
(1879–1949), teolog, filozof, poeta,
kronikarz. Wyjątkowe walory
krajobrazowe i przyrodnicze sprawiają,
że od wieków chętnie przybywali tu
ludzie. Tu powstawały liczne, zachowane
do dziś pałace, koronowane głowy
przyjeżdżały na kurację, a pielgrzymi
do słynących łaskami sanktuariów
maryjnych. Tędy, jedną z odnóg
bursztynowego szlaku, ciągnęli kupcy
z północy do stolic południowej Europy.
Tędy przetaczały się losy historii,
pozostawiając po sobie liczne pamiątki,
do dziś intrygujące tak znawców, jak
i amatorskich odkrywców… Koncentracja
zabytkowych obiektów, uzdrowisk
i atrakcji świadczy o tym,
że ludzie od wieków właśnie tu chcieli
mieszkać, pracować i spędzać czas,
a ziemia kłodzka zyskała miano
„Krainy Pana Boga”.

Z

ZIEMIA
BIZNES, WYPOCZ

iemia kłodzka i ząbkowicka to obszar położony na Przedgórzu
Sudeckim, który w ponad 3/4 długości granic sąsiaduje z Czechami. Główne szlaki komunikacyjne to DK8 z Wrocławia, DK46
z Górnego Śląska i DK33 od granicy z Czechami w Boboszowie.
Jeszcze przed przemianami lat osiemdziesiątych XX w. tysiące
miejsc pracy generowały tu kopalnia w Nowej Rudzie, huta kryształów w Stroniu Śląskim, huta szkła w Szczytnej czy zakłady tekstylne w Krosnowicach i Ołdrzychowicach Kłodzkich. Dziś stopa bezrobocia wynosi tu
26 proc., co paradoksalnie, w dobie braku wykwalifikowanych pracowników,
może stać się szansą na rozwój tego regionu.
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KŁODZKA
YNEK, MIEJSCE DO ŻYCIA

HALE POD WYNAJEM
• Kłodzko – 2 500 m2
• Nowa Ruda – 2 500 m2
• Kudowa-Zdrój – 6 000 m2

TERENY INWESTYCYJNE

WOLNE TERENY INWESTYCYJNE
Łącznie ok. 50 ha:

• Nowa Ruda – 5,72 ha
• Kłodzko – 28,48 ha
• Bystrzyca Kłodzka – 12,32 ha
• Ząbkowice Śląskie – 3,59 ha

Statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego objętych jest łącznie ponad 95 ha gruntów. Do dyspozycji inwestorów pozostaje wciąż ponad 50 ha wolnych terenów położonych między innymi w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej
obwodnicy Kłodzka. W Kłodzku i Nowej Rudzie dostępne są nowoczesne
hale przemysłowe pod wynajem. W Kudowie-Zdroju znajduje się również hala przeznaczona na sprzedaż. Obecnie zagospodarowanych zostało ponad 46 proc. terenów strefowych w Kłodzku, Nowej Rudzie i Ząbkowicach Śląskich, gdzie swoją działalność prowadzi 10 inwestorów. Na
ukończeniu jest budowa zakładu UMICORE AUTOCAT POLAND w Nowej
Rudzie, w którym produkowane będą katalizatory samochodowe.
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INWESTORZY W PODSTREFACH
KŁODZKO
• KPM MEBLE KŁODZKO (Grupa Steinhoff International)
– produkcja mebli
• GENERAL ELECTRIC Power Controls Polska – produkcja
elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskiego napięcia
• Miranda4 – produkcja wyrobów z tkanin i dzianin
NOWA RUDA
• ORION Polyurethanes – produkcja piany poliuretanowej i klejów
dla budownictwa
• ZPAS SA – produkcja obudów teleinformatycznych i energetycznych
• ZPAS NET – produkcja szaf dostępowych, wyposażenie elektryczne
szaf oraz produkcja elementów okablowania strukturalnego
• I.T.R. POLAND – produkcja m.in. tworzyw sztucznych
oraz wyrobów metalowych
• UMICORE AUTOCAT POLAND – produkcja katalizatorów
samochodowych

Wemeco Poland w Kudowie-Zdroju

ZPAS w Nowej Rudzie

KUDOWA-ZDRÓJ
• WEMECO Poland – produkcja konstrukcji, podzespołów oraz
gotowych modułów ze stali konstrukcyjnej, nierdzewnej, aluminium
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
• Grupa PEP Biomasa Energetyczna Południe – produkcja pelletu
ze słomy

INWESTYCJE DLA ROZWOJU
• Obwodnica Kłodzka: w styczniu 2015 roku GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą obwodnicy Kłodzka, która połączy
DK46 z DK33 i DK8, umożliwiając ominięcie miasta od strony południowej i zachodniej. Inwestycja ma być zrealizowana
w ciągu trzech lat.
• Lotnisko lokalne w Boguszynie ma powstać w okolicach Kłodzka, przy drodze
krajowej nr 8 (Wrocław–Kłodzko–granica
państwa). Prowadzone są zaawansowane
prace planistyczne związane z inwestycją.

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

ATRAKCJE REGIONU
Ziemia kłodzka znajduje się w środkowo-wschodnich Sudetach. Ta śródgórska kraina jest jedną z najatrakcyjniejszych w Polsce
pod względem walorów krajobrazowych
i znajdujących się na jej terenie zabytków architektury oraz atrakcji turystycznych. Jest to
teren sprzyjający turystyce, posiadający dobrze rozwiniętą sieć szlaków pieszych i rowerowych. Charakteryzują go wspaniałe widoki,
bogactwo form skalnych, liczne zabytki architektury oraz rozbudowana baza noclegowa. Wszystko to znacząco wpływa na atrakcyjność tego miejsca.
Ośrodek golfowy w Szczytnej,
położonej pomiędzy Polanicą-Zdrojem a Dusznikami-Zdrojem

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

Spływ pontonowy Przełomem Bardzkim
jest wyprawą pięcioma meandrami, przecinającymi
Góry Bardzkie, z widokami na odsłaniające się,
wysokie na kilkanaście metrów skały
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Trójmorski Wierch – szczyt w Masywie
Śnieżnika w Sudetach Wschodnich
o wysokości 1145 m n.p.m., leżący między
Puchaczem a Jasieniem w granicznym
grzbiecie, oddzielającym Polskę od Czech.
Obecną nazwę wprowadził w 1946 r.
Mieczysław Orłowicz dla podkreślenia
charakteru szczytu, pod którym zbiegają się
zlewiska trzech mórz – Bałtyckiego,
Północnego i Czarnego

PORTRET REGIONU

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

KŁODZKO
(28 tys. mieszkańców)
Miasto jest niepisaną stolicą regionu,
dawniej hrabstwa kłodzkiego, dziś siedzibą powiatu oraz wielu instytucji,
ośrodkiem edukacyjnym, kulturalnym,
handlowym i biznesowym.

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

ZAMIEJSCOWE BIURO
WSSE „INVEST-PARK”
Rowerem po stoku

Siedziba znajduje się w biurowcu „Mała
Twierdza” przy ul. Objazdowej 11 w Kłodzku. Do państwa dyspozycji pozostają pracownicy biura GRAŻYNA CAL, kierownik,
oraz NATALIA SKIERKOWSKA.
tel. 74 637 98 10
e-mail: klodzko@invest-park.com.pl

 GRAŻYNA CAL
g.cal@invest-park.com.pl
MARZEC 2015
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PORADNIK
POMOCY
PUBLICZNEJ

Preferencje i ulgi

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

D

la każdego regionu został określony poziom
maksymalnego dofinansowania projektu,
zależny od wielkości przedsiębiorstwa
(patrz: tabela określająca poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej dla regionów
znajdujących się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej). Mimo iż przedsiębiorca może skorzystać
w ramach jednego projektu z kilku źródeł dofinansowania, nie może przekroczyć tego maksymalnego pułapu.

 ANNA ZIARKO
Autorka jest głównym specjalistą w WSSE „INVEST-PARK”,
doświadczoną konsultantką firm w zakresie pomocy publicznej.
Napisz:
a.ziarko@invest-park.com.pl

wielkość
przedsiębiorstwa

26

PRZYKŁAD 1
PRZYKŁAD DLA INWESTYCJI O KOSZTACH
KWALIFIKOWANYCH 8 MLN ZŁ
Koszty
Maksymalna wysokość pomocy publicznej
kwalifikowane dla średniego przedsiębiorcy w województwie
nowej inwestycji dolnośląskim
2,8 mln zł, w tym:
8 mln zł

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

0,8 mln zł

• Średnie przedsiębiorstwo z województwa dolnośląskiego korzysta

ze zwolnienia z podatku dochodowego (CIT) z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej na terenie strefy ekonomicznej. Zwolnienie to wynosi do 35 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych. Na
zakup gruntu, budowę hali, zakup maszyn i urządzeń przeznaczyło 8 mln zł (wydatki kwalifikowane).
• Jednocześnie gmina, w celu zachęcenia do powstawania nowych inwestycji na swoim terenie, stosuje zwolnienie z podatku od nieruchomości (jako regionalną pomoc inwestycyjną) w wysokości 10 proc.
kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.
• Przedsiębiorca chce skorzystać z obu ulg.
W związku z tym, iż intensywność pomocy publicznej na terenie
województwa dolnośląskiego dla średniego przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 35 proc., jeśli wykorzysta on pomoc gminną,
zwolnienie z podatku CIT wyniesie 25 proc.
• Sytuacja będzie taka sama, jeśli zwolnienie z podatku od nierucho-

mości będzie udzielane jako pomoc de minimis. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku pomocy de minimis jej wysokość w ciągu 3 lat
kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, niezależnie od
tego, na jaki cel została przeznaczona.

województwa
lubuskie i opolskie

województwa
dolnośląskie i wielkopolskie

duże

do 35 proc.

do 25 proc.

średnie

do 45 proc.

do 35 proc.

małe i mikro

do 55 proc.

do 45 proc.
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PRZYKŁAD 3

PRZYKŁAD DLA INWESTYCJI O KOSZTACH
KWALIFIKOWANYCH 10 MLN ZŁ

PRZYKŁAD DLA INWESTYCJI O KOSZTACH
KWALIFIKOWANYCH 20 MLN ZŁ

Koszty
Maksymalna wysokość pomocy publicznej
kwalifikowane dla małego przedsiębiorcy z województwa
nowej inwestycji opolskiego
5,5 mln zł, w tym:

Koszty
Maksymalna wysokość pomocy publicznej
kwalifikowane dla małego przedsiębiorcy w województwie
nowej inwestycji wielkopolskim
9 mln zł, w tym:

10 mln zł

zwolnienie z podatku CIT zwolnienie z podatku
od nieruchomości
5,1 mln zł

0,4 mln zł

20 mln zł

zwolnienie
z podatku CIT

dotacja z regionalnego
programu operacyjnego

6,75 mln zł

2,25 mln zł

• Przedsiębiorca po raz pierwszy otrzymał w ubiegłym roku pomoc de mi-

• Mały przedsiębiorca z Wielkopolski realizuje inwestycję w wysoko-

nimis w wysokości 400 tys. złotych na udział w targach zagranicznych.
• Obecnie w związku z projektem inwestycyjnym realizowanym na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (zakup gruntu, budowa hali,
zakup maszyn i urządzeń) chce skorzystać ze zwolnienia z podatku
dochodowego (CIT).
• Jest małym przedsiębiorcą działającym w województwie opolskim.
Przysługuje mu pomoc publiczna w wysokości 55 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, które wyniosły 10 mln zł. Jednocześnie chce
skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości (pomoc de minimis) w wysokości 10 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.
• Przyznana pomoc na wyjazd na targi zagraniczne nie łączy się z pomocą z tytułu działania na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
gdyż dotyczy innych kosztów kwalifikowanych. Jednak zwolnienie
z podatku od nieruchomości jest ściśle związane z wydatkami inwestycyjnymi i łącznie nie może przekroczyć 55 proc.
• Dodatkowo przedsiębiorca musi zsumować uzyskaną pomoc de minimis na udział w targach z pomocą de minimis przyznaną jako
zwolnienie z podatku od nieruchomości, mimo iż dotyczą innych
wydatków. Nie może bowiem w ciągu 3 lat kalendarzowych przekroczyć 200 tys. euro pomocy de minimis. W związku z tym, że
w zeszłym roku przedsiębiorca otrzymał pomoc de minimis w wysokości 400 tys. zł (100 tys. euro), to w tym roku przysługuje mu
do wykorzystania jedynie 400 tys. zł (100 tys. euro) z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.

ści 20 mln zł na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wydatki
kwalifikowane stanowią zakup gruntu, budowę hali, zakup linii technologicznej oraz patentów.
• Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego CIT wynosi maksymalnie 45 proc., czyli 9 mln zł. Jednocześnie na zakup jednej z maszyn uzyskał dotację z regionalnego programu operacyjnego (koszt
maszyny 5 mln zł, wysokość pomocy – 2,25 mln zł). Dlatego ostatecznie zwolnienie z podatku CIT wyniesie 6,75 mln zł, aby nie przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

Dla uproszczenia przyjęto kurs 1 euro = 4 zł

PRZYKŁAD 2

PORADNIK POMOCY PUBLICZNEJ

FINANSOWANIA
JE ŁĄCZYĆ?

OGÓLNE ZASADY KUMULOWANIA
POMOCY PUBLICZNEJ
 Jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną
pomocą inwestycyjną, to skumulowana intensywność pomocy
publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności
regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym
regionie.
 Jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą
de minimis odnośnie do tych samych wydatków
kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może
przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy
inwestycyjnej obowiązującej w danym regionie.
 Jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden
stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi stanowi
pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy
publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest
korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

MARZEC 2015
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CO SŁYCHAĆ
W „INVEST-PARKU”?

www.invest-park.com.pl

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

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

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

Nie zapomnieliśmy również o umieszczeniu wszystkich numerów
kwartalnika Strefy. „INVEST PARK INFO”
dostępny jest w wersjach interaktywnej oraz PDF.
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Na nowej stronie dostępna jest
również interaktywna baza firm
działających w WSSE. Lista
pozwala na przefiltrowanie
przedsiębiorstw pod kątem
lokalizacji, branży czy kapitału
oraz wyszukiwanie za pomocą
słów kluczowych.

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

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

 JACEK SERDECZNY
MARZEC 2015
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EDU

Wyróżnienia
dla lokalizacji
WSSE

ROK
ZAWODOWCÓW
W lutym powołany został Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podczas
konferencji „Mądrzej. Czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki”, która odbyła się w Bolesławcu, porozumienie podpisali
przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół oraz samorządów. Obecny rok szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło rokiem szkolnictwa zawodowego. Na rozwój tego systemu kształcenia zostanie przeznaczony ponad miliard euro.
– Rolą klastra jest przede wszystkim zwiększenie dostępności staży i praktyk oraz promocja szkolnictwa zawodowego – tłumaczy BARBARA KAŚNIKOWSKA, prezes wałbrzyskiej strefy. – Mamy również nadzieję, że przyczyni się do powstawania tak
zwanych klas patronackich, gdzie przedsiębiorca ma wpływ na program nauczania. Uczniowie z kolei nabywają praktyczne umiejętności oraz mają dostęp do nowoczesnych technologii – dodaje szefowa WSSE „INVEST-PARK”.
Podczas konferencji w Bolesławcu za dobre praktyki we współpracy zostali docenieni przedsiębiorcy oraz szkoły zawodowe. Otrzymali
oni dyplomy oraz statuetki przekazane przez Ministerstwo Gospodarki. Nauczyciele i uczniowie placówek zostali z kolei wyróżnieni
przez trzy specjalne strefy ekonomiczne: wałbrzyską, legnicką oraz kamiennogórską.
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Siedem miast, w których działa Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – WROCŁAW, KOBIERZYCE, ŚWIDNICA, OPOLE, OŁAWA,
WAŁBRZYCH oraz ŚREM, zostało
wysoko ocenionych w pierwszym
konkursie Polish Cities of the Future 2015/16.
Wysoka pozycja miast, w których działa wałbrzyska strefa, to rezultat nie tylko dobrej lokalizacji, uzbrojonego terenu inwestycyjnego, ale także dobrych warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz działań samorządu na
rzecz rozwoju gospodarczego.
W kategorii ogólnej Warszawa została
nazwana polskim miastem przyszłości
2015/16.

CO SŁYCHAĆ W STREFIE?

ń
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a
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WY r

STREFY EKONOMICZNE WKRACZAJĄ
NA AUTOSTRADĘ TECHNOLOGII I INNOWACJI

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” oraz
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozpoczęły współpracę
z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), którego
liderami są Politechnika Wrocławska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Strefy staną się m.in. pośrednikiem
w nawiązywaniu kontaktów naukowo-biznesowych między firmami działającymi w SSE a uczelniami będącymi partnerami Instytutu.
Na zdjęciu (od lewej): prof. TADEUSZ WIĘCKOWSKI, rektor
PWr, DOROTA WŁOCH, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, ILONA ANTONISZYN-KLIK, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki, prof. TADEUSZ SŁOMKA, rektor AGH,
TOMASZ JAKACKI, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

DROGA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

NOWY KIEROWNIK
W OPOLU

Ministerstwo Gospodarki, zarządy specjalnych stref
ekonomicznych oraz przedstawiciele samorządów
i instytucji podpisali porozumienie w sprawie stworzenia obszaru aktywności inwestycyjnej w pasie drogi
ekspresowej S3.
Dobre połączenie komunikacyjne to jeden z głównych czynników decydujących o lokowaniu inwestycji. Budowa drogi ekspresowej S3 ma się zakończyć w 2018 roku. Szlak
przebiegać będzie od Szczecina do przejścia granicznego w Lubawce na południu kraju. Stworzenie obszaru aktywności inwestycyjnej wzmocnić ma atrakcyjność tych
terenów w pasie planowanej drogi. Projekt Ministerstwa
Gospodarki zakłada działania zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne i edukacyjne. Na zdjęciu prezes BARBARA KAŚNIKOWSKA podpisuje porozumienie.

KAMIL GOŹDZIK zastąpił na tym stanowisku
GRZEGORZA SAWICKIEGO – obecnie wicemarszałka województwa opolskiego. Ma za sobą 10-letnie doświadczenie w Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie pracował najpierw jako specjalista do spraw ewidencji
danych, by w końcu objąć stanowisko zastępcy kierownika zajmującego się sprzedażą
gruntów.
Biuro zamiejscowe WSSE „INVEST-PARK” w Opolu mieści się przy ulicy Horoszkiewicza 6.

SZTUKA HUMORYSTYCZNA
– SZCZYTNY CEL
Około 2000 posiłków dla dzieci uda się ufundować dzięki sprzedaży biletów na spektakl
„Za Bardzo Czerwony Kapturek”. Dochód zasilił akcję „Syta Zima” prowadzoną przez wałbrzyską fabrykę TOYOTY w partnerstwie z fundacją MERKURY. Zamiast profesjonalnych aktorów, na scenie wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora wystąpiły osoby związane z wałbrzyską polityką, mediami
oraz biznesem. Wśród nich była BARBARA KAŚNIKOWSKA, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

BIURO
WE WRZEŚNI
Ponad 150 ha terenu objętego
Wałbrzyską Specjalną Strefą
Ekonomiczną „INVEST-PARK”
czeka na inwestorów w Wielkopolsce. Aby efektywniej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców, WSSE zdecydowała
o uruchomieniu biura zamiejscowego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8.
– WSSE „INVEST-PARK” obejmuje w Wielkopolsce tereny w ośmiu miejscowościach (Jarocin, Kalisz, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Rawicz, Śrem oraz Września). Wniosek o włączenie kolejnych gruntów oczekuje na decyzję Rady Ministrów.
Wałbrzyska strefa chce poszerzyć swoją ofertę inwestycyjną między innymi o nową podstrefę w Książu Wielkopolskim oraz o kolejne działki w Kościanie – mówi
TEODOR STĘPA, wiceprezes WSSE „INVEST-PARK” (na zdjęciu z Sekretarz
Stanu w Kancelarii Premiera ANDŻELIKĄ MOŻDŻANOWSKĄ).
Za kontakt z inwestorami, samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi
odpowiadać będzie kierownik JACEK KONOPKA. Był on wieloletnim wiceprezydentem Kalisza, zna więc doskonale specyfikę regionu. Jako licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami ma również doświadczenie w sprzedaży gruntów.
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LIDERZY
WYGRYWAJĄ!
BĄDŹ
PIERWSZY W:
Bystrzycy
Kłodzkiej
Grodkowie
Kobierzycach
Namysłowie
Otmuchowie
Rawiczu

1

TERENY INWESTYCYJNE
Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ
ULGI PODATKOWE
Szczegółowe informacje: doi@invest-park.com.pl
Szczegółowe informacje: doi@invest-park.com.pl
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!
www.invest-park.com.pl

