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Ponad 19 mld zł zainwestowali
przedsiębiorcy działający
w WSSE. W firmach
strefowych znalazło zatrudnienie
blisko 41 tys. osób. Podczas V Śniadania Biznesowego Samorządowców
WSSE podsumowano pierwsze półrocze 2015 roku. 
Kolejne spotkanie, podsumowujące rok, odbędzie się w grudniu.
Już teraz zapraszamy gospodarzy miejscowości, w których działa
Wałbrzyska SSE. 
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Kiedy w 1854 roku Ignacy Łukasiewicz
otworzył w Bóbrce koło Krosna pierwszą
na świecie kopalnię ropy naftowej, 
nie przewidywał, że zapoczątkuje
przemysł wart dziś setki miliardów

dolarów i zmieni oblicze Ziemi. Zbyt rzadko
chwalimy się osiągnięciami naszych rodaków
i dlatego zrobimy to między innymi w numerze,
który trafia w Państwa ręce. 

a sza stre fa wpi su je się w świa to wy nurt roz -
wo ju no wych tech no lo gii: „gaz pod szkłem”,
in te li gent ny okap czy zbu do wa ny z su per -

lek kich ma te ria łów sa mo chód elek trycz ny w le gen dar -
nym za kła dzie Ny sa – to tyl ko nie któ re z po my słów

N
PRZEGLĄD 
WYDARZEŃ 
I TERMINÓW, 
O KTÓRYCH 
WARTO 
PAMIĘTAĆ

4–5

16
–1

7

Pierwsza edycja „INVEST-PARK” Business Mixer odbędzie się
w listopadzie we Wrocławiu. Będzie to świetna okazja do nawiązania
nowych kontaktów biznesowych oraz do zaprezentowania swojej firmy.
W spotkaniu będą uczestniczyć zarówno inwestorzy Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak i przedstawiciele firm spoza strefy.
Szczegóły w kolejnym numerze „IPI”.

Kontakt: businessmixer@invest-park.com.pl

30–31



10 lipca upływa termin przesyłania przez
przedsiębiorców strefowych informacji
o poniesionych wydatkach inwestycyjnych
i zatrudnieniu w drugim kwartale
2015 roku. Prosimy o przesyłanie
sprawozdań na adres:
j.rybicka@invest-park.com.pl
lub za pomocą platformy współpracy
dostępnej na naszym portalu
(o funkcjonalnościach portalu pisaliśmy
w poprzednim numerze „IPI”). 

Do końca lipca można też składać kolejne
wnioski o dofinansowanie inicjatyw
sportowych i edukacyjnych. 
Będzie to drugi i ostatni podział środków
w 2015 roku. Zasady i wzory dokumentów
znajdą Państwo na stronie:

www.invest-park.com.pl/usługi
dodatkowe/sponsoring

przed się bior ców dzia ła ją cych w Wał brzy -
skiej SSE. Przy po mi na my też o in nych pol -
skich wy na laz kach, któ re wpły nę ły na roz -
wój ludz ko ści. 

Współ cze sny świat nie był by ta ki bez
naj więk sze go wy na laz ku, ja kim jest elek -
trycz ność. Po stęp tech no lo gicz ny wy mu sił
cał ko wi te uza leż nie nie go spo dar ki od do -
staw ener gii, a w Pol sce pod sta wo wym su -
row cem ener ge tycz nym wciąż po zo sta je
wę giel ka mien ny i bru nat ny. Nasz kraj jest
więc w du żym stop niu za leż ny od wy czer -
py wal nych, a tak że ne ga tyw nie od dzia łu -
ją cych na śro do wi sko na tu ral ne su row ców
ener ge tycz nych. Jed nak wi ce mi ni ster go -
spo dar ki JE RZY PIE TRE WICZ uspo ka ja –
Pol sce nie gro zi ener ge tycz ny cha os.
O głów nych zmia nach w po li ty ce ener ge -

tycz nej Pol ski prze czy ta ją Pań stwo na
str. 10–11. 

Nie zwy kle waż ne, w kon tek ście bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go, jest wej ście
w ży cie w ma ju Usta wy o od na wial nych źró -
dłach ener gii. Do 2050 ro ku aż jed na trze cia
ener gii elek trycz nej ma po cho dzić z ta kich
źró deł. O zie lo nej ener gii pi sze w swo im fe -
lie to nie BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA, pre -
zes WSSE „INVEST-PARK” (str. 4–5). 

Ener gia uzy ski wa na z OZE – choć sys -
te ma tycz nie ta nie je – ca ły czas jest droż sza
od źró deł kon wen cjo nal nych, dla te go dla
za pew nie nia roz wo ju od na wial ne źró dła
ener gii wy ma ga ją wspar cia. W no wej per -
spek ty wie fi nan so wej Unii Eu ro pej skiej na
la ta 2014–2020 jest wie le moż li wo ści po zy -
ska nia do fi nan so wa nia na bu do wę OZE,

zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge tycz nej
i ogra ni cze nie „ni skiej emi sji”. Dla te go war -
to prze czy tać fe lie ton wi ce mi ni ster go spo -
dar ki ILO NY AN TO NI SZYN -KLIK (str. 6–7)
oraz śle dzić stro nę www.fun du sze eu ro pej -
skie.gov.pl i wy bie rać naj ko rzyst niej sze dla
Pań stwa roz wią za nia. 

W związ ku ze zbli ża ją cym się okre sem
urlo po wym ży czę wszyst kim Czy tel ni kom
„IPI” uda nych wa ka cji, mi łe go od po czyn ku
i słoń ca! �

�MO NI KA KO RZE WICZ, 
re dak tor pro wa dzą cy
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INVEST-PARK INFO (IPI) 
– kwartalnik gospodarczy Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INVEST-PARK” 
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Pamiętajmy o terminach! Jeszcze więksi

Ludzkość musi uznać potrzebę zmiany stylu życia, 
sposobu produkcji i konsumpcji, aby stawić czoła procesowi ocieplania.
Lub przynajmniej tym jego przyczynom, które sami wywołujemy
i swoim działaniem podkreślamy

Papież FRANCISZEK, encyklika „Laudato si” 

Wałbrzyska strefa obejmuje 2650 ha gruntów 
w 44 miejscowościach. Rada Ministrów opiniuje
właśnie wniosek o przyłączenie kolejnych terenów.
Nowe podstrefy zostaną utworzone 
w Książu Wielkopolskim, Niemodlinie, Dąbrowie,
Lewinie Brzeskim oraz Świebodzinie. Będą to
dodatkowe lokalizacje dla inwestorów, którzy chcą
tworzyć miejsca pracy, korzystając z pomocy
publicznej w postaci ulg podatkowych.

Wspólna energia

WSSE podpisała porozumienie o współpracy z firmą
INNPACT w zakresie zbudowania grupy zakupowej
na zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego.
Zachęcamy do uczestnictwa w grupie, także
przedsiębiorców spoza strefy oraz samorządy.
Pozwoli to na znaczne obniżanie kosztów energii.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
grupazakupowa@invest-park.com.pl

@



kąd ta ki za ska ku ją cy trend? Prze cież na sza
go spo dar ka roz wi ja się, ko lej ne fir my in we -
stu ją i roz wi ja ją pro duk cję – a to prze cież
ozna cza zwięk sze nie zu ży cia ener gii. Spe -
cjal ne Stre fy Eko no micz ne do brze to wie dzą,
na co dzień po śred ni czą prze cież w kon tak -
tach po mię dzy do staw ca mi me diów a przed -

się bior ca mi, któ rzy lo ku ją no we za kła dy pro duk cyj ne
w Stre fach. 

No cóż, rze czy wi ście ak tyw ność go spo dar cza i za -
po trze bo wa nie na prąd w fir mach ro sną, ale jed no cze -
śnie zna czą co zwięk sza się efek tyw ność ener ge tycz na
go spo dar ki. Wpraw dzie pol ski prze mysł zbli ża się już
we wskaź ni kach ener go chłon no ści do kra jów Eu ro py
Za chod niej i tu wie le nie ugra my, ale du że re zer wy są
wciąż po za prze my słem: w usłu gach, ko mu ni ka cji,
trans por cie. Ilość ener gii pier wot nej zu ży wa nej na
miesz kań ca jest w Pol sce o 40 proc. wyż sza niż w le piej
roz wi nię tych kra jach Unii Eu ro pej skiej. 

Dru gi waż ny ele ment to zmia na struk tu ry wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej. W 2013 ro ku aż 84 proc. ener gii
w Pol sce po cho dzi ło ze spa la nia wę gla ka mien ne go i bru -
nat ne go, zaś udział od na wial nych źró deł ener gii (OZE)
wy no sił za le d wie 10,4 proc. Tym cza sem w 2050 ro ku OZE
ma ją sta no wić głów ne, obok wę gla ka mien ne go, źró dło
ener gii elek trycz nej, z udzia łem się ga ją cym aż 1/3 ca ło ści
pro duk cji. Zie lo na ener gia to na sza przy szłość.

SŁOŃ CE, WIATR I WO DA...

Naj szyb ciej roz wi ja ją cym się na świe cie OZE jest fo -
to wol ta ika. Trud no się dzi wić, w koń cu po ten cjał ener -

ge tycz ny od le głe go od nas o 149,6 mln ki -
lo me trów Słoń ca jest ogrom ny i wy da je się
nie wy czer pa ny. W cią gu sze ściu mie się cy
Zie mia odbiera ty le ener gii sło necz nej, ile

mo gą dać wszyst kie ist nie ją ce na na szej pla ne cie zło -
ża wę gla, ro py, ga zu i ura nu ra zem wzię te. Od po wied -
nio wy ko rzy sta na ener gia Słoń ca, któ ra do cie ra do nas
w cią gu jed nej mi nu ty, mo gła by po kryć rocz ne (!) za po -
trze bo wa nie na ener gię ca łe go świa ta. Pro blem w tym,
jak ją „od po wied nio wy ko rzy stać”. Ostat nie la ta przy -
nio sły jednak w tym za kre sie ogrom ny po stęp.

Ra port McKinsey Glo bal In sti tu te z 2013 ro ku wska -
zy wał od na wial ne źró dła ener gii ja ko je den z 12 ob sza -
rów in no wa cji, któ re mo gą ra dy kal nie zmie nić świat. Po -
da wał jed no cze śnie, że ce na jed nej jed nost ki ener gii
wy two rzo nej przez ogni wa sło necz ne spa dła od 2000
ro ku o 85 proc., na to miast wy daj ność in sta la cji fo to wol -
ta icz nych wzro sła w tym sa mym cza sie 19-krot nie!
Kosz ty ener gii sło necz nej spa da ją, in sta la cje fo to wol -
ta icz ne za czy na ją być eko no micz nie opła cal ne dla in dy -
wi du al nych użyt kow ni ków. To mo że pro wa dzić do la wi -
no we go roz wo ju fo to wol ta iki na świe cie. Już te raz co raz
wię cej firm – tak że tych dzia ła ją cych w Wał brzy skiej
Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej – de cy du je się na pa -
ne le fo to wol ta icz ne ja ko do dat ko we źró dło ener gii. 

In nym nie wy czer py wal nym źró dłem ener gii
i ob sza rem do wy ko rzy sta nia jest wiatr.
Sza cu je się, że po ten cjał ener gii wia tru na
świe cie jest oko ło 5 ty się cy ra zy więk szy od

ener gii uzy ski wa nej w cią gu ro ku ze spa la nia wę gla.
Trud ność po le ga jed nak na tym, że wia try wie ją w róż nych
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Eksperci są rozbieżni w swoich ocenach wielkości zapotrzebowania Polski 
na energię elektryczną w nadchodzących latach. Rządowa prognoza z 2014 roku
przewidywała znaczący wzrost zużycia energii do 2030 roku. Ostatnie raporty
mówią już o niewielkim wzroście do roku 2020 i ustabilizowaniu się popytu 
na kolejne lata. Tymczasem ubiegłoroczny raport Deloitte Business Consulting 
i DNP Bank ocenia, że zapotrzebowanie na energię osiągnie maksimum 
w 2015 roku, a później... zacznie spadać. 



kie run kach i z róż ną mo cą, cza sa mi nie wie ją wca le. Dla -
te go klu czo we dla więk sze go wy ko rzy sta nia po ten cja łu
ener ge tycz ne go wia tru bę dzie opra co wa nie tech no lo gii,
któ re po ra dzą so bie z ka pry śną na tu rą te go OZE. Al bo po -
zo sta nie nam łą cze nie wia tru z in ny mi źró dła mi ener gii,
od na wial ny mi bądź tra dy cyj ny mi. 

Na ra zie jed nak po ten cjał ener ge ty ki wia tro wej w Pol sce
jest wy ko rzy sty wa ny w nie wiel kim stop niu. Acz kol wiek,
zgod nie z danymi, jakie opublikował Urząd Re gu la cji Ener -
ge ty ki w ma ju te go ro ku, naj wię cej mo cy w OZE w Pol sce
w okre sie od I kwar ta łu 2014 ro ku do I kwar ta łu 2015 ro ku
za in sta lo wa no wła śnie w ener ge ty ce wia tro wej (274,6 MW).
Fo to wol ta ika zna la zła się na dru gim miej scu (23,1 MW).

Roz wi ja jąc OZE, nie po win ni śmy też za po mi nać
o hy dro ener ge ty ce. Elek trow nie wod ne za spo -
ka ja ją w ska li świa ta ok. 16 proc. za po trze bo -
wa nia na ener gię elek trycz ną (w Nor we gii aż

98 proc.). Naj więk sze za so by ener gii wod nej wy stę pu ją w Chi -
nach, Ro sji, Bra zy lii, Ka na dzie. To wła śnie w Chi nach po wsta -
ła naj więk sza elek trow nia wod na świa ta, Za po ra Trzech Prze -
ło mów, o po ra ża ją cej mo cy 22,5 GW. Rocz nie wy twa rza ona
wię cej ener gii niż Szwe cja, unij ny li der pro duk cji ener gii z wo -
dy, a po nad 30-krot nie wię cej niż Pol ska.

Oczy wi ście moż li wość ko rzy sta nia z hy dro ener ge ty ki
jest bar dzo nie rów no mier nie roz ło żo na. 80 proc. po ten -
cja łu Pol ski to Wi sła z do pły wa mi, zaś 18 proc. to Od ra.
Po za ty mi sys te ma mi wod ny mi trud no wła ści wie my śleć
o wy ko rzy sta niu ener gii wo dy.

NAD CZYM CHO DZI MY…

Ogrom ne za so by ener gii znajdują się nie tyl ko na od -
le głym Słoń cu. Znacz nie bli żej, w ją drze Zie mi, ok. 6,4 ty -
sią ca ki lo me trów pod na mi, pa nu je tem pe ra tu ra po nad
5 ty się cy stop ni Cel sju sza. Wy ko rzy sta nie wód geo ter -
mal nych sta je się eko no micz nie uza sad nio ne do pie ro
wte dy, gdy na głę bo ko ści dwóch ki lo me trów tem pe ra tu -
ra się ga 65 stop ni Cel sju sza, a za so le nie nie prze kra -
cza 30 gra mów na litr. W Pol sce te wa run ki speł nia mniej
wię cej 40 proc. po wierzch ni kra ju.

Ener gię geo ter micz ną wy ko rzy stu je się jed -
nak głów nie ja ko źró dło ener gii ciepl nej. Pro -
duk cja ener gii elek trycz nej jest opła cal na 
tyl ko przy szcze gól nie go rą cych źró dłach.

Świa to wym po ten ta tem w tym za kre sie są Sta ny Zjedno -
czo ne. W Eu ro pie przo du je Is lan dia, w któ rej ok. 1/4 rocz -
nej pro duk cji ener gii elek trycz nej po cho dzi z in sta la cji
geo ter mal nych.

…I CZYM OD DY CHA MY

Moż na za dać py ta nie, dla cze go OZE są tak
waż ne, sko ro zu ży cie ener gii elek trycz nej ma
w Pol sce spa dać. Jed na z wie lu od po wie dzi
brzmi: ze względu na nie skoń czo ność. O ile

świa to we zło ża ro py, wę gla czy ga zu są ogra ni czo ne i kie -
dyś się wy czer pią, o ty le po ten cjał Słoń ca, wia tru czy wo -
dy wy da je się nie skoń czo ny. Wi zja bez kar ne go wy ko rzy -
sty wa nia tych za so bów jest bar dzo ku szą ca.

Dru gim, nie mniej waż nym aspek tem OZE jest ogra ni -
cze nie emi sji ga zów cie plar nia nych. Ko mi sja Eu ro pej ska
w ce lach do 2020 ro ku za kła da ła re duk cję emi sji CO2

o 20 proc. w sto sun ku do lat 90 XX wieku. Te raz pro po nu -
je już re duk cję o 40 proc. To bar dzo am bit ny cel, któ ry
trud no bę dzie osią gnąć. Zwięk sze nie udzia łu OZE w pro -
duk cji ener gii mo że nas do te go ce lu nie co przy bli żyć.
W koń cu OZE to źró dła bez e mi syj ne. Nie uda ło mi się, nie -
ste ty, zna leźć ak tu al nych i ca ło ścio wych da nych – ale już
tyl ko ta jed na, wy ryw ko wa in for ma cja sprzed kil ku lat po -
ka zu je po ten cjał OZE w za kre sie ochro ny po wie trza:
w 2009 ro ku ener gia uzy ska na z wia tru po zwo li ła unik nąć
wy two rze nia 106 mi lio nów ton CO2. To rów no war tość rocz -
nej emi sji 1/4 eu ro pej skich sa mo cho dów.

Na mar gi ne sie trze ba wspo mnieć, że emi sja dwu tlen ku
wę gla z ob sza ru Unii Eu ro pej skiej to tyl ko 7 proc. w ska li
glo bal nej. Tak więc na wet naj bar dziej dra koń skie wy mo gi
śro do wi sko we wpro wa dza ne przez KE nie zmie nią ra dy -
kal nie po zio mu ga zów cie plar nia nych na świe cie.

WPŁYW NA GO SPO DAR KĘ

Roz wój no wych tech no lo gii po zy ski wa nia ener gii to tak że
no we miej sca pra cy. W Niem czech w ob sza rze OZE pra cu -
je już pra wie 400 ty się cy osób. To wię cej, niż wy no si za trud -
nie nie w nie miec kiej ener ge ty ce wę glo wej. W Pol sce rów -
nież dy na micz nie roz wi ja się prze mysł ofe ru ją cy urządzenia
potrzebne przy pro duk cji zie lo nej ener gii, np. ło pa ty do tur -
bin wia tro wych, pom py cie pła i pa ne le sło necz ne do pro -
duk cji cie płej wo dy czy wresz cie dłu ga li sta pod ze spo łów
i ele men tów do in sta la cji. Ostat nio pra sa pi sa ła o pla no wa -
nej przez KGHM in we sty cji w pro duk cję pa ne li fo to wol ta icz -
nych. Trzy maj my kciu ki za to, że by ten pro jekt ru szył.

Bran ża ener ge tycz na i prze mysł zwią za ny z OZE ofe ru -
ją in no wa cyj ne miej sca pra cy. Pra ce nad no wy mi tech no -
lo gia mi da ją za ję cie na ukow com. B+R to waż ny aspekt
roz wo ju ener gii od na wial nej. Na na szych oczach two rzą
się cał kiem no we ga łę zie go spo dar ki. 

Ale OZE to tak że kosz ty. Wspo mnia ne wy żej Niem cy
do pła ca ją do każ dej zie lo nej MWh ok. 60 eu ro. Sza cu je
się, że do 2035 ro ku do ło żą do ener gii z od na wial nych źró -
deł po nad 500 mi liar dów eu ro! 

Co gor sza, re stryk cyj na po li ty ka kli ma tycz na – któ rej
istot ną czę ścią są prze cież OZE – pro wa dzi do zwięk sze -
nia cen ener gii. Już te raz śred nie ce ny prą du w UE są wyż -
sze o 37 proc. niż w USA, a za kil ka na ście lat mo gą być
na wet o po ło wę wyż sze niż w Sta nach i kil ka ra zy wyż sze
niż w Chi nach. Stąd zaś pro sta dro ga do prze no sze nia
unij nych fa bryk tam, gdzie za ener gię pła ci się mniej, a te -
go bar dzo by śmy nie chcie li...

Na ra zie Wał brzy ska Spe cjal na Stre fa Eko no micz na
pro po nu je fir mom, któ re dzia ła ją w Stre fie, udział w gru pie
za ku po wej. Ku pu jąc wspólnie prąd (ten z kon wen cjo nal -
nych źró deł, ale w przy szło ści – kto wie?), moż na spo ro
za osz czę dzić, zmniej sza jąc kosz ty pro duk cji. War to też
spraw dzić moż li wo ści, ja kie da ją Re gio nal ne Pro gra my
Ope ra cyj ne. W tej per spek ty wie fi nan so wej w każ dym wła -
ści wie wo je wódz twie za re zer wo wa no du że środ ki na in -
we sty cje przed się biorstw w zwięk sze nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej. �
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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. 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. Agen da ONZ ds. roz wo -
ju, UNDP, ko rzy sta ła z jej do -
świad czeń przy oce nie dzia łań
wspie ra ją cych biz nes i ko bie ty
w Buł ga rii. W 2008 roku Barbara
Kaśnikowska 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. 



edni i drudzy mają trochę racji. Nie musimy stawać
po żadnej stronie, popadać ze skrajności braku dbałości
o środowisko w restrykcyjne liczenie się z każdym watem
energii czy kroplą wody. Słowem kluczem jest równowaga.
Zmieniajmy to, co zmienić się da, oszczędzajmy tam,

gdzie są możliwości, myślmy jak gospodarz, nie chwilowy gość.
Proste zasady są jednak niezwykle trudne do wprowadzenia. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii i inne ekologiczne wyzwania
współczesności, którym w dużej mierze poświęcone jest to wydanie
„IPI”, to nie wybór, a konieczność. Walka toczy się nie tylko o czyste
powietrze, wodę, glebę. Zapasy surowców naturalnych, węgla, 
ropy naftowej, minerałów są ograniczone i nie da się ich odtworzyć.
Tymczasem całe nasze funkcjonowanie opiera się na energii.
Wyobrażacie sobie Państwo jeden dzień bez prądu? A jeden tydzień?
Miesiąc? Bez światła, lodówki, telefonu, komputera? 
Bez elektronicznych urządzeń w szpitalach? Bez gazu w kuchence,
ciepłej wody, szybkiej komunikacji? Jeśli teraz nie zaczniemy myśleć
o przyszłości, to mogą się spełnić czarne scenariusze filmów
science-fiction wieszczące ekologiczną katastrofę. Nie za naszego
życia, nie w ciągu 50 lat, może nawet nie w ciągu kilku stuleci. 
Ale czy to powinno nas uspokajać, możemy lekceważyć potencjalne
zagrożenie, bo nas bezpośrednio już nie będzie dotyczyć?  

Jak zatem pogodzić rozwój i ekologię? Potrzeby teraźniejszości
i bezpieczeństwo przyszłości? Co my, w skali domu, firmy, miasta,
kraju możemy zrobić? Naprawdę dużo i, co ważniejsze,
w najbliższych latach pomogą nam w tym unijne pieniądze. 
Niedługo rozpocznie się nabór wniosków do krajowego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), 
którego głównym celem jest właśnie wsparcie gospodarki efektywnie
korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej
spójności terytorialnej i społecznej.

Cel główny wynika z jednego z priorytetów Strategii Europa 2020,
którym jest wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie
gospodarki w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska. 

Środki POIiŚ to blisko 3 mld euro, przeznaczone na wsparcie
energetyki. Poza zwiększeniem naszego bezpieczeństwa
energetycznego (1 mld euro), aż 1,528 mln euro (czterokrotnie więcej
niż w perspektywie 2007–2013) przeznaczone będzie na poprawę
efektywności energetycznej, a 300 mln euro na OZE. Wiele z działań
kierowanych jest do przedsiębiorców, zwłaszcza dużych. Zachęcam
Państwa do zapoznania się ze szczegółami programu i skorzystania
ze stworzonych w jego ramach szans. 

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

Jak po in for mo wał Eu ro stat, sto pa bez ro -
bo cia w stre fie eu ro w kwiet niu wy nio -

sła 11,1 proc. W po przed nim mie sią cu by ło to 11,2 proc.
Głów ny Urząd Sta ty stycz ny po in for mo wał, że w kwiet niu sto -
pa bez ro bo cia spa dła do 11,2 proc. z 11,7 proc. w mar cu.

Fir ma Grant Thorn ton opu bli ko wa ła ra port, z któ re go wy -
ni ka, że tyl ko w I kwar ta le 2015 roku pol skie pań stwo „wy -
pro du ko wa ło” 6654 stro ny no wych prze pi sów.

W cią gu 25 lat do bu dże tu pań stwa z pry wa ty za cji wpły -
nę ły po nad 152 mld zł. Z 8,5 tys. pań stwo wych przed się -
biorstw na sprze daż cze ka już tyl ko 3 proc.

49 proc. Po la ków ne ga tyw nie oce nia pro gram mo der ni -
za cji woj ska – wy ni ka z ra por tu In sty tu tu Ba dań Ryn ko wych
i Spo łecz nych. Naj lep sze oce ny ze bra ło kup no trans por te ra
Ro so mak i sys te mu Pa triot. Naj go rzej oce nio ny zo stał za -
kup śmi głow ców Ca ra cal.

Uni wer sy tet ONZ przed sta wił wy ni ki ba dań, z któ rych wy -
ni ka, że z powodu nie od po wied nie go re cy klin gu w ubiegłym
ro ku na świe cie zmar no wa nych zo sta ło 300 ton zło ta i 1000
ton sre bra. We dług ba da nia po ten cjal na war tość wy rzu co nych
su row ców w mi nio nym ro ku to ok. 50 mld dolarów. Sa ma ilość
zło ta to po nad 10 proc. rocz ne go wy do by cia te go me ta lu.

Prze cięt ne wy na gro dze nie w pierw szym kwar ta le 2015 ro -
ku wy nio sło 4054,89 zł – po in for mo wał Głów ny Urząd Sta -
ty stycz ny.

AN DRZEJ DU DA zo stał wy bra ny na pre -
zy den ta Pol ski. Kan dy dat PiS w dru giej tu -
rze wy bo rów uzy skał 51,55 proc. po par cia.
Kon ku ren ta Du dy, urzę du ją ce go pre zy den -
ta BRO NI SŁA WA KO MO ROW SKIE GO,
po par ło 48,45 proc. wy bor ców.

Sześć glo bal nych ban ków (HSBC, Barc lays, Roy al Bank
of Sco tland, UBS, JP Mor gan i Ci ti gro up) uka ra no łącz ną
ka rą 5,6 mld do la rów za to, że ich pra cow ni cy ma ni pu lo wa li
kur sa mi wa lut.

Ko mi sja Eu ro pej ska po in for mo wa ła, że roz po czę ła pro ce du rę
w sprawie na ru sze nia wspól no to we go pra wa przez Re pu bli kę 
Fe de ral ną Nie miec. Cho dzi o wpro wa dze nie przez Ber lin usta -
wy gwa ran tu ją cej pła cę mi ni mal ną w sek to rze trans por to wym.

Aż 280 tys. urzą dzeń dzien nie jest w Polsce in fe ko wa nych
przez zło śli we opro gra mo wa nie – wy ni ka z da nych CERT
Pol ska. Naj bar dziej na ra żo ne są na dal kom pu te ry z sys te -
mem Win dows, szcze gól nie w star szych wer sjach.

Od wej ścia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej kra jo we pod mio ty
zgła sza ją co raz wię cej wnio sków do Eu ro pej skie go Urzę du
Pa ten to we go. W ubie głym ro ku by ło ich po nad 470, o jed ną
czwar tą wię cej niż w 2013 ro ku.

Pre zy dent pod pi sał usta wę ze zwa la ją cą na bez po śred nią
sprze daż pro duk tów wy twa rza nych przez rol ni ków. Sza cu je
się, że sko rzy sta z niej ok. 100 tys. go spo darstw. W myśl usta -
wy rol ni cy bę dą mu sie li pro wa dzić ewi den cję sprze da nych
pro duk tów i od pro wa dzić ry czał to wy po da tek w wy so ko ści
2 proc. wiel ko ści przy cho du do kwo ty 150 tys. eu ro rocz nie
(ok. 600 tys. zł).
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„Człowiek prowadzi rabunkową gospodarkę zagrażającą planecie.
Konsumpcyjny styl życia to równia pochyła, na końcu której jest upadek
naszej cywilizacji. Niszcząc przyrodę, uruchamiamy proces samozniszczenia”
– grzmią ekolodzy. „Polska wciąż jest na etapie rozwoju, nie stać nas
na pakiet klimatyczny, na proekologiczne zmiany. Dopóki Chiny, Indie
i inni wielcy truciciele nic nie zrobią, to nasz ewentualny wpływ na zmiany
klimatyczne jest minimalny. Zresztą wielu naukowców mówi, że globalne
ocieplenie to mit” – przekonują ich adwersarze. 
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Polska energetyka oparta jest na węglu.
Tak będzie jeszcze przez wiele lat. 
Ale możemy unowocześniać górnictwo
i wprowadzać innowacyjne rozwiązania.
W Programie dla Śląska i Małopolski
zawarliśmy propozycje intensywnego
programu badań surowcowych,
zaangażowania w europejskie programy
badawcze, pilotażowych przedsięwzięć
w zakresie czystych technologii.

Musimy wzmacniać wykorzystanie
alternatywnych źródeł energii: elektrowni
wodnych, farm wiatrowych, źródeł
geotermalnych, fotowoltaiki itd. 
Wraz z rozwojem technologii będą one coraz efektywniejsze,
popularniejsze i tańsze.

Wiele instrumentów finansowania przedsiębiorcy znajdą
w programach regionalnych. Na przykład na działania
osi III Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego
Śląska – Gospodarka niskoemisyjna zaplanowano 392,3 mln euro.
Środki można będzie uzyskać na przykład na produkcję i dystrybucję
energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności
energetycznej MŚP, wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Dla firm
związanych z gospodarką odpadami są pieniądze w osi IV RPO DŚ
Środowisko i zasoby (łącznie na wszystkie działania 180 mln euro). 

Przedsiębiorcy doskonale rozumieją potrzebę dbania o otoczenie
i środowisko naturalne, mądrego prowadzenia biznesu. W ubiegłym
roku w Ministerstwie Gospodarki został powołany Zespół do spraw
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Prace przebiegają
w czterech grupach roboczych: ds. edukacji i upowszechniania CSR,
ds. monitorowana trendów CSR, ds. wdrażania zasad CSR 
oraz ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji. I właśnie w tej
ostatniej grupie dyskutowano w czerwcu o propozycjach zachęt 
dla przedsiębiorstw do stosowania standardu zarządzania ochroną
środowiska (EMAS) w biznesie. Wierzę, że wspólnie uda się
wypracować najlepsze, konstruktywne i realne projekty.

Rozwój i ekologia, przemysł i środowisko, potrzeby człowieka
i ochrona przyrody to nie są i nie mogą być sprzeczności.
Zastanówmy się, jak pogodzić nasze wygodne i bezpieczne życie
teraz z dbałością o Ziemię przyszłych pokoleń, i konsekwentnie te
rozwiązania wprowadzajmy. To się po prostu opłaci. 
To konieczność, nie wybór. �
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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 roku peł ni ła funk cję
wi ce wo je wo dy dol no ślą skie go, a 24 li sto pa da
2011 roku 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.

Przy wód cy sied miu naj bar dziej wpły -
wo wych państw Za cho du (G7) za gro zi li
Ro sji za ostrze niem sank cji, je że li sy tu acja
na wscho dzie Ukra iny ule gnie dal sze mu
po gor sze niu. Do ze szłe go ro ku szczy ty te
na zy wa ły się G8, bo ich uczest ni kiem by ła tak że Ro sja. Jej
udział zo stał jed nak za wie szo ny wsku tek jej dzia łań na Kry -
mie i we wschod niej Ukra inie.

Jak wy ni ka z ra por tu fir my Co fa ce, w ze szłym ro ku w Pol -
sce zban kru to wa ło pięć firm na sto pro wa dzą cych dzia łal -
ność go spo dar czą.

W Deut sche Bank AG pro wa dzo ne jest we wnętrz ne śledz -
two. Ma ono usta lić, czy pra cow ni cy ro syj skie go od dzia łu banku
bra li udział w pra niu brud nych pie nię dzy dla klien tów. Praw -
do po dob nie w ta ki spo sób wy pro wa dzo no w cią gu czte rech lat
ok. 6 mld do la rów. Sze fo wie ban ku po da li się do dy mi sji.

Mi ni ster stwo Fi nan sów sza cu je, że pol ska go spo dar ka za -
no tu je w tym ro ku wzrost na po zio mie 3,4 proc. PKB. Pro -
gno zy Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to we go są na wet
bar dziej opty mi stycz ne i za kła da ją wzrost na po zio mie
3,5 proc. PKB. Opty mi stycz nie na stra ja ją rów nież ostat nie
da ne GUS, z któ rych wy ni ka, że w I kwar ta le wzrost go spo -
dar czy wy niósł 3,6 proc. Ana li ty cy oce nia ją, że sta bil ny roz -
wój opar ty na sil nym eks por cie i kon sump cji oraz przy spie -
sza ją cych in we sty cjach do brze ro ku je na przy szłość i ten rok
mo że za koń czyć się wyż szym wy ni kiem od pro gno zo wa ne -
go, czy li bli żej po zio mu 4 proc.

38 proc. an kie to wa nych człon ków za rzą dów in sty tu cji fi -
nan so wych – w ra mach szó stej edy cji Eu ro pej skie go Ba ro me -
tru Ban ko wo ści – jest zda nia, że sy tu acja ma kro eko no -
micz na w 2015 ro ku po pra wi się wo bec ro ku 2014. Z ko lei
27 proc. uwa ża, że ule gnie ona po gor sze niu. Ban kie rzy są
więc mniej opty mi stycz ni niż w po przed niej edy cji ba da nia,
kie dy to 64 proc. an kie to wa nych ocze ki wa ło po pra wy sy tu -
acji go spo dar czej.

Wła dze USA po in for mo wa ły, że da ne oso bo we ok. 4 mln
by łych i obec nych pra cow ni ków władz fe de ral nych mo gły
paść łu pem ha ke rów.

Par la ment Eu ro pej ski po wo łał spe cjal ną ko mi sję, któ ra ba -
da, czy prak ty ki po dat ko we państw UE uła twia ją mię dzy na -
ro do wym fir mom uni ka nie opo dat ko wa nia lub pro wa dzą
do dum pin gu po dat ko we go. Przed sta wi cie le Go ogle’a, Fia ta,
Ikei, Co ca -Co li, McDonald’s, HSBC oraz InBevu od mó wi li
sta wie nia się przed nad zwy czaj ną ko mi sją.

Pre mier EWA KO PACZ od wo ła ła z rzą du mi ni strów. Swo -
je mi ni ste rial ne ga bi ne ty mu sie li opu ścić szef re sor tu zdro wia
BAR TOSZ AR ŁU KO WICZ (za stą pił go wy bit ny kar dio chi rurg
prof. MA RIAN ZE MBA LA), mi ni ster skar bu WŁO DZI MIERZ
KAR PIŃ SKI (na je go miej sce zo stał po wo ła ny po seł Plat for -
my Oby wa tel skiej AN DRZEJ CZER WIŃ SKI) oraz mi ni ster
spor tu AN DRZEJ BIER NAT (w za mian po wo ła ny zo stał
mistrz olim pij ski w wio ślar stwie ADAM KO ROL). Sta no wi -
sko utra cił też ko or dy na tor do spraw służb spe cjal nych JA CEK
CI CHOC KI, któ re go za stą pił po seł PO MA REK BIER NAC KI.
Do dy mi sji po dał się rów nież szef do rad ców pre mier Ko pacz –
JA CEK RO STOW SKI. Ponadto zmie nił się Mar sza łek Sej mu
– po rezygnacji RA DO SŁA WA SIKORSKIEGO funkcję tę
objęła MAŁ GO RZA TA KI DA WA -BŁOŃ SKA z PO.

CZERWIEC
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Jedno postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia 
na pobyt i pracę dla obcokrajowców w Polsce

ŁATWIEJSZA 
PRACA DLA
CUDZOZIEMCÓW

PRAWO

by wa te le państw na le żą cych do Unii Eu ro pej skiej oraz
państw na le żą cych do Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo -
dar cze go (Is lan dia, Liech ten ste in, Nor we gia), a także
Szwaj ca rii nie mu szą mieć ze zwo le nia na pra cę w Pol -
sce. Nasz ry nek pra cy jest dla nich otwar ty.

PRZYJEZDNI SPOZA UE 

Chcąc za trud nić oby wa te la spo za UE, pra co daw ca mu si za zwy -
czaj uzy skać ze zwo le nie od wo je wo dy. Jed nak nie co ina czej trak -
to wa ni są w Pol sce Ormianie, Ukra iń cy, Ro sja nie, Bia ło ru si ni,
Moł da wia nie i Gru zi ni – mo gą oni pra co wać bez ze zwo le nia. W ich
przy pad ku wy ma ga na jest je dy nie re je stra cja w po wia to wym urzę -
dzie pra cy bez płat ne go oświad cze nia, że pra co daw ca chce za trud -
nić obywatela z wy mie nio nych państw. 

UWA GA: bez ze zwo le nia mo gą oni pra co wać w Pol sce przez
sześć mie się cy w ro ku, a pra co daw ca mu si za wrzeć z ni mi umo -
wę (o pra cę lub cy wil no praw ną) pi sem nie.

Ina czej wy glą da spra wa le gal ne go za trud nie nia cu dzo ziem ców
spo za UE i EOG, Szwaj ca rii oraz nie bę dą cych Ormianami,
Ukra iń ca mi, Ro sja na mi, Bia ło ru si na mi, Moł da wia na mi i Gru zi -
na mi. Tu taj wnio sek o udzie le nie ze zwo le nia na pra cę dla cu dzo -
ziem ca (z po da niem wy na gro dze nia, ja kie bę dzie uzy ski wał pra -
cow nik) przy szły pra co daw ca skła da w urzę dzie wo je wódz kim. 

UWA GA: ze zwo le nie nie zo sta nie udzie lo ne, je śli wy na gro dze -
nie ob co kra jow ca wska za ne we wnio sku bę dzie niż sze od wy -

na gro dze nia pra cow ni ków fir my wy ko nu ją cych po dob ną pra cę
na po dob nym sta no wi sku. Wnio sek skła da ny przez pra co daw -
cę mu si tak że za wie rać m.in. ak tu al ny odpis z KRS, umo wę
spół ki, ze zna nie o wy so ko ści osią gnię te go do cho du, do ku men -
ty za świad cza ją ce o sta nie za trud nie nia, do ku ment po twier dza -
ją cy kwa li fi ka cje cu dzo ziem ca, o ile ma on być za trud nio ny
w cha rak te rze fa chow ca.

NO WE PRA WO

– Spra wy zwią za ne z za trud nie niem cu dzo ziem ców re gu lu je u nas
między innymi usta wa o cu dzo ziem cach – mó wi TO MASZ BRU DER,
dy rek tor Wy dzia łu Spraw Oby wa tel skich i Cu dzo ziem ców w Dol no -
ślą skim Urzę dzie Wo je wódz kim we Wro cła wiu. – Od 1 ma ja ubie głe -
go ro ku wpro wa dzi ła za sad ni cze zmia ny w za kre sie wy da wa nia ze -
zwo leń na po byt oraz pra cę. Wy dłu żo no do trzech lat (wcze śniej
dwa la ta) mak sy mal ny okres, na któ ry moż na udzie lić ta kie go
ze zwo le nia. Waż ne: z te go roz wią za nia mo gą ko rzy stać cu dzo ziem -
cy już prze by wa ją cy w Pol sce – pod kre śla To masz Bru der. 

Ze zwo le nia te wy da ją wy dzia ły ds. cu dzo ziem ców dzia ła ją ce
w urzę dach wo je wódz kich. Cu dzo zie miec mu si oso bi ście zło żyć
wnio sek w tej spra wie. Pro ce du ra wy da wa nia ze zwo le nia po win na
za jąć nie dłużej niż dwa mie sią ce. W tym cza sie – na pod sta wie
ad no ta cji w pasz por cie – ob co kra jo wiec prze by wa w Pol sce le gal -
nie, jed nak do chwi li pod ję cia osta tecz nej de cy zji nie mo że po dró -
żo wać do in nych kra jów stre fy Schen gen. 

– Mniej re stryk cyj nie prze strze ga ne są ter mi ny skła da nia wnios -
ków. Do tych czas cu dzo ziem cy mu sie li zło żyć od po wied nie do ku -
men ty naj póź niej 45 dni przed upły wem waż no ści do tych cza so -
wej kar ty po by tu. Od ma ja wnio sek o prze dłu że nie po by tu
cu dzo zie miec bę dzie mógł zło żyć na wet w ostat nim dniu swo -
je go le gal ne go prze by wa nia w Pol sce – do da je dy rek tor Bru der.

DWA W JED NYM

Ko lej ną waż ną zmia ną jest za stą pie nie dwóch od ręb nych pro -
ce dur o uzy ska nie ze zwo le nia na po byt oraz pra cę – jed ną.
Nie ste ty, no we roz wią za nie nie ma za sto so wa nia do osób, któ re

Pracę obcokrajowców w Polsce regulują liczne przepisy. Dla cudzoziemców z różnych krajów przewidziano
też odmienne zasady związane z legalnym pobytem i warunkami podjęcia u nas zatrudnienia. Na sze 
pra wo róż ni cu je ob co kra jow ców. W za leż no ści od kra ju po cho dze nia pra cow ni ka pra co daw ca ma mniej sze
lub więk sze obo wiąz ki wią żą ce się z je go za trud nie niem.

O

TYSIĄCE PRZYJEZDNYCH
W Polsce rośnie liczba cudzoziemców szukających zatrudnienia.
W ubiegłym roku zezwolenie na pracę w naszym kraju
otrzymało 24,5 tys. Ukraińców, podczas gdy jeszcze rok wcześniej
było ich o 4 tys. mniej. Do Polski przybywają też obywatele krajów
Azji i Europy Zachodniej. W 2014 roku w Polsce na podstawie
zezwolenia pracowało ponad 440 tys. obcokrajowców.



jesz cze nie prze by wa ją na te ry to rium Pol ski. Pro ce du rę
uzy ska nia dla nich ze zwo le nia na pra cę na dal mu si ini cjo -
wać i prze pro wa dzić przy szły pra co daw ca. Na to miast cu -
dzo zie miec przed przy jaz dem do Pol ski mu si uzy skać wi -
zę w pol skim kon su la cie za gra ni cą.

Wy stą pie nie cu dzo ziem ca o ze zwo le nie na po byt cza -
so wy i pra cę wią że się z przed ło że niem do ku men tów,
w tym in for ma cji na te mat pra cy, ja ką ma wy ko ny wać, da -
nych o środ kach fi nan so wych na po kry cie kosz tów utrzy -
ma nia czy in for ma cji o po sia da nym ubez pie cze niu zdro -
wot nym oraz za pew nie niu miej sca za miesz ka nia na
te ry to rium Pol ski. Na dal ko niecz nym wa run kiem jest
przed sta wie nie in for ma cji wła ści we go sta ro sty (Po wia to -
wy Urząd Pra cy) o bra ku moż li wo ści za spo ko je nia po -
trzeb ka dro wych na lo kal nym ryn ku pra cy. Uzy ska nie te -
go do ku men tu od by wa się tak jak do tych czas – przy szły
pra co daw ca mu si o niego wystąpić. Ta in for ma cja nie jest
wy ma ga na przy skła da niu wnio sku o prze dłu że nie ze -
zwo le nia na pra cę, o ile do ty czy pra cy u te go sa me go
pra co daw cy na tym sa mym sta no wi sku. Ca ły czas rów -
nież wy na gro dze nie ofe ro wa ne cu dzo ziem co wi nie mo że
być niż sze niż oby wa te li pol skich wy ko nu ją cych po rów ny wal ną
pra cę w tym sa mym wy mia rze cza su.

TE STO WA NIE RYN KU

Pra co daw ca chcą cy za trud nić cu dzo ziem ca, któ ry mu si mieć
ze zwo le nie na pra cę, po wi nien skie ro wać do urzę du pra cy ofer -

tę m.in. opi su ją cą wy ma ga nia sta wia ne kan dy da to wi do pra cy,
a urząd zwe ry fi ku je, czy w re je strach bez ro bot nych i po szu ku -
ją cych pra cy znaj du ją się oso by o wska za nych kwa li fi ka cjach.
W przy pad ku bra ku od po wia da ją cych kan dy da tów sta ro sta wy da
do ku ment o bra ku moż li wo ści za spo ko je nia po trzeb ka dro wych.
Po słu ży on ja ko za łącz nik do wnio sku o wy da nie ze zwo le nia na
pra cę kon kret ne go cu dzo ziem ca. 

UWA GA: no we roz po rzą dze nie po zwa la sta ro ście na
skró ce nie waż no ści wy da nej in for ma cji o bra ku moż li wo -
ści za spo ko je nia po trzeb ka dro wych ze 180 do 90 dni.

Ba da nie ryn ku pra cy ma na ce lu ogra ni cze nie za trud -
nie nia cu dzo ziem ców w tych miej scach, któ re mo gły by
zo stać za ję te przez chęt nych do pra cy Po la ków lub
przez in nych uprzy wi le jo wa nych cu dzo ziem ców (m.in.
oby wa te li UE, EOG, Szwaj ca rii oraz uchodź ców i oso by
po sia da ją ce ze zwo le nie na po byt sta ły). �
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Studenci „odblokowani”

W myśl roz po rzą dze nia z 21 kwiet nia 2015 roku ła twiej bę dzie pra co wać stu den tom
z za gra ni cy. Do tych cza so we prze pi sy po zwa la ły im na pra cę bez ze zwo le nia w mie -
sią cach let nich. Od ma ja te go ro ku cu dzo ziem cy bę dą cy stu den ta mi stu diów sta cjo -
nar nych od by wa nych w Pol sce lub uczest ni ka mi sta cjo nar nych stu diów dok to ranc -
kich od by wa nych w Pol sce mo gą pra co wać w kra ju bez ze zwo le nia przez ca ły rok.
Z da nych GUS wy ni ka, że obec nie kształ ci się u nas prze szło 46 tys. cu dzo ziem ców.

Czę sto ob co kra jow cy za trud nia ni są w za rzą dach spół ek
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią oraz spół kach ak cyj -
nych. Na le ży wśród nich roz róż nić oby wa te li państw Unii
Eu ro pej skiej oraz oby wa te li państw trze cich. Ci pierw si
oraz oby wa te le państw człon kow skich Eu ro pej skie go Ob -
sza ru Go spo dar cze go (Nor we gia, Is lan dia, Liech ten ste in),

a tak że Szwaj ca rii, zwol nie ni są z obo wiąz ku po sia da nia w Pol sce ze zwo le nia na pra cę. Mu szą jed nak pa -
mię tać o obo wiąz ku za mel do wa nia. Je śli ich po byt w Pol sce prze kro czy 3 mie sią ce, są zo bo wią za ni do za -
re je stro wa nia po by tu w urzę dzie wo je wódz kim wła ści wym ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia. Dru gą gru -
pę sta no wią oby wa te le państw trze cich, któ rzy chcąc pod jąć pra cę w Pol sce, mu szą sta rać się wcze śniej
o ze zwo le nie na pra cę oraz wi zę. 

Sy tu acja osób ma ją cych tra fić do za rzą dów spół ek wy glą da jed nak ina czej niż in nych pra cow ni ków. Prze -
wi dzia no tu uła twie nie po le ga ją ce na tym, że obo wią zek uzy ska nia przez nie ze zwo le nia na pra cę po wsta je
do pie ro w chwi li, gdy prze by wa ją one na te ry to rium Pol ski w związ ku z peł nie niem swo jej funk cji przez
okres prze kra cza ją cy łącz nie 6 mie się cy w cią gu ko lej nych 12 mie się cy. Je śli więc ob co kra jo wiec za mie rza
prze by wać w Pol sce łącz nie dłu żej niż 6 mie się cy w cią gu ko lej nych 12 mie się cy li czo nych od dnia je go
przy by cia do Pol ski, po wi nien po upły wie tych pierw szych 6 mie się cy uzy skać ze zwo le nie na pra cę.

Czas specjalistów
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Panie Ministrze, jakie główne zmiany przewiduje się
w polityce energetycznej do 2050 roku? 
– No wa po li ty ka ener ge tycz na jest od po wie dzią na pod sta wo -

we py ta nia do ty czą ce kie run ków roz wo ju ener ge ty ki. Jed nym
z nich jest nasz przy szły ener gy mix, a w szcze gól no ści ro la wę -
gla – na sze go głów ne go no śni ka ener ge tycz ne go. Funk cjo nu je -
my w ra mach okre ślo ne go oto cze nia ze wnętrz ne go i wa run ków
we wnętrz nych. Po li ty ka ener ge tycz na mu si być wy pad ko wą tych
uwa run ko wań i pew nym ele men tem twór cze go po dej ścia wy ni ka -
ją ce go z prze ko na nia, że moż na i na le ży pew ne pro ce sy kształ -
to wać, by uzy skać lep sze wa run ki do pro wa dze nia biz ne su i bar -
dziej efek tyw ną dla nie go alo ka cję. Wo bec ocze ki wa ne go wzro stu
cen upraw nień do emi sji CO2 pro duk cja ener gii elek trycz nej z wę -
gla bę dzie dro ża ła. Oba wia my się, że mo że być ona co raz mniej
kon ku ren cyj na. W obec nym wy mia rze tech no lo gicz nym trud no
bę dzie ją da lej roz wi jać. Po trze bu je my czy stych tech no lo gii wę -
glo wych. I to jest na sza od po wiedź na przy szłość. Ener ge ty ka
wę glo wa i ogól nie prze mysł wę glo wy po trze bu je no wych, czy -
stych tech no lo gii, któ re prze są dzą o „być al bo nie być” te go sek -
to ra. Wie rzy my jed nak, że ma my ade kwat ny po ten cjał na uko wo -
-ba daw czy i w związ ku z tym nasz pol ski wę giel bę dzie my
w sta nie obro nić i utrzy mać. To tak że wy znacz nik przy szłej kon -
ku ren cyj no ści na szej go spo dar ki. Bę dzie my spraw niej wy ko rzy -
sty wać wę giel w ener ge ty ce, a tak że prze twa rzać go w pro ce -
sach je go che micz nej prze rób ki. 

W związ ku z tym przyj mu je my, że w przy szłym mik sie ener ge -
tycz nym bę dzie my mie li do czy nie nia z sy tu acją, w któ rej pod sta -
wo wym no śni kiem ener ge tycz nym na dal po zo sta nie wę giel, jed -
nak już na in nym udzia ło wo po zio mie. Bę dzie to po chod na
szyb kie go roz wo ju in nych ob sza rów ener ge ty ki. W przy pad ku
wę gla nie za kła da my przy ro stu no wych mo cy ener ge tycz nych,
a ra czej ich utrzy my wa nie po przez pro ce sy mo der ni za cyj ne, wy -
mia nę prze sta rza łych blo ków ener ge tycz nych. 

Które obszary energetyki będą się rozwijać? 
– Prze strzeń wy ni ka ją cą ze wzro stu za po trze bo wa nia na ener gię

wy peł ni ener ge ty ka zwią za na z od na wial ny mi źró dła mi ener gii. Po -
cią ga to jed nak za so bą ko niecz ność bu do wa nia mo cy wy rów naw -
czych, bi lan su ją cych. Ener ge ty ka wia tro wa czy sło necz na ma to
do sie bie, że jest nie sta bil nym źró dłem ener gii. Tę ener gię trze ba
więc sta bi li zo wać ta ki mi źró dła mi, któ re moż na szyb ko uru cho mić.
Dzi siaj tę nie zbęd ną ela stycz ność za pew nia ener ge ty ka ga zo wa.
W Pol sce bu du je się obec nie osiem ga zo wych blo ków ener ge tycz -
nych. To wła śnie one bę dą do peł nie niem ener ge ty ki z OZE; prze -
wi du je my, że ten udział bę dzie zna czą co wyż szy, niż zo sta ło to za -
pi sa ne w ce lach do ro ku 2020. 

15 maja w Ministerstwie Gospodarki przedstawił Pan
zapisy projektu nowelizacji ustawy o OZE. Jakie są zmiany? 

– Więk szość pro po no wa nych zmian ma cha rak ter je dy nie po -
rząd ku ją cy, tech nicz ny. Nie wpro wa dza my żad nych ele men tów, któ -
re ja ko ścio wo zmie nia ły by ry nek OZE. No we li zo wa ne są za pi sy do -
ty czą ce prze dzia łów ta ryf gwa ran to wa nych dla pro su men tów, czy li
jed no cze snych pro du cen tów i kon su men tów ener gii po cho dzą cej
z nie wiel kich źró deł od na wial nych. No we ure gu lo wa nia ma ją też po -
móc w re je stra cji i in wen ta ry za cji mi kro in sta la cji na ryn ku. 

A co z energetyką jądrową? Czy słusznie wzbudza tyle
kontrowersji?
– Pro gram pol skiej ener ge ty ki ją dro wej zo stał przy ję ty sto sun -

ko wo nie daw no, na po cząt ku 2014 ro ku. Jest to na ty le krót ki okres,
że trud no do strzec ja kieś istot ne prze słan ki, któ re wią za ły by się
z ko niecz no ścią je go zmia ny. Za kła da my, że w 2024 ro ku po wsta -
nie w Pol sce pierw szy blok zwią za ny z ener ge ty ką ją dro wą,
a do 2030 ro ku bę dzie my mie li 3 ty sią ce me ga wa tów mo cy. My ślę,

ENERGETYCZNY
MIKS W TROSCE 
O KOSZTY
I BEZPIECZEŃSTWO
Rozmowa z JERZYM WITOLDEM PIETREWICZEM,
sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki
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PERSPEKTYWA ENERGETYCZNA 

No wy pro jekt Po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski do ro ku 2050 prezentuje pod sta wo we kie run ki
dzia łań rzą du w ob sza rze sek to ra ener gii. Na wią zu je tak że do ak tu al nych ce lów unij nej po -
li ty ki kli ma tycz no -ener ge tycz nej, kon tek stu glo bal ne go oraz wy zwań kra jo wych, zwią za nych
z ochro ną kli ma tu i za pew nie niem wy ma gań w za kre sie ochro ny śro do wi ska. Do ku ment obej -
mu je tak że za gad nie nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go, roz wo ju ryn ku ener gii i ko niecz no -
ści za gwa ran to wa nia kon ku ren cyj no ści ro dzi me go prze my słu. W Mi ni ster stwie Go spo dar ki
do bie ga ją koń ca pra ce nad do ku men tem. Przy go to wa no już je go część stra te gicz ną, oce nę
do tych cza so wej po li ty ki ener ge tycz nej do 2030 roku oraz pro gno zy przed sta wia ją ce za po -
trze bo wa nia na pa li wa i ener gię w perspektywie do 2050 roku. Obec nie trwa ak tu ali za cja
stra te gicz nej oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko. 
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że wąt pli wo ści za wsze bę dą, na to miast do brze jest o nich roz ma -
wiać, wy ja śniać je i po ka zy wać, jak ra dzą so bie z ni mi in ni. Obec -
nie ener ge ty ka ato mo wa na świe cie roz wi ja się zna ko mi cie, a jed -
no cze śnie zwięk sza się za kres jej bez pie czeń stwa. Po trze bu je my
no wo cze snych źró deł ener gii, a ener ge ty ka ją dro wa to nie jest tyl -
ko sa ma ener ge ty ka, ale też ogrom ny ob szar prze my słu to wa rzy -
szą ce go, opar te go na ba da niach ją dro wych, któ re moż na wy ko -
rzy stać w prze my śle, me dy cy nie, rol nic twie, fi zy ce ma te ria łów,
ochro nie śro do wi ska. Pol ska, nie ma jąc jesz cze roz wi nię tej ener -
ge ty ki ją dro wej, już dziś jest świa to wym po ten ta tem w pro duk cji
izo to pów uży wa nych w me dy cy nie. Na szą spe cjal no ścią jest mo -
lib den -99, sto so wa ny w me dy cy nie on ko lo gicz nej. Pro du ko wa ne
w Pol sce ra dio izo to py są eks por to wa ne do bli sko 80 kra jów na
świe cie. 

W co najbardziej opłaca się inwestować? 
– Z dzi siej szej per spek ty wy naj lep szym ob sza rem in we sty cyj -

nym są od na wial ne źró dła ener gii. I nie cho dzi tyl ko o bez po śred -
nie wspar cie ze stro ny pań stwa, ale także o roz wią za nia re gu la -
cyj ne, czy li sta bil ne wa run ki funk cjo no wa nia i od bio ru, sprze da ży
tej ener gii po ce nach sta łych, wa lo ry zo wa nych wskaź ni ka mi in -
fla cji przez 15 lat. Pro du cent ener gii od na wial nej mo że ją sprze -

dać w sys te mie au kcyj nym po ce nie, któ rą sam
bę dzie uprzed nio wy zna czał pod ką tem opła cal -
no ści. To jest sza le nie waż ne z punk tu wi dze nia
prze wi dy wal no ści i po li czal no ści te go biz ne su.
Je śli się nie ma dzie siąt ków mi liar dów, że by in we -
sto wać w ener ge ty kę ato mo wą, tyl ko du żo, du żo
mniej, to w Polsce naj lep szą al ter na ty wą są od na -
wial ne źró dła ener gii. 

Czy możemy czuć się energetycznie
bezpieczni?
– Na pew no tak. Wid mo blac ko utu jest od da -

lo ne, i to nie jest kwe stia tyl ko sa mych za in sta -
lo wa nych mo cy, ale tak że po łą czeń ze świa tem
ze wnętrz nym. Roz bu do wu je my po łą cze nia mię -
dzy sys te mo we, co ozna cza, że w przy pad ku za -

gro że nia, awa rii na wiel ką ska lę, bę dzie moż na kraj za si lać do -
sta wa mi z za gra ni cy. To też jest waż nym ele men tem sta bi li za cji
na sze go ryn ku, a ten ry nek co raz bar dziej otwie ra my. Jed no cze -
śnie na sza ener ge ty ka in ten syw nie się roz wi ja, mo der ni zu je.
Jest to nie tyl ko do bry biz nes, ale też do bry news dla oby wa te -
li, że nie gro zi nam ener ge tycz ny cha os. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �

�MONIKA KORZEWICZ, m.korzewicz@invest-park.com.pl
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Tesla Motors ogłosiła, że będzie produkować baterie, które znajdą zastosowanie w mieszkaniach,
firmach czy instytucjach publicznych. Ważące 100 kg akumulatory o pojemności 10 kWh 
i 7 kWh można zawiesić na ścianie (stąd ich nazwa – Powerwall). Producent twierdzi, że dzięki
tej baterii nasze rachunki za prąd będą niższe o 25 proc.
Najmniejsza z nich, mająca szerokość ok. 15 cm, może być zastosowana w zwykłym domu
jednorodzinnym jako zapasowe źródło energii. Ogniwa mają kosztować 3–3,5 tys. dolarów. Pierwsze
z nich trafią do odbiorców w USA jeszcze latem, a do klientów w innych częściach świata w następnym
roku. Tesla podkreśla, że dzięki przedstawionym rozwiązaniom możliwe będzie stopniowe odejście
od dotychczasowych źródeł pozyskiwania energii i wdrożenie m.in. ogniw słonecznych montowanych
na dachach budynków. Generowany przez nie prąd będzie następnie magazynowany w produkowanych
przez Teslę bateriach.

BATERIE, KTÓRE ZREWOLUCJONIZUJĄ RYNEK ENERGETYKI ODNAWIALNEJ?

JERZY WITOLD PIETREWICZ 
Od 2013 roku jest sekretarzem stanu
w Ministerstwie Gospodarki oraz pełnomocnikiem
rządu do spraw deregulacji gospodarczych. 
Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki
(obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. 
Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych
oraz absolwentem dwuletniej Szkoły Banku
Światowego (EDI) „The Economics of the Market”
w Wiedniu. Kierował Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz był
prezesem Banku Ochrony Środowiska.

Jeśli się nie ma dziesiątków
miliardów, żeby inwestować 
w energetykę atomową (...), 
to w Polsce najlepszą
alternatywą są odnawialne
źródła energii
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„Do łącz do naj lep szych!”, 

czyli      WIE ŚCI
ZE STRE FO WYCH
FIRM

CO SŁYCHAĆ 
W STREFIE?

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

ipi@invest-park.com.pl
@

NOWA INWESTYCJA 
= NOWE MIEJSCA PRACY 
W CERSANIT 
• Jedna z pierwszych firm w WSSE od czerwca rusza
z nowym przedsięwzięciem. Za blisko 6 mln zł
CERSANIT zakupi urządzenia i instalacje niezbędne 
do zwiększenia produkcji płytek ceramicznych zgodnie
z trendami panującymi na całym świecie.
Z nową inwestycją wiążą się nowe miejsca pracy. Cersanit
już rozpoczyna rekrutację. Firma zatrudni pracowników
produkcji oraz osoby do działu utrzymania
ruchu – mechaników, elektryków i automatyków.

1000 ton stali tygodniowo
• Ponad 1000 ton stali pochłania tygodniowo budowa nowej fabryki
VOLKSWAGENA w Wielkopolsce. Teren zajmuje powierzchnię ok. 300 boisk
piłkarskich. Zakład ma być gotowy w drugiej połowie 2016 roku. 
Inwestycja VW jest szansą dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców 
z branży motoryzacyjnej. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna stara się pozyskać 
do Wrześni kolejnych inwestorów. 

10-lecie TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND
w Jelczu-Laskowicach 
• W siedzibie TMIP odbyła się uroczystość z okazji dekady działalności firmy.
Jedną z tradycji spotkań rocznicowych jest przekazywanie dotacji na rzecz
lokalnych społeczności. Tym razem 10 tys. zł trafiło do PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ w Jelczu-Laskowicach. Toyota Motor Industries Poland
produkuje silniki do wysokoprężnych modeli Toyoty montowanych w zakładach
koncernu w Europie, a także w Afryce. 

Wszystkiego najlepszego! Już czekamy na 20-lecie!

IMPONUJĄCE!
Fabryka rośnie w oczach!

Przewidujemy masowy szał na remonty łazienek...
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Kierownice z Opola

Zostali Gwiazdami
Biznesu 
• W plebiscycie współorganizowanym przez WSSE 
„INVEST-PARK” wzięło udział 60 mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę
na Dolnym Śląsku. Zwycięzcą kategorii „Biznes
odpowiedzialny społecznie” została firma SKC
HAAS POLSKA z Dzierżoniowa – producent folii
do ekranów. W imieniu SKC Haas Polska nagrodę
odebrał KI YOUNG DO, zastępca prezesa firmy
(na zdjęciu). W kategorii „Średnia firma” drugie
miejsce zajął ZPAS-NET – producent szaf
dostępowych wraz z wyposażeniem energetycznym
z Nowej Rudy. W kategorii „Samorząd przyjazny
biznesowi” zostały nominowane aż dwie lokalizacje
objęte wałbrzyską strefą ekonomiczną – ŚWIDNICA
oraz ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE.

Czekamy na więcej takich inicjatyw!

IFM rozpoczyna budowę
• Blisko 100 inżynierów znajdzie zatrudnienie w budowanym przez ifm ecolink centrum
badawczo-rozwojowym w Opolu. – To jeden z niewielu przypadków, w których niemiecki
przedsiębiorca inwestuje w Polsce w rozwój wiedzy technicznej – podkreśla ANDRZEJ
DURDYŃ, prezes firmy (na zdjęciu z lewej, obok TOMASZ JAKACKI, wiceprezes WSSE „INVEST-PARK",
podczas wręczania pamiątkowego agatu). Obiekt wyposażony zostanie w laboratoria z najnowocześniejszą
aparaturą. Nad wdrażaniem innowacyjnych technologii i patentów pracować ma docelowo ok. 100 inżynierów,
głównie z Politechniki Opolskiej. Uczelnia już rozpoczęła współpracę z przedsiębiorcą. Opolski zakład jest częścią
koncernu ifm electronic, który specjalizuje się w produkcji elementów automatyki przemysłowej. 

PENTAIR zakupił tablicę interaktywną
• Do głuszyckiego gimnazjum trafiła nowa tablica
interaktywna, zakupiona przez firmę PENTAIR POLAND
z Dzierżoniowa, producenta szaf i obudów 
dla komponentów elektronicznych. Zajęcia z tablicami
interaktywnymi sprzyjają rozwojowi indywidualnych
zdolności poznawczych dziecka. Dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom styl nauczania może zostać dostosowany
do preferencji percepcyjnych uczniów.

Podczas uroczystości rozpoczęcia inwestycji odbyło się symboliczne wbicie łopaty 

GRATULUJEMY!

Rozmach podczas otwarcia 
zapowiada dynamiczny rozwój.

Tego życzymy!

Innowacje w dobrym stylu! 
„IPI” lubi interaktywne rozwiązania.

• W maju rozpoczęła się budowa zakładu, a jesienią ruszy
nabór pracowników do nowej fabryki GLOBAL STREERING
SYSTEMS EUROPE. Rozpoczęcie produkcji podzespołów
układu kierowniczego jest planowane na początek 2016 roku. 
– Będziemy modelowym przykładem inwestora, 
który angażuje się w sprawy obywateli oraz dba o interesy
pracowników i partnerów biznesowych – powiedział podczas
uroczystości rozpoczęcia inwestycji LARRY FINNELL, 
prezes GSS EUROPE. Amerykańska firma deklaruje
zatrudnienie co najmniej 200 pracowników i zainwestowanie 
ok. 27 mln zł w Opolu. 

• W czerwcu został otwarty pierwszy
etap nowej inwestycji REHAU
w Nochowie k. Śremu. Uroczystego
przecięcia wstęgi dokonali, od lewej:
starosta śremski – ZENON JAHNS, 
dyrektor Zakładu Produkcyjnego
REHAU – GRZEGORZ CHABURA,
wicemarszałek województwa
wielkopolskiego – WOJCIECH
JANKOWIAK, kierownik projektu hali
recycklingu – JÖRG IPFLING,
burmistrz Śremu – ADAM
LEWANDOWSKI, szef zarządu Grupy 
– REHAU RAINER SCHULZ.

Nowa inwestycja REHAU

Powodzenia!



OL GAZ to pol ska fir ma, któ ra po wsta ła w 2002
roku. – Na po cząt ku pro du ko waliśmy pro mien ni ki
ga zo we do ogrze wa nia wiel kich hal, jed nak uzna li -
śmy, że więk szy suk ces mo że my osią gnąć w dzie -
dzi nie AGD. Tę sa mą me to dę po sta no wi li śmy za -

sto so wać w ku chen kach ga zo wych. Suk ces za wdzię cza my pa sji
kon struk to rów, któ rzy nad zo ru ją każ dy etap pro ce su pro duk cji 
– opo wia da MIE CZY SŁAW KACZ MAR CZYK, pre zes Sol ga zu. 

TECH NO LO GIA „GAZ POD SZKŁEM”

Pły ty ty pu SOLGAZ z wy glą du przy po mi na ją pły ty in duk cyj ne,
jed nak ich fe no men kry je się we wnę trzu. – Na sza bez pło mie nio wa
ce ra micz na pły ta ga zo wa jest bez piecz na, eko lo gicz na i wy daj na.
W re zul ta cie co mie sięcz ny ra chu nek za gaz jest niż szy na wet o kil ka -
na ście zło tych. Dzie się cio krot nie mniej sza za war tość tlen ku wę gla
w spa li nach czy ni ku chen kę eko lo gicz ną i przy ja zną nie tyl ko dla śro -
do wi ska, ale przede wszyst kim dla użyt kow ni ka – tłu ma czy pre zes. 

In no wa cyj ne roz wią za nie opie ra się na spe cjal nych pal ni kach
umiesz czo nych pod pły tą ce ra micz ną. Kon tro lo wa ne są przez

S

SOLGAZ ze Świdnicy

Produkty tej niewielkiej firmy zdobywają światowe rynki nie tylko dzięki wyjątkowej estetyce i funkcjonalności,
ale również ze względu na niespotykane nigdzie indziej rozwiązania technologiczne. Przedsiębiorca wynalazł
i opatentował gazowe płyty bez płomienia i nie jest to jedyny wynalazek, którym może się pochwalić. 
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MAŁA FIRMA 
– WIELKIE PO

Produkty firmy są pokazywane na najważniejszych światowych targach. W Polsce Solgaz zdobył szereg
nagród, w tym nagrodę na targach w Gliwicach, medal za płytę gazową bez płomieni na targach w Kielcach
i medal za wyróżniony wyrób w Szczecinie. Na zdjęciu MIECZYSŁAW KACZMARCZYK – prezes firmy

FIRMA



układ elek tro nicz ny i prze twa rza ją cie pło na pro mie nio wa nie pod -
czer wo ne. Dzię ki ka ta li tycz ne mu spa la niu ga zu oszczęd ność ener -
gii w po rów na niu ze zwy kły mi pły ta mi ga zo wy mi wy no si do 50 proc.
Wy so ka tem pe ra tu ra spa la nia spra wia, że po wsta łe spa li ny są na -
wet dzie się cio krot nie czyst sze, niż te wy do sta ją ce się z pal ni ków
pło mie nio wych. Ma to po zy tyw ny wpływ na śro do wi sko i chro ni
przed tłu sty mi osa da mi. Wy jąt ko wym roz wią za niem są tak że do -
dat ko we po la go rą ce, któ re nie po bie ra ją ga zu. Dzię ki nim moż -
na pod grzać po tra wy, nie zu ży wa jąc do dat ko wej ener gii. Urzą dze -
niem ste ru je się przez pa nel do ty ko wy. 

Pły ty ty pu „gaz pod szkłem” bar dzo do brze spraw dza ją się w wa -
run kach tu ry stycz nych – w przy cze pach kem pin go wych i na jach -
tach. Do dzia ła nia pły ty wy star czy na pię cie 12 V, mo że być więc za -
si la na aku mu la to rem sa mo cho do wym. 

PRZEDE WSZYST KIM ROZ WÓJ

W ubie głym ro ku fa bry ka Sol gaz prze nio sła się do Świd ni -
cy. – W po przed niej sie dzi bie, w Mar ci no wi cach, zro bi ło nam się
cia sno. Tu taj cze kał na nas no wy bu dy nek w Wał brzy skiej Spe cjal -
nej Stre fie Eko no micz nej. Czu je my się tu bar dzo do brze, po nie waż
ma my lo kal do sto so wa ny do po trzeb na szej pro duk cji, ład ne biu -
ro i moż li wość roz wo ju – opo wia da Mieczysław Kaczmarczyk.

Sol gaz eks por tu je swo je pro duk ty do kil ku kra jów, mię dzy 
in ny mi Szwaj ca rii, An glii czy Ro sji. Pre zes sta wia jed nak przed
so bą i swo imi pra cow ni ka mi no we wy zwa nia – wyj ście na ry nek
glo bal ny. – W przy szło ści chce my kon ku ro wać ze świa to wy mi po -

ten ta ta mi i prze ko nać pol skie go kon su men ta, że urzą dza jąc
kuch nię, nie mu si wy bie rać mię dzy funk cjo nal no ścią a pięk nem.
My łą czy my jed no i dru gie, a na wet da je my wię cej – tłu ma czy
pre zes. 

Fir ma cią gle się roz wi ja i po sze rza swój asor ty ment. Po wsta ła już
pły ta in duk cyj na „bez gra nic”, któ ra au to ma tycz nie wy kry wa gar nek
i do sto so wu je grza nie do je go roz mia ru, oraz „in te li gent ny okap”,
otwie ra ją cy się po roz po czę ciu go to wa nia. �

�MO NI KA KO RZE WICZ
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Kuchenka gazowa firmy Solgaz wyglądem przypomina płytę elektryczną. Jednak nie wymaga
specjalnych garnków. A dzięki temu, że ma płytę ceramiczną – niezwykle łatwo utrzymać ją
w czystości. Innowacyjna kuchnia została skonstruowana i opatentowana w latach 90. XX wieku
przez polskiego inżyniera. Spełnił on marzenie żony i opracował sposób na połączenie wyglądu
nowej płyty elektrycznej z palnikiem gazowym. Uzupełnieniem płyt Solgazu jest nowoczesny
piekarnik oraz inteligentny okap: cichy i energooszczędny, jedyny na rynku, który otwiera się
automatycznie, gdy zaczynamy gotować

FO
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Firma SOLGAZ jako pierwsza na świecie 
zastosowała slider, czyli dotykowy 
suwak elektroniczny do sterowania mocą 
palników gazowych. 
W płytach gazowych występują liczne 
zabezpieczenia, jak chociażby blokada
przed przypadkowym włączeniem przez dzieci
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NAUKA I BIZNES

WY KRY WACZ MIN,
CY KLO METR

Jed nym z naj więk szych wy na laz -
ków pol skich in ży nie rów w cza -
sie II woj ny świa to wej był wy kry wacz min. Sta cjo nu -
ją cy w Szko cji pol ski puł kow nik i in ży nier JÓ ZEF
KO SAC KI skon stru ował urzą dze nie, któ re za po mo -
cą fal ra dio wych wska zy wa ło miej sce ukry cia mi ny
prze ciw de san to wej. Po wsta ły „Mark I” prze bił swą
funk cjo nal no ścią sześć in nych, bry tyj skich pro to ty pów. 

In nym dzie łem pol skich na ukow ców, któ re wpły -
nę ło na prze bieg II woj ny świa to wej, był cy klo metr –
urzą dze nie au to ma ty zu ją ce ob li cze nia niezbędne do
złamania ko du ma szy ny szy fru ją cej Enig ma.

POJAZD KSIĘŻYCOWY
MISJI APOLLO

Lu nar Ro ving Ve hic le to po jazd ko ło wy uży wa -
ny przez astro nau tów pro gra mu Apol lo, słu-
żą cy do trans por tu sprzę tu na uko we go i łącz -
no ścio we go, na rzę dzi oraz pró bek grun tu na
Księ ży cu. W ra mach kon kur su ogło szo ne go 
w 1961 ro ku przez NASA stwo rzył go ze spół kon -
struk to rów pod kie row nic twem MIE CZY SŁA WA
G. BEK KE RA. Pol ski pro fe sor spe cja li zu ją cy
się w kon stru owa niu i ba da niu po jaz dów dla
woj ska był au to rem ca ło ści roz wią zań tech -
nicz nych, któ re za pew nia ły po ru sza nie się LRV
po po wierzch ni Księ ży ca.

DZIĘKI KTÓRYM 
ZMIENIA SIĘ ŚWIAT

POLSKIE

KA SOW NIK, MASZYNA KSIĘGOWA,
MASZYNA DO GŁOSOWANIA,
SEMAFOR

Pierw szy ręcz ny ka sow nik do bi le tów, któ re go za sa da
dzia ła nia zbli żo na by ła do uży wa nych obec nie, wy -
na lazł w 1848 ro ku pol ski eko no mi sta i in ży nier JAN 
JÓ ZEF BA RA NOW SKI. Otrzy mał za to w 1849 ro ku na
Wy sta wie Kra jo wej w Pa ry żu me dal fran cu skie go To -
wa rzy stwa Za chę ty do Wy na laz czo ści i me dal mi ni stra
ro bót pu blicz nych Fran cji. Me da li otrzy mał wię cej,

m.in. za wy na le zie nie ma -
szy ny księ go wej do kon tro li
ra chun ków czy też ma szy -
ny do gło so wa nia i do ob li -
cza nia gło sów w wy bo rach.
W 1857 ro ku wy na lazł też
se ma for, któ ry po raz pierw -
szy za sto so wa no na li nii
ko le jo wej Pa ryż -Ro uen.

SPINACZ BIUROWY, 
WYCIERACZKA
SAMOCHODOWA

Za jed ne go z wy na laz ców wy cie racz ki
uwa ża ny jest Po lak JÓ ZEF HOF MANN –
pia ni sta i kom po zy tor. Wzo ro wał się na
słu żą cym do po da wa nia tem pa utwo ru
me tro no mie. Je go pro jekt zo stał wdro żo -
ny do pro duk cji se ryj nej w fa bry ce For da.
Hof man no wi przy pi su je się tak że wy na -
le zie nie spi na cza biu ro we go, do któ re go
in spi ra cją miał być klucz wio li no wy. Ogól -
nie Po lak ma na kon cie po nad 70 wy na -
laz ków, w tym pod wyż sza ny sto łek do
for te pia nu, pneu ma tycz ne amor ty za to ry
sa mo cho do we, ze gar elek trycz ny, ma -
szyn kę elek trycz ną do go to wa nia oraz
wie le roz wią zań kon struk cyj nych w for te -
pia nach, ba lo nach i sa mo lo tach. Opa ten -
to wał też urzą dze nie do mie rze nia si ły do -

ty ku pia ni sty.

Pa tent na pa tent
Pa tent to pra wo wy łącz ne go ko rzy sta nia z wy na -
laz ku w spo sób za rob ko wy lub za wo do wy. Mak -
sy mal ny okres trwa nia pa ten tu wy no si 20 lat i obo -
wią zu je na te re nie pań stwa, w któ rym żą da na jest
ochro na. 
Moż na też ubie gać się o pa tent eu ro pej ski – któ -
ry obej mu je więk szość kra jów eu ro pej skich. Kon -
wen cja Pa ry ska z 20 mar ca 1883 roku umoż li wi -
ła też do ko ny wa nie zgło sze nia mię dzy na ro do we go,
jed nak ko lej ne zgło sze nia mu -
szą być do ko ny wa ne w każ dym
z kra jów kon wen cji od dziel nie
(prak tycz nie wszyst kie kra je
świa ta są jej człon ka mi). In ną
opcją jest zgło sze nie wy na laz -
ku w try bie PCT – Pa tent Co -
ope ra tion Tre aty. Do te go ukła -
du rów nież przy stą pi ły pra wie
wszyst kie kra je świa ta (nie na -
le ży do niego np. Taj wan).

HOLOGRAM 

Pio nie rem tech no lo -
gii, dzię ki któ rej na dwu wy mia -
ro wym tle moż na oglą dać trój -
wy mia ro wy ob raz, był pol ski
fi zyk MIE CZY SŁAW WOLF KE.
Teo re tycz ne pod sta wy sfor mu -
ło wał już w 1920 ro ku, wy prze -
dza jąc w tym Den ni sa Ga bo ra,
któ ry 28 lat póź niej roz wi nął me -
to dę ho lo gra ficz ne go od twa rza -
nia ob ra zów, otrzy mu jąc za to
Na gro dę No bla.

INVEST-PARK INFO � 2/7/2015

ŹRÓDŁO FOT.: WIKIMEDIA COMMONS/JAMES (SGT) NO 1 ARMY FILM & PHOTOGRAPHIC UNIT, 
WAR OFFICE SECOND WORLD WAR OFFICIAL COLLECTION

ŹRÓDŁO FOT.: WIKIMEDIA COMMONS/NASA/DAVE SCOTT

„Mark I” w użyciu 
w Afryce Północnej 
w 1942 roku

Maszyna wyborcza 
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FO TO GRA FIA KOLOROWA,
FILM BARW NY, 
KAMIZELKA KULOODPORNA

Po cho dzą cy z te re nów za bo ru au striac kie go JAN
SZCZE PA NIK, na zy wa ny pol skim Edi so nem, to au tor kil -
ku dzie się ciu wy na laz ków z dzie dzi ny fo to gra fii, fil mu
i tkac twa. W 1902 ro ku opa ten to wał ory gi nal ną me to dę
po le ga ją cą na wy ko rzy sta niu zja wi ska „pło wie nia ko lo -
rów”, czy li od bar wia nia barw ni ków pod wpły wem świa -
tła. Stwo rzył też uda ny sys tem krę ce nia fil mu barw ne go.
Z je go uży ciem po wstał m.in. w 1921 ro ku w Al pach film
kra jo znaw czy „Prze łęcz”, bar dzo wy so ko oce nio ny za
wier ne od two rze nie barw. Szcze pa nik był też twór cą
pierw szej w dzie jach sku tecz nej ka mi zel ki ku lo od por nej.

AE RO SKOP I PLE OGRAF

Ple ograf, czy li apa rat do wy ko ny wa nia
zdjęć fil mo wych i do ich wy świe tla nia, skon-
stru ował w wie ku za le d wie 19 lat KA ZI MIERZ 
PRÓ SZYŃ SKI. Za de mon stro wał go na po ka zie
w War sza wie w 1894 ro ku, a więc rok przed pa -
ry ską pro jek cją z uży ciem ki ne ma to gra fu opa -
ten to wa ne go przez bra ci Lu mière. Wy na laz kiem
Pró szyń skie go był też ae ro skop, opa ten to wa ny
w 1909 ro ku. By ła to ręcz na ka me ra do fil mo wa -
nia – na krę co no nią pierw szą lot ni czą kro ni kę
z walk na fron cie pod czas I woj ny świa to wej. Pró -
szyń ski w cią gu swo je go ży cia zgło sił po nad
90 pa ten tów, głów nie z dzie dzi ny ki ne ma to gra fii.

PLECAKOWA RADIOSTACJA
Do pol skich wy na laz ków zna nych na ca łym
świe cie moż na rów nież za li czyć SCR-300. To
pierw sza na świe cie ple ca ko wa ra dio sta cja
z ma nu al nie usta wia ną czę sto tli wo ścią. Wa ży -
ła 16 kg, a żoł nie rze na zy wa li ją... wal kie -tal kie.
Wraz z gru pą in ży nie rów stwo rzył ją w 1943 ro -
ku dla Mo to ro li (a w za sa dzie dla U.S. Ar my,
któ ra ko rzy sta ła w cza sie II woj ny z te go urzą -
dze nia) HEN RYK MA GNU SKI.

„MAKE-UP”,
PODKŁAD W PŁYNIE

Okre śle nie „ma ke -up” zo sta ło wy my ślo -
ne przez MAK SY MI LIA NA FAK TO RA,
zna ne go ja ko Max Fac tor. Był on zna nym
cha rak te ry za to rem fil mo wym, a je go klien -
ta mi by ły naj więk sze gwiaz dy ame ry kań -
skie go ki na: Mar le na Die trich, Po la Ne gri, 
Gin ger Ro gers, Char lie Cha plin, John
Way ne, Frank Si na tra. Max Fac tor ufar bo -
wał Ri cie Hay worth wło sy na ru do, a spe -
cjal nie opra co wa nym pu drem roz ja śnił
ciem ną ce rę Ru dol fa Va len ti no. W 1914
ro ku opra co wał spo sób, dzię ki któ re mu
ła two na kła da ło się i zmy wa ło ma ki jaż. 
On też ko sme ty ki umie ścił w tub kach,
opa ten to wał pod kład w pły nie oraz wpadł
na po mysł, żeby szmin kę sprze da wać
w sztyf cie.

MELEX

Po jazd ten zo stał stwo rzo ny
przez in ży nie rów z za kła dów Wy twór ni
Sprzę tu Ko mu ni ka cyj ne go  PZL-Mie lec.
Zna ją go przede wszyst kim gol fi ści, ale
ta pol ska kon struk cja by ła na ty le uda -
na, że dziś na ca łym świe cie na zwa
przy ję ła się ja ko okre śle nie po jaz du
elek trycz ne go. 

TECHNOLOGIA 
PRODUKCJI KRYSZTAŁÓW 
AZOTKU GALU

W 2001 ro ku pra cow ni kom war szaw -
skie go In sty tu tu Wy so kich Ci śnień PAN
uda ło się wy two rzyć wy so kiej ja ko ści
krysz ta ły azot ku ga lu, któ re wy ko rzy -
sty wa ne są mię dzy in ny mi w nie bie -
skich la se rach. Udo sko na lo na w Ja po -
nii tech no lo gia zna la zła za sto so wa nie
w na pę dach Blu -
-ray czy dio dach
LED. 

PEROWSKITY
A ENERGIA

31-let nia fi zycz ka OL GA MA LIN KIE WICZ
od kry ła nowe zastosowanie pe row ski -
tów (mi ne ra łów) w fo to wol ta ice. Do ce ni -
ła to Ko mi sja Eu ro pej ska, wrę cza jąc jej
w 2014 ro ku na gro dę w ra mach kon kur -
su Pho to nics21. No wa tech no lo gia przy -
czy ni się do ła twiej sze go czer pa nia ener -
gii wprost ze Słoń ca i, ze wzglę du na
ła twość pozyskiwania ma te ria łu i pro ce su
wytwarzania ogni wa, bę dzie du żo tań sza
od ja kiej kol wiek in nej tech no lo gii w dzie -
dzi nie fo to wol ta iki.

MASOWA PRODUKCJA
GRAFENU

Choć gra fen jest wy na laz kiem bry tyj -
skim, Po la cy z war szaw skie go In sty tu tu
Tech no lo gii Ma te ria łów Elek -
tro nicz nych opra co wa li wła sną,
ma so wą i ta nią me to dę pro -
duk cji te go ma te ria łu. Polacy
mają także na nią patent na
cały świat.

Wynalazek pod ochroną

Pa ten ty są udzie la ne na wy na laz ki, któ re są no we, na da ją się do prze -
my sło we go za sto so wa nia, ma ją po ziom wy na laz czy oraz zo sta ły do -
sta tecz nie ujaw nio ne w opi sie zgło sze nio wym. Nie zbęd ne jest też za -
cho wa nie ta jem ni cy przed zgło sze niem wy na laz ku do Urzę du Pa -
ten to we go.
Wyróżnia się dwie główne kategorie wynalazków: przedmioty
(artykuły, substancje, urządzenia, układy elektroniczne itp.) oraz
metody (procesy produkcji, wytwarzania, działania itp.). W niektórych
krajach patent może być przyznany też dla wynalazku dotyczącego
nowego zastosowania znanej substancji.
Prawo do uzyskania patentu przysługuje twórcy lub twórcom
wynalazku. Jeśli jednak wynalazek został dokonany podczas
wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę albo przy
realizacji innej umowy, prawo to przysługuje pracodawcy (chyba że
strony ustaliły inaczej). Twórca musi być jednak zawsze wskazany
w zgłoszeniu patentowym, nawet jeśli nie jest zgłaszającym.

ŹRÓDŁO FOT.: WIKIMEDIA COMMONS/WŁADYSŁAW JEWSIEWICKI, „KAZIMIERZ PRÓSZYŃSKI”, INTERPRESS, WARSZAWA 1974 ŹRÓDŁO FOT.: WIKIMEDIA COMMONS/HTTP://WWW.TARNOW.PL/SZCZEPANIK/ZYCIORYS.PHP

ŹRÓDŁO FOT.: WIKIMEDIA COMMONS/RJB1.

Kazimierz Prószyński
filmujący ulice Paryża 
w 1909 roku

U góry: pokaz kamizelki 
kuloodpornej w Krakowie.
Z lewej: etykieta z opakowania 
papieru do fotografii barwnej

Instrukcja 
Signal Corps 

scr 300A
z II wojny 
światowej 
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Fot.: Kryształ azotku galu

TEKSTY: OPRAC. NA PODST. W
IKIPEDIA
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NOWE FIRMY
W WSSE

Inwestycje-reinwestycje 

• FRAMO MORAT POLSKA należy do międzynarodowej grupy
FRANZ MORAT. Firma jest producentem układów
napędowych: od kół zębatych, poprzez przekładnie, 
aż po kompletne mechanizmy skrzyń biegów. Posiada zakłady
w wielu krajach Europy oraz świata. Nowa inwestycja firmy
zostanie zlokalizowana w hali produkcyjno-magazynowej
w Nowej Rudzie. Przedsiębiorca wyposaży obiekt w linie
technologiczne do produkcji przekładni mechanicznych 
oraz zestawów napędowych. Niemiecki przedsiębiorca
zatrudni co najmniej 40 osób i zainwestuje 10 mln zł.
To 350 zezwolenie na działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej wydane przez spółkę „INVEST-PARK”.
Na terenach strefy w Nowej Rudzie działa obecnie
5 przedsiębiorców, którzy utworzyli łącznie ponad 730 miejsc
pracy. 

• Firma ALMES POLAND, włoski producent z branży AGD,
zainwestuje w Świdnicy. Przedsiębiorca będzie produkował
i montował elementy elektromechaniczne głównie dla sektora
AGD, tj. wentylatory do chłodzenia, pompy, siłowniki, silniczki
i inne komponenty. Zatrudnienie znajdzie 10 osób,
a inwestycja wyniesie ponad 3 mln zł. W Świdnicy działa
obecnie 13 firm. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostają
jeszcze 52 ha wolnych terenów. 

• 80 miejsc pracy stworzy w Kłodzku KAYSER AUTOMOTIVE
SYSTEMS. W hali produkcyjno-magazynowej firma
produkować będzie komponenty samochodowe, m.in. przewody
ciśnienia oraz przewody powietrzne i paliwowe. Produkty te będą
wykorzystywane w nowych modelach samochodów czołowych
producentów na świecie (Volkswagen, Audi, Seat oraz Skoda).
Niemiecki przedsiębiorca zainwestuje 11,5 mln zł.
Jest to 4 inwestor na terenach wałbrzyskiej strefy w Kłodzku.
Prowadzą tam również działalność firmy: KPM Meble, 
GE Power Controls oraz Miranda 4, które zainwestowały
ok. 250 mln zł i zatrudniają łącznie ponad 1000 osób. 

• Firma CEDROB w Kluczborku wybuduje i wyposaży 
zakład produkcyjny, w którym wytwarzane i magazynowane
będą gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich. 
Polski przedsiębiorca zatrudni 70 osób i zainwestuje 
co najmniej 70 mln zł. Jest to 5 inwestycja na terenach
objętych specjalną strefą w Kluczborku, w której
na przedsiębiorców czekają jeszcze 4 ha wolnych gruntów. 

• W Dzierżoniowie CW LUNDBERG wybuduje zakład,
w którym produkować będzie akcesoria dachowe: płotki
przeciwśniegowe, pomosty dachowe i drabiny dachowe.
Szwedzki przedsiębiorca zainwestuje 5 mln zł oraz zatrudni
co najmniej 7 osób. W Dzierżoniowie działa obecnie 17 firm.
Przedsiębiorcy zainwestowali łącznie ok. 709 mln zł
i zatrudniają ponad 2100 osób. Na inwestorów czekają
jeszcze 44 ha wolnych terenów inwestycyjnych. 
„INVEST-PARK” planuje rozpocząć w tym roku budowę hali
produkcyjno-magazynowej. 

CO SŁYCHAĆ 
W STREFIE?

• Firma BIG PIEROGI w Opolu otworzy zakład, w którym
produkować będzie gotowe posiłki i dania (głównie pierogi).
Dzięki inwestycji wartej 12 mln zł zatrudnienie znajdzie
130 osób. Na terenach strefy w Opolu działa obecnie 
10 przedsiębiorców, którzy zadeklarowali zatrudnienie ponad
1000 osób.

• FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE zatrudni w Bolesławcu 
50 osób. Firma będzie produkować materiały reklamowe.
Holenderski przedsiębiorca zainwestuje prawie 9,5 mln zł.
W Bolesławcu na inwestorów czeka jeszcze prawie 55 ha
gruntów inwestycyjnych. 

Od kwietnia w WSSE wydano 7 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.
Nowymi firmami, które zdecydowały się zainwestować na terenie wałbrzyskiej strefy,
są Framo Morat Polska, CEDROB, CW Lundberg, Almes Poland, Kayser Automotive Systems,
BIG Pierogi i Favorite Gifts Print Europe.
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� Zebrała MONIKA KORZEWICZ, m.korzewicz@invest-park.com.pl

Wrę cza nie sym bo licz nych ze zwo leń na pro -
wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej w wał -
brzy skiej stre fie to już tra dy cja. Uro czy stość
od by wa się w wy jąt ko wym miej scu, bo
w Zam ku Książ. W tym ro ku przed się bior cy,
któ rzy zde cy do wa li się za in we sto wać lub roz -
sze rzyć dzia łal ność w WSSE, pla nu ją za trud -
nić ponad 500 osób, a de kla ro wa ne in we sty -
cje prze kro czą 320 mln zł (o ze zwo le niach wy -
da nych w pierw szym kwar ta le pi sa li śmy w po -
przed nim nu me rze). 

Na zdję ciu FRANK BAUM GAR TEN, pro -
ku rent FRA MO MO RAT, od bie ra ze zwo le nie
od BAR BA RY KA ŚNI KOW SKIEJ, pre zes
WSSE „INVEST-PARK”, oraz MA RZE NY
WO LIŃ SKIEJ, wi ce bur mistrz No wej Ru dy. 

ZEZWOLENIA
UROCZYŚCIE
ROZDANE



d naj młod szych lat ma rzył o tym, aby zo -
stać kon struk to rem sa mo cho dów. Już
w przed szko lu po ma gał ta cie w warsz ta -
cie sa mo cho do wym. Ja ko szko łę śred nią
wy brał Tech ni kum Sa mo cho do we w Strze -

li nie, a po ukoń cze niu stu diów na kie run ku me cha nicz -
nym na Po li tech ni ce Wro cław skiej do stał pro po zy cję pra -
cy w Niem czech. 

PRAK TYK PO SZU KI WA NY

– By ło mi znacz nie ła twiej niż ko le gom, po nie waż
miałem prak tycz ną wie dzę o dzia ła niu me cha ni zmów
w po jaz dach sa mo cho do wych, wie dzia łem, z cze go się
skła da ją, jak to wszyst ko dzia ła, ja kich na rzę dzi uży wać
do na pra wy. Dla te go po ukoń cze niu stu diów do sta łem
swo ją pierw szą pra cę w nie miec kiej fir mie Som mer, spe -
cja li zu ją cej się w bu do wie po jaz dów użyt ko wych, gdzie
za czą łem swo ją ka rie rę ja ko kon struk tor. Przez dwa na -

ście lat pra co wa łem w Niem czech dla firm mo to ry za cyj -
nych, zaj mu jąc się pro jek to wa niem kom plet nych po jaz -
dów oraz ich czę ści – opo wia da pre zes Ro bert Smir now.

Za bie ga ło o nie go wie le nie miec kich przed się biorstw
(m.in. Au di), jed nak czuł się zbyt moc no zwią za ny z Dol -
nym Ślą skiem, gdzie się uro dził i ma ro dzi nę, że by tam
zo stać. Po sta no wił otwo rzyć wła sny biz nes w Pol sce. Ra -
zem z sio strą, spe cja list ką w za kre sie HR, za ło ży li spół -
kę MKR Gro up. Wie dza pre ze sa plus do świad cze nie sio -
stry po zwo li ły na stwo rze nie fir my zaj mu ją cej się usłu ga mi
w dziedzinie konstrukcji sta lo wych. – Spół ka za czę ła się
faj nie roz wi jać i stwier dzi li śmy, że moż na zro bić coś jesz -
cze ciekawszego, wy ko rzy stać mój ta lent pro jek to wa nia
w kon struk cjach i w mo to ry za cji. Po sta no wi li śmy od bu -
do wać sta rą pol ską mar kę pojazdów dostawczych NYSA
– tłu ma czy pre zes.

TA NI, LEK KI, EKO LO GICZ NY

Pre zes Ny sa Za kład Po jaz dów SA ma wła sną kon cep -
cję na bu do wę po jaz du do staw cze go, któ ry bę dzie od -
bie gał od stan dar dów obec nie pro du ko wa nych sa mo -
cho dów. – To bę dzie to tal nie in no wa cyj ny pro jekt, któ ry
cha rak te ry zu ją trzy punk ty: lek ki, eko lo gicz ny, nie dro gi.
Po jazd o na zwie „Ny sa”, nad któ rym pra cu ję, bę dzie
zbu do wa ny przede wszyst kim z ma te ria łów lek kich i su -
per lek kich oraz wyposażony w napęd elektryczny lub
hybrydowy. Dzię ki te mu bę dzie cał ko wi cie eko lo gicz ny.
Chcę tak że, aby kosz ty po jaz du by ły zbli żo ne do po jaz -
dów spa li no wych, a za sięg po rów ny wal ny z kon wen cjo -
nal ny mi do staw cza ka mi – wy li cza Smir now.

Czy da się wy pro du ko wać po jazd lek ki i eko lo gicz ny,
a jed no cze śnie ta ni? Pre zes za pew nia, że tak, po nie waż
w po wsta ją cym cen trum ba daw czo -roz wo jo wym chce
pro du ko wać pro to ty py z moż li wo ścią pro duk cji wiel -
ko se ryj nej, co znacz nie ob ni ży kosz ty. Głów ny na cisk
w badaniach bę dzie po ło żo ny na bu do wę nad wo zi oraz
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Preferencje konsumentów, regulacje rządowe oraz moda na ekologię wpływają na rozwój
innowacji i technologii w motoryzacji. Szacunki Deloitte wskazują, że do 2020 roku „zielone
auta” stanowić będą ok. 1/3 sprzedaży na rynkach rozwiniętych i ok. 1/5 sprzedaży
w miastach krajów rozwijających się. Ten trend dostrzega także ROBERT SMIRNOW
– prezes NYSA ZAKŁAD POJAZDÓW.

O

CZAS 
NA ZIELONE
AUTA!

• ZSD NYSA to polski
samochód dostawczy
produkowany w latach
1958–1994 w ZAKŁADACH
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH w Nysie.
Początkowo przedsiębiorstwo
produkowało nadwozia
specjalne, następnie małe
samochody dostawcze
o ładowności do 1000 kg.
Na zdjęciu mikrobus 
NYSA N59M w Muzeum
Motoryzacji w Zamku Topacz
pod Wrocławiem.



ba te rii. Oprócz po jaz dów przed mio tem pro duk cji bę dą
nad wo zia aut do staw czych i cię ża ro wych wy ko na ne
z ma te ria łów opra co wa nych w przy za kła do wym la bo ra -
to rium. W przy szło ści pla no wa na jest rów nież pro duk cja
kom plet nych po jaz dów do staw czych. 

PRZEDE WSZYST KIM RY NEK LO KAL NY

Bu do wa za kła du roz pocz nie się w przy szłym ro ku, na -
to miast pra ce ba daw czo-roz wo jo we już się za czę ły we
Wro cła wiu. Obec nie po szu ki wa ne są fir my, któ re zajmą
się pro duk cją ele men tów do po jaz dów.

Za kład ulo ko wa ny na te re nie Wał brzy skiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej to nie tyl ko kil ka set no wych miejsc
pra cy dla miesz kań ców i wpły wy z po dat ków do gmin ne -
go bu dże tu, ale też zna czą ce oży wie nie lo kal ne go ryn ku.
Istot nym efek tem in we sty cji bę dzie tak że po bu dze nie
i roz wój lo kal nych firm, któ re sta ną się do staw ca mi kom -
po nen tów i usług.

– W przyszłej dzia łal no ści bę dzie my po trze bo wa li róż -
nych kom po nen tów – od ma łych śrub, po przez de ta le
metalowe i z two rzyw sztucz nych, po wiąz ki elek trycz ne
czy sil ni ki. Nie któ rych, nie ste ty, nie ku pi my lo kal nie, jest

jed nak wie le ele men tów w bu do wie po jaz dów, któ re bę -
dzie my mo gli na być od miej sco wych firm, wspie ra jąc
przy tym lo kal ny ry nek. Je stem zwo len ni kiem wspie ra nia
pol skich pro duk tów – mó wi pre zes.

IN WE STY CJA W KA DRY 

Pre zes spół ki MKR Gro up, Ro bert Smir now, po cho dzi
z gmi ny Strze lin i nie kry je, że ma do te go miej sca
ogrom ny sen ty ment. Na de cy zję o in we sty cji w tym mie -
ście wpły wa do sko na ła lo ka li za cja – bli skość Wro cła wia
i au to stra dy. – Bę dzie to za kład ba daw czo -roz wo jo wy,
dla te go za le ża ło mi, aby mieścił się bli sko uczel ni, z któ -
ry mi bę dzie my współ pra co wać. Waż ne jest rów nież, że
w Strze li nie znaj du je się tech ni kum sa mo cho do we,
do któ re go uczęsz cza łem (obec nie cen trum kształ ce nia
za wo do we go). Chce my utwo rzyć tam kla sę pro fi lo wa ną,
aby odkrywać ta len ty, a na stęp nie kształ cić mło dych lu -
dzi na nasze potrzeby. W na szym pro jek cie jest prze wi -
dzia na przy za kła do wa szko ła, że by mło dzież mo gła zo -
ba czyć, jak się pro jek tu je, jak po wsta ją krót kie se rie
pro duk cyj ne – tłu ma czy Ro bert Smir now. �

�MO NI KA KO RZE WICZ
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� URODZONY w Strzelinie
�WYKSZTAŁCENIE: 

• Technikum Samochodowe 
w Strzelinie

• Politechnika Wrocławska
• obecnie – studia podyplomowe MBA 

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
� DOŚWIADCZENIE: 

• konstruktor w firmach z branży motoryzacyjnej 
�W WEEKENDY...

...lubi odpocząć na świeżym powietrzu, uprawia sport 
lub z córkami pokonuje leśne trasy i górzyste ścieżki 

W lipcu 2014 roku ROBERT SMIRNOW wraz z siostrą KATARZYNĄ SMIRNOW-BIRKMANN
odebrali zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w WSSE „INVEST-PARK”.
Bu do wa no we go za kła du ma potrwać do koń ca 2017 ro ku i kosz to wać ok. 25 mln zł. 
Do ce lo wo za trud nie nie znaj dzie tu ok. 200 osób. 
Zezwolenie wręczyła ILONA ANTONISZYN-KLIK (z prawej), wiceminister gospodarki
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rzyj mu je się, że na zwa „Bie la wa” wy wo dzi się od sło wiań -
skiej na zwy po to ku (bie la, bi la – bia ła). Pierw sza udo ku -
men to wa na wzmian ka o Bie la wie po cho dzi z ro ku 1288.
Wy da rze niem, któ re wpi sa ło miasto do pod ręcz ni ków hi -

sto rii, był opisany przez noblistę Gerharta Hauptmanna bunt tka czy
z 1844 roku.

Przez bli sko 200 lat Bie la wa sły nę ła z prze my słu włó kien ni cze go.
W la tach jej świet no ści dwa naj więk sze za kła dy dzia ła ją ce w mie ście
(Biel baw oraz Biel tex) za trud nia ły po nad 13 ty s. pra cow ni ków. Obec nie

MODELO
MIASTO
EKOLOG

Bielawa to ambitne i pełne pomysłów miasto,
dynamicznie zmieniające swoje oblicze – z ośrodka
przemysłu włókienniczego na miasto, którego siłą 
jest przedsiębiorczość. 

BIELAWA 

P

Bielawska podstrefa WSSE znajduje się w sąsiedztwie południowej obwodnicy Dzierżoniowa,
której budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Droga ułatwi dojazd do Świdnicy i autostrady
A4 oraz do Ząbkowic Śląskich i drogi krajowej nr 8
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ofer ta in we sty cyj na Bie la wy skie ro wa na jest do in we sto rów dzia ła -
ją cych w róż nych bran żach prze my słu i usług. 

OFERTA INWESTYCYJNA

Bie la wa w swo jej ofer cie in we sty cyj nej po sia da grunty dla ma -
łych, śred nich oraz du żych firm. Głów ną za chę tą dla przed się bior -
ców, któ rzy chcie li by za in we sto wać w Bie la wie na te re nach Wał -
brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej, są ulgi po dat ko we. Na
in we sto rów cze ka 11 ha atrak cyj nych działek. 

Do sko na łe uzu peł nie nie te re nów po ło żo nych w bie law skiej pod -
stre fie stanowi In ku ba tor Przed się bior czo ści. Jest to roz wią za nie dla
osób, któ re my ślą o wła snym biz ne sie, jed nak nie dys po nu ją wła snym
lo ka lem ani znacz nym bu dże tem. Dzię ki po zy ska nym z RPO fun du -
szom prze pro wa dzo no kom plek so wą mo der ni za cję i przy sto so wa no
obiekt biu ro wy po by łych za kła dach ba weł nia nych Biel tex. Obec nie
budynek dys po nu je po miesz cze nia mi pro duk cyj no -biu ro wy mi o łącz -
nej po wierzch ni ok. 1350 m2 oraz dwo ma sa la mi kon fe ren cyj ny mi. 

Przed się bior ca, któ ry zde cy du je się za in we sto wać w Bie la wie,
mo że li czyć na otwar tość oraz peł ne za an ga żo wa nie władz mia sta,
do god ne wa run ki, a tak że możliwość uzyskania ulg w po dat kach. 

ZIELONA WYSPA DOLNEGO ŚLĄSKA

Bie la wa od wie lu lat sta wia na po sza no wa nie śro do wi ska na -
tu ral ne go oraz edu ka cję eko lo gicz ną. Kształ tu jąc wśród miesz -
kań ców po czu cie od po wie dzial no ści za przy ro dę oraz re ali zu jąc
od po wied nie in we sty cje, Bielawa chce być mo de lo wym mia stem
eko lo gicz nym. Jed nym z kie run ków dzia łań jest wdrażane na
wszyst kich po zio mach kształ ce nie eko lo gicz ne. 

W 1999 ro ku Przed szko le Pu blicz ne nr 1 prze kształ co no
w Przed szko le Eko lo gicz ne. Po wsta ły tam pa gór ki, do li ny, rze ka
pia sko wo -ka mien na oraz in ne atrak cyj ne dla ma lu chów miej sca.
Do przed szkol ne go pro gra mu na ucza nia wpro wa dzo no te ma ty
zwią za ne z eko lo gią. Ko lej nym kro kiem by ło by ło utwo rze nie w Bie -
la wie pierw szej w Pol sce i Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej „Szko ły

WE 

ICZNE

Bielawa jest położona w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie dzierżoniowskim. 
Wraz z dwoma sąsiednimi miastami – Dzierżoniowem i Pieszycami – tworzy aglomerację liczącą prawie 100 tys. mieszkańców
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Sło necz nej”. Obec nie pla ców ka dzia ła w Cen trum Od na wial nych
Źró deł Ener gii. 

W czasie, gdy funk cjo no wa ło już kształcenie ekologiczne na po -
zio mie przed szkol nym i po nad gim na zjal nym, na tu ral nym by ło
wpro wa dze nie go do szko ły pod sta wo wej i gim na zjum. Od wrze -
śnia 2006 ro ku w eko lo gicz ne pla ców ki prze kształ co no Szko łę
Pod sta wo wą nr 7 i Gim na zjum nr 3.

Sta ra nia władz mia sta oraz za an ga żo wa nie miesz kań ców
w dzia ła nia pro eko lo gicz ne do ce nio ne zo sta ły m.in. przez Se nat
Po li tech ni ki Wro cław skiej, któ ry w grud niu 2007 ro ku pod jął uchwa łę
o utwo rze niu w Bie la wie Za miej sco we go Ośrod ka Dy dak tycz ne go,

Szkoła Leśna to ośrodek edukacyjny, dzięki któremu najmłodsi mieszkańcy Bielawy mogą zdobywać
ekologiczną wiedzę w innowacyjny sposób. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci mogą zobaczyć
w rzeczywistości to, czego wcześniej uczyły się na lekcjach, wykonać ciekawe doświadczenia,
zaobserwować wiele zjawisk przyrodniczych. Wszystko to buduje poczucie więzi z naturalnym otoczeniem
oraz kształtuje świadomość w zakresie poszanowania środowiska naturalnego

Podstawowym atutem Bielawy jest usytuowanie u podnóża najstarszych gór
Europy – Gór Sowich. Rozciągają się one na długości 126 km od Przełęczy
Srebrnej na południu do Doliny Bystrzycy Świdnickiej na północy. 
Cztery główne szlaki turystyczne przebiegają m.in. przez 8 tys. ha Parku
Krajobrazowego Gór Sowich

Dużym zainteresowaniem najmłodszych uczniów cieszą
się zajęcia poświęcone poznawaniu życia pszczół.
Bezpośredni kontakt z żywymi owadami oraz wnikliwe

obserwacje i badania kształtują wrażliwość dzieci
na otaczający świat przyrody
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Atrakcje architektury oraz szlaki turystyczne, trasy biegowe, basen i wyciągi
narciarskie w samym mieście oraz w Górach Sowich stwarzają możliwość
rodzinnego wypoczynku przez cały rok

W Bielawie na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działa
firma TECHSPRING, produkująca cewki powietrzne oraz sprężyny na potrzeby
przemysłu elektrotechnicznego i motoryzacyjnego. Przedsiębiorca zatrudnia
blisko 30 osób. Na przedsiębiorców czeka jeszcze 11 ha terenów inwestycyjnych

PIOTR ŁYŻWA, burmistrz Bielawy

– Myśląc o obecnych mieszkańcach, ale także o przyszłych pokoleniach, rozwijamy
w Bielawie gospodarkę i przedsiębiorczość z poszanowaniem ekologii i środowiska
naturalnego. Wiemy, że walory krajobrazowe i dbałość o naturę są ważne nie tylko dla
nas, ale również dla nowych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić biznes w pięknym
otoczeniu.
Warto dołączyć do najlepszych i zainwestować w Bielawie,
ponieważ jako nieliczni na mapie Dolnego Śląska mamy
kompleksową ofertę dla wszystkich rodzajów biznesu.
Inwestorzy mają do wyboru doskonale przygotowane tereny
w obrębie Bielawskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” i Bielawskiego
Parku Przemysłowego oraz szereg hal poprzemysłowych.
Natomiast każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą,
znajdzie miejsce w Bielawskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości lub w Dolnośląskim Inkubatorze
Art-Przedsiębiorczości.

Zapraszam do Bielawy!

kształ cą ce go na po zio mie aka de mic kim spe cja li stów w za kre sie
ener gii od na wial nej. 

ZIELONE INWESTYCJE 

Zróż ni co wa ną edu ka cję eko lo gicz ną wspie ra ją w Bie la wie istot -
ne dla tej dzie dzi ny in we sty cje, do któ rych na le żą am fi te atr i Plac 
El fic ki, Szko ła Le śna, In te rak tyw ne Cen trum Po sza no wa nia Ener gii
oraz Eko lo gicz ne Ogro dy Dy dak tycz ne dla Na tu ry 2000 w Par ku
Miej skim. Obec nie dobiega koń ca bu do wa In ku ba to ra Tech no lo -
gicz ne go, któ rą re ali zu je po wiat dzier żo niow ski przy współ pra cy
z fun da cją DBU (Deut sche Bun des sti ftung Umwelt – Nie miec ka
Fun da cja Fe de ral na Śro do wi sko) i mia stem Bie la wa. �

� oprac. MAŁGORZATA WŁOCHAL
na podstawie materiałów z Urzędu Miasta Bielawa

W BIELAWIE
ZAINWESTOWAŁ:



ak sy mal na wy so kość po mo cy pu blicz nej, 
któ rą mo że uzy skać przedsiębiorstwo, za le ży
od je go wiel ko ści. Ge ne ral nie – im mniej sza
fir ma, tym wyż szy mo że być pro cent przy -
zna nej po mo cy.

UŻY WA NE ŚROD KI TRWA ŁE
NIE DLA WSZYST KICH

W przy pad ku mi kro-, ma łych i śred nich przed się biorstw ku -
po wa ne środ ki trwa łe mo gą być uży wa ne, na to miast w przy -
pad ku du żych firm – wy łącz nie no we. Błęd ne okre śle nie sta tu -
su przed się bior stwa mo że skut ko wać uzna niem wy dat ków na
za kup środ ków trwa łych za nie kwa li fi ko wa ne. 

MAJĄTEK POD CZASOWYM NADZOREM

Jed nym z wa run ków ko rzy sta nia ze zwol nie nia po dat ko we go
jest utrzy ma nie wła sno ści skład ni ków ma jąt ku oraz in we sty cji.
Rów nież w tym przy pad ku sta tus przed się bior stwa ma zna cze nie.
W przy pad ku MŚP okres ten wy no si 3 la ta, na to miast w przy -
pad ku du żych firm – 5 lat.

Je śli in we stor nie pra wi dło wo usta li swój sta tus ja ko MŚP i sprze -
da skład ni ki ma jąt ku po 3 la tach, bę dzie to skut ko wa ło ko niecz no -
ścią zwro tu przy zna nej po mo cy pu blicz nej. 

M

PORADNIK
POMOCY

PUBLICZNEJ
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Jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa 

NIE TAKI STATUS
STRASZNY
O zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej może ubiegać się przedsiębiorca,
który ma zarejestrowaną firmę na terenie Polski. Z punktu widzenia uzyskania zezwolenia wielkość
przedsiębiorstwa nie ma znaczenia, może to być zarówno mikrofirma, jak i duży koncern. 
Jednak status przedsiębiorstwa wpływa na inne kwestie, jak na przykład wysokość pomocy publicznej, 
zakup środków trwałych w projekcie czy utrzymanie inwestycji w regionie.

Wielkość Województwa Województwa 
przedsiębiorstwa lubuskie i opolskie dolnośląskie i wielkopolskie

duże do 35 proc. do 25 proc.

średnie do 45 proc. do 35 proc.

małe i mikro- do 55 proc. do 45 proc.

Poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej dla województw
znajdujących się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

JAK ZATEM OKREŚLIĆ 
STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA?

Aby określić, czy przedsiębiorstwo jest mikro-, małe,
średnie czy duże, należy wziąć pod uwagę:
� liczbę zatrudnionych osób oraz
� roczny obrót

lub całkowity bilans roczny.

Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy
bilansowej przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego.

PRZYKŁAD

Na Dolnym Śląsku mmałe przedsiębiorstwo,

które zainwestowało 110 mln zł, może

uzyskać 44,5 mln zł zwolnienia z podatku

CIT, natomiast dduża firma, przy tej samej

kwocie inwestycji, jedynie 22,5 mln zł.

PRZYKŁAD

Firma określająca swój status jako średni

zakupuje używane maszyny oraz linie

technologiczne. 

Gdyby okazało się, że firma jest jednak

dużym przedsiębiorstwem, a więc jej status

pierwotnie został określony nieprawidłowo, 

to wartość zakupionych środków trwałych

nie będzie stanowiła podstawy do wyliczenia

dostępnej puli pomocy.



TAJEMNICZE RJR

Licz ba za trud nio nych osób od po wia da licz bie
„rocz nych jed no stek ro bo czych” – RJR. Jest to
licz ba pra cow ni ków za trud nio nych na peł nych eta tach w ob rę bie
da ne go przed się bior stwa lub w je go imie niu w cią gu ca łe go ro ku,
któ ry jest bra ny pod uwa gę. Pra ca osób, któ re nie prze pra co wa ły
peł ne go ro ku bądź pra co wa ły w nie peł nym wy mia rze go dzin lub
se zo no wo, jest ob li cza na ja ko część ułam ko wa RJR. 

Przy ob li cza niu wiel ko ści za trud nie nia bie rze się pod uwa gę liczbę:
a) pra cow ni ków;
b) osób pra cu ją cych dla przed się bior stwa, pod le ga ją cych mu i uwa -

ża nych za pra cow ni ków na mo cy prze pi sów pra wa kra jo we go;
c) wła ści cie li – kie row ni ków;
d) part ne rów pro wa dzą cych re gu lar ną dzia łal ność w przed się bior -

stwie i czer pią cych z nie go ko rzy ści fi nan so we.
W skład per so ne lu, co do za sa dy, za li czyć na le ży tak że oso by

wy ko nu ją ce pra cę ja ko mi kro przed się bior stwa zwią za ne z da nym
przed się bior cą–wła ści cie lem umo wą zle ce niem lub in ną umo wą
cy wil no praw ną, je że li zwią zek tych mi kro przed się biorstw z da nym
przed się bior cą–wła ści cie lem ma cha rak ter sta ły i sta no wi głów ny,
bar dzo istot ny (rów nież z punk tu wi dze nia przed się bior cy–wła ści -
cie la) za kres ich dzia łal no ści. Także współ wła ści cie li nie wy ko nu ją -
cych czyn no ści zwią za nych z pro duk cją czy świad cze niem usług
ani czyn no ści za rząd czych, a je dy nie czer pią cych zy ski z dzia ła nia
przed się bior stwa za li cza się do per so ne lu ja ko part ne rów. Do per -
so ne lu za li czyć rów nież na le ży oso by zwią za ne z przed się bior -
stwem kon trak tem me nedżer skim. 

Przy ob li cza niu wiel ko ści za trud nie nia nie uwzględ nia się prak ty -
kan tów ani stu den tów od by wa ją cych szko le nie za wo do we na pod -
sta wie umo wy o prak ty kę lub szko le nie za wo do we. Nie uwzględ -
nia się tak że osób na urlo pie ma cie rzyń skim ani wy cho waw czym. 

W FINANSACH – WYBÓR

O ile za cho wa nie pro gu za trud nie nia jest obo wiąz ko we, o ty le
w przy pad ku pu ła pu do ty czą ce go rocz ne go ob ro tu lub cał ko wi te go
bi lan su rocz ne go przed się bior stwo mo że wy brać je den ze wskaź ni -
ków. Przed się bior stwo nie mu si speł niać oby dwu wa run ków fi nan so -
wych i mo że prze kro czyć je den z pu ła pów, nie tra cąc swo je go sta -

tu su. Moż li wość wy bo ru da nych fi nan so wych wy ni ka ze spe cy fi ki
firm pro duk cyj nych i usłu go wych. Przed się bior stwa dzia ła ją ce
w sek to rach han dlu i dys try bu cji ma ją wyż sze wskaź ni ki ob ro tu niż
przed się bior stwa pro duk cyj ne. Moż li wość wy bo ru po mię dzy kry te -
rium ob ro tu a kry te rium cał ko wi te go bi lan su rocz ne go, któ ry od -
zwier cie dla ogól ną sy tu ację ma te rial ną przed się bior stwa, po zwa la
na obiek tyw ne i spra wie dli we po trak to wa nie MŚP pro wa dzą cych
róż ne ro dza je dzia łal no ści go spo dar czej.

Zgod nie z unij ny mi re gu la cja mi:
• mi kro przed się bior stwo de fi niu je się ja ko przed się bior stwo za -

trud nia ją ce mniej niż 10 pra cow ni ków, któ re go rocz ny ob rót
oraz/lub cał ko wi ty bi lans rocz ny nie prze kra cza 2 mln eu ro; 

• przed się bior stwo ma łe to przed się bior stwo za trud nia ją ce mniej
niż 50 pra cow ni ków, któ re go rocz ny ob rót oraz/lub cał ko wi ty bi -
lans rocz ny nie prze kra cza 10 mln eu ro; 

• przed się bior stwo śred nie okre śla się ja ko przed się bior stwo za -
trud nia ją ce mniej niż 250 pra cow ni ków, któ re go rocz ny ob rót nie
prze kra cza 50 mln eu ro oraz/lub cał ko wi ty bi lans rocz ny nie prze -
kra cza 43 mln eu ro; 

• przed się bior stwo za trud nia ją ce od 250 pra cow ni ków o ob ro cie
rocz nym prze kra cza ją cym 50 mln eu ro oraz/lub cał ko wi tym bi -
lan sie rocz nym prze kra cza ją cym 43 mln eu ro de fi nio wa ne jest
ja ko du że przed się bior stwo.

POWIĄZANIA – DO ZSUMOWANIA  

Okre śle nie da nych pod sta wo wych fir my to pierw szy krok do
okre śle nia sta tu su przed się bior stwa. Po nad to na le ży zba dać, czy
jest to pod miot sa mo dziel ny czy po wią za ny (ka pi ta ło wo lub po -
przez oso by wspól ni ków/udzia łow ców) z in ny mi przed się bior ca -
mi. Jeśli ta kie po wią za nia wy stę pu ją, na le ży uwzględ nić da ne fi -
nan so we oraz wiel kość za trud nie nia tak że in nych pod mio tów. 

O tym, jak to ro bić i ja kie po wią za nia uwzględ niać, 
prze czy ta ją Pań stwo w na stęp nym nu me rze „IPI”. �

� ANNA ZIARKO
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Kategoria Liczba zatrudnionych Roczny obrót lub Całkowity bilans
przedsiębiorstwa (RJR) (EUR) roczny (EUR)

du że ≥ 250 > 50 mln lub > 43 mln

śred nie < 250 ≤ 50 mln lub ≤ 43 mln

ma łe < 50 ≤ 10 mln lub ≤ 10 mln

mi kro- < 10 ≤ 2 mln lub ≤ 2 mln

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



a Dol nym Ślą sku od 3 lat funk cjo nu je spe cja li stycz -
ny ośro dek ofe ru ją cy in we sto rom pry wat nym i pu -
blicz nym pro fe sjo nal ną po moc eks perc ką w do -
bo rze roz wią zań tech no lo gicz nych oraz wspar cie
w po zy ska niu fi nan so wa nia na re ali za cję pro jek tów. 

TECH NO LO GIE SPRAW DZA NE 
NA WŁA SNEJ SKÓ RZE

Cen trum Tech no lo gii Ener ge tycz nych w Świd ni cy to obiekt ba -
daw czo -roz wo jo wy, słu żą cy w pierw szej ko lej no ści gru pie współ -
pra cu ją cych firm oraz jed no stek B+R sku pio nych w ra mach Kla stra
CTE. Fir ma na le żą ca do gru py ko rzy sta z sze re gu usług, po zwa la -
ją cych jej wpro wa dzać in no wa cyj ne tech no lo gie, pro duk ty i usłu gi
na ry nek. Są to usłu gi ob ję te po mo cą pu blicz ną.

Dla człon ków Kla stra i po ten cjal nych in we sto rów CTE stanowi coś
w rodzaju zie lo ne go la bo ra to rium, w którym te sto wa nych jest 12 róż -
nych tech no lo gii ge ne ra cji ener gii elek trycz nej, cie pła, chło du, roz -

wią zań wen ty la cyj no -kli ma ty za cyj nych oraz tech no lo gii bu dow nic -
twa ni sko ener ge tycz ne go. Ce lem te stów jest do star cze nie in we -
sto rom oraz przed się bior stwom wie dzy nie zbęd nej do pod ję cia
de cy zji o wy bo rze urzą dzeń i roz wią zań po zwa la ją cych w spo sób
ra cjo nal ny oszczędzać energię, a tak że wy twa rzać ją z wła snych,
lo kal nie do stęp nych źró deł. 

SPE CJA LI ZA CJA FO TO WOL TA ICZ NA

Spo śród sze ro kiej ga my tech no lo gii obec nych w CTE fo to wol ta -
ika od gry wa szcze gól ną ro lę. W bu dyn ku CTE już od 2012 ro ku za -
in sta lo wa ne są 3 sys te my PV do wy twa rza nia ener gii elek trycz nej ze
słoń ca. Cen trum jest or ga ni za cją wy spe cja li zo wa ną w pro jek to wa niu
i wy ko naw stwie sys te mów fo to wol ta icz nych ma łych i śred nich mo cy
(od kil ku kW do kil ku MW), łą cząc tę dzia łal ność z po zy ski wa niem

Wyścig o unijne wsparcie już się rozpoczął, a wraz z nim poszukiwanie ciekawych technologii
i pomysłów, które pozwolą obniżać koszty energii i zarabiać na niej. Nowa perspektywa funduszy
unijnych 2014–2020 stwarza ogromne możliwości dla inwestorów podejmujących działania związane
z oszczędzaniem energii, wytwarzaniem jej z własnych źródeł oraz ograniczaniem emisyjności.
W najbliższych latach na ten cel w Polsce zostanie przeznaczonych blisko 20 mld euro. 

BIZNES
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Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

OSZCZĘDZAJ 
I ZARABIAJ
NA ENERGII

W eksperymentalnym obiekcie o pow. 1200 m2 tworzy się i testuje w warunkach
rzeczywistych nowatorskie rozwiązania w zakresie energooszczędności, technologii
budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz technologii do lokalnego wy twa -
rza nia energii

KRZYSZTOF BRZOZOWSKI, 
dyrektor ds. rozwoju, koordynuje prace Klastra CTE,
jeden z pomyslodawców CTE 

– CTE jest organizacją wyspecjalizowaną w projektowaniu
i wykonawstwie systemów fotowoltaicznych małych i średnich mocy
(od kilku kW do kilku MW) i łączy tę działalność z pozyskiwaniem
środków na realizację projektów PV. Wymaga to współpracy
specjalistów z bardzo wielu dziedzin i to na wczesnym etapie.

W CTE nie tylko zbudowano cały taki zespół, ale także stworzono odrębny podmiot typu
spin-off do komercjalizacji wyników prac B+R w postaci modelowych projektów budynków. 
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środ ków na re ali za cję pro jek tów PV. Wła sna in sta la cja te sto wa PV
oraz spe cja li stycz ne za ple cze pro jek to we (kil ku na stu eks per tów)
i wy ko naw cze (in sta la to rzy, wła sne ma szy ny i urzą dze nia) czynią
CTE w Świd ni cy li de rem ro dzą ce go się ryn ku fo to wol ta icz ne go. 

BU DYN KI NI SKO ENER GE TYCZ NE

Czę ścią dzia łal no ści CTE jest pro jek to wa nie bu dyn ków ni sko -
ener ge tycz nych. Po wsta ją tu pro jek ty do ty czą ce bu dyn ków miesz -
kal nych i usłu go wych oraz bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej. Za -
wie ra ją one nie tyl ko kon cep cję ar chi tek tu ry bu dyn ków, ale tak że
ca łą spe cy fi ka cję urzą dzeń, in sta la cji i ma te ria łów nie zbęd nych
do osią gnię cia po zio mu zu ży cia ener gii 3–4-krot nie niż sze go niż
w obiek tach tra dy cyj nych. Ta kie pro jek ty za pew nia ją in we sto rom
bar dzo ni skie kosz ty eks plo ata cji. 

KTO I JAK MO ŻE KO RZY STAĆ Z USŁUG CTE

Na po moc eks perc ką CTE mo gą li czyć in we sto rzy pu blicz ni (np.
gmi ny), biz ne so wi (przed się bior stwa), spół dziel czy (spół dziel nie
i wspól no ty miesz ka nio we), jak i oso by fi zycz ne. W CTE znaj dą fa -
cho wą po moc do rad czą i tech nicz ną, chcąc wznosić no we bu dyn -
ki czy mo der ni zo wać ist nie ją ce, wy ko rzy sty wać źró dła od na wial ne
ener gii, szcze gól nie w za kre sie fo to wol ta iki, ale tak że szu kać spo -
so bów ogra ni cze nia zu ży cia ener gii czy to w bu dyn kach, czy
w pro ce sach pro duk cyj nych. �

Do CTE ła two tra fią ci, któ rzy zna ją pod stre fę świd nic ką WSSE, zlo ka li -
zo wa ną przy wy jeź dzie na Wro cław w po bli żu dro gi nr 35. Wła śnie tam, przy
ul. Sta lo wej, w bez po śred nim są siedz twie wie lu firm stre fo wych umiej sco -
wi ło się CTE. Wię cej na te mat CTE: www.cte.fea.pl i www.grupa-dce.pl. 

PA WEŁ KAR PIŃ SKI, 
za stęp ca dy rek to ra Wy dzia łu 
Śro do wi ska, Urząd Mar szał kow ski 
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go

– W stycz niu te go ro ku Sej m uchwa lił od daw -
na ocze ki wa ną usta wę o od na wial nych źró dłach
ener gii. Wy wo ła ło to swo istą nie pew ność wśród du żych in we sto rów, 
po nie waż zmie nia ona sys tem zie lo nych cer ty fi ka tów, gwa ran to wa nych
każ de mu, kto wy twa rza ener gię ze źró deł od na wial nych  – na sys tem 
au kcyj ny, w któ rym „kon trakt” z rzą dem na do sta wę ener gii z OZE
otrzy ma tyl ko ten, kto wy pro du ku je tę ener gię naj ta niej. Jed nak więk -
szy za stój in we sty cyj ny wy wo ły wał sam brak usta wy i ocze ki wa nie in we -
sto rów na za war te w niej roz wią za nia fi nan su ją ce ry nek OZE w Pol sce,
więc uchwa le nie no we go pra wa w dłuż szej per spek ty wie mo że oka zać się
ko rzyst ne. W usta wie ujęty zo stał też waż ny kom po nent pro su menc ki 
– sil niej wspar to fi nan so wo ma łych, in dy wi du al nych wy twór ców ener gii
z OZE, pro po nu jąc im „ta ry fy sta łe” – zna ne na świe cie ja ko „feed-in
tariff”.

Ko łem za ma cho wym roz wo ju od na wial nych źró deł ener gii na Dol nym
Ślą sku bę dą z pew no ścią spo re środ ki fi nan so we z Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go 2014–2020. W ra mach dzia ła nia 3.1 „Pro duk cja
i dys try bu cja ener gii ze źró deł od na wial nych” prze zna czo no na ten cel
aż 32,5 mln eu ro. Be ne fi cjen ta mi mo gą być sa mo rzą dy i przed się bior cy,
a tak że uczel nie, or ga ni za cje po za rzą do we, spół dziel nie i wspól no ty
miesz ka nio we, a na wet gru py i związ ki wy zna nio we. Wie rzy my, że tak
sze ro kie gro no od bior ców po zwo li jak naj sku tecz niej za in we sto wać te
nie ma łe środ ki fi nan so we na Dol nym Ślą sku i tak roz wi nąć OZE w na -
szym re gio nie, że by no wo cze sne i słu żą ce śro do wi sku urzą dze nia sta ły się
po wszech nym ele men tem na sze go co dzien ne go ży cia. 

WARTO SIĘGNĄĆ PO WSPARCIE

panele fotowoltaiczne, bezpośrednio
produkujące energię elektryczną

system grzewczo-wentylacyjny
z powietrzną pompą ciepła

ściana dwuwarstwowa
z dociepleniem o grubości 25 cm

przesłony zewnętrzne i zacienienia,
chroniące budynek przed przegrzaniem

centrale wentylacyjne 
z wysoko sprawnym odzyskiem ciepła

BMS – inteligentna automatyka 
i sterowanie

NISKOENERGETYCZNY PROJEKT BUDYNKU DWUFUNKCYJNEGO OPRACOWANY W CTE

Prezentowany budynek pełni funkcję mieszkalną oraz przychodni zdrowia. 
Powierzchnia użytkowa: 300 m2

Roczna oszczędność kosztów ogrzewania w porównaniu ze standardowym budynkiem: ok. 7 tys. zł
Szacowany zysk osiągnięty po 15 latach z tytułu oszczędności i sprzedaży energii wytworzonej z własnego źródła: ok. 126 tys. zł



WSSE „INVEST-PARK” po da ro wa ła stra ża -
kom sześć kom ple tów ognio od por nych mun du rów.
Sym bo licz ne prze ka za nie od by ło się w ma ju
w Zam ku Książ pod czas ob cho dów Dnia Stra ża ka. 

– Wspo ma ga nie stra ża ków le ży w na szym wspól -
nym in te re sie. Dla nas i na szych in we sto rów bez pie -
czeń stwo jest nie zwy kle waż ną kwe stią. Dla te go straż
po żar na mo że li czyć na wspar cie Strefy – de kla ru -
je TEO DOR STĘ PA, wi ce pre zes WSSE „INVEST-
-PARK”.

60 ton sprzę tu na gła śnia ją ce go i 5 km ka bli zo sta ło uży tych pod czas

Stre fo we go Pik ni ku Ro dzin ne go, któ ry od był się 16 ma ja w Wał brzy chu. 

Ty sią ce wał brzy szan, któ rzy od wie dzi li imprezę, spożyły 15 ton je dze nia i na po jów.

Pracownicy firm strefowych oraz ich rodziny wzię li udział w za ba wach, kon kur sach

z na gro da mi oraz grach spor to wych (hi tem roz gry wek by ły po je dyn ki su mo). Wy słu -

cha li rów nież kon cer tów lo kal nych ar ty stów i gwiaz dy pik ni ku, wo ka li sty Me sa jah. 

Ma lu chy miały swoją scenę, a na stadionie miasteczko dmuchanych zamków. 

Cyr kow cy na szczu dłach roz da li im 20 kg cu kier ków. 

Szcze gól ną tro ską oto czo no dzie ci nie peł no spraw ne, 

z któ rych każ de mia ło swo je go in dy wi du al ne go opie ku na.  

Im pre zę zor ga ni zo wa no z ini cja ty wy stre fo wych firm 

dzia ła ją cych w Wał brzy chu: CER SA NIT, MI GA POL,

NSK, OPA LEX, POLST, QU IN, TRI STO NE, RO NAL,

TOYOTA MO TOR MA NU FAC TU RING PO LAND oraz

TO YO TA TSU SHO.

INVEST-PARK INFO � 2/7/201530
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Dzię ki wspar ciu WSSE ZE SPÓŁ SZKÓŁ nr 1 w Dzier żo nio wie wzbo -
ga cił się o no wo cze sne sta no wi ska hy drau licz ne. Wkrót ce za ku pio ne 
zo sta ną ko lej ne ele men ty no wo cze snej pra cow ni me cha tro nicz nej. 

– Przed się bior cy po szu ku ją spe cja li stów, więc ab sol wen ci szkół mu szą 
po sia dać prak tycz ną wie dzę. W ten spo sób znaj dą dobre za trud nie nie.
Z przekonaniem więc wspie ra my ta kie ini cja ty wy – tłu ma czy TO MASZ 
JA KAC KI, wi ce pre zes WSSE „INVEST-PARK”. 

– Wy bór szko ły nie był przy pad ko wy. Chcę pra co wać w spe cjal no ściach
łą czą cych elek try kę, elek tro ni kę, in for ma ty kę. Fa scy nu je mnie ro bo ty ka. Ta
pra cow nia po zwo li mi na do sko na le nie umie jęt no ści, bę dzie mi ła twiej i w pra -
cy, i pod czas stu diów. Po rów nu jąc się z mo imi ko le ga mi, któ rzy wy bra li szko -
łę ogól no kształ cą cą, już mo gę po wie dzieć, że je stem mą drzej szy o wie dzę
prak tycz ną, a tej sam bym nie zdobył – po wie dział BAR TOSZ BRĄ CZYK,
uczeń kla sy III (na zdję ciu z opie ku nem pra cow ni, STA NI SŁA WEM 
ZIE LON KĄ).

Po nad 300 osób sta nę ło na star cie w ra mach
ogól no pol skiej ak cji Pol ska Bie ga. 

Już od kil ku lat Wał brzych bie ga z „INVEST-
-PARKIEM”, któ ry w tym ro ku ufun do wał ko szul -
ki dla bie ga czy. Nasi pra cow ni cy z ro dzi na mi dziel -
nie re pre zen to wa li spół kę. 

Na zdję ciu IZA BE LA MA ŁEK (nr 10) z De -
par ta men tu Ko mu ni ka cji i Mar ke tin gu z cór ką 
HA NIĄ. 

Praktyka dla mechatronika



Bli sko 19 000 miejsc pra cy stwo rzy ły fir -
my z bran ży mo to ry za cyj nej dzia ła ją ce
w wał brzy skiej stre fie. To po nad 46 proc.
ca łe go za trud nie nia na te re nach WSSE
„INVEST-PARK”.  Bran ża mo to ry za -
cyj na roz wi ja się w Pol sce bar dzo dy na -
micz nie. Pro du ku je my naj wię cej kom -
po nen tów do wszyst kich ty pów po jaz dów.
Dzie je się tak za spra wą obec no ści na na -
szym ryn ku du żych mię dzy na ro do wych firm. Jed nak że glo bal ne fir my nie mo gły by 
re ali zo wać swo ich za mó wień, gdy by nie du ża licz ba mniej szych, lo kal nych firm 
ofe ru ją cych pro duk ty i usłu gi na naj wyż szym świa to wym po zio mie. 

18–19 czerw ca w Opolu, podczas współorganizowanego przez WSSE Auto Forum
Sup pliers’ Day (Dzień Do staw ców), 105 firm odbyło ponad 400 spotkań B2B.

MOTO-STREFA  
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Do współ pra cy na rzecz bran ży lot ni czej za pro -
szo ne zo sta ły m.in. ośrod ki na uko we i mię dzy na -
ro do we kon cer ny zaj mu ją ce się pro jek to wa niem
i pro duk cją pod ze spo łów dla prze my słu lot ni cze -
go. Do kla stra przy stą pi ły też po zo sta łe stre fy eko -
no micz ne z wo je wódz twa dol no ślą skie go (ka mien -
no gór ska i le gnic ka). Part ne rami są: Mi ni ster stwo
Go spo dar ki, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go oraz Urząd Mia sta Lu bi na. 

Jed nym z ini cja to rów kla stra jest dzia ła ją ca w WSSE
fir ma HS WRO CŁAW (UTC AE RO SPA CE SYS TEMS),
któ ra pro wa dzi usłu gi ser wi su, na pra wy i prze glą dów
pod ze spo łów in sta lo wa nych w sa mo lo tach i he li kop -
te rach. 

Na pro jek ty do ty czą ce no wo cze snych tech no lo gii
w prze my śle lot ni czym prze zna czono m.in. 400 mln zł
z kon kur su „INNOLOT – in no wa cyj ne lot nic two”. 

Kon fe ren cja pod ta ką na zwą od by ła się 14 ma ja w Ło -
dzi. To rów nież na zwa pro gra mu współ pra cy czte rech
stref eko no micz nych i pię ciu wo je wództw, któ rej ce -
lem są spój ne dzia ła nia go spo dar czo -in we sty cyj ne. 

– Do bra i roz le gła sieć dro go wa to pod sta wa suk ce su każ -
dej in we sty cji. Dla te go po dej mu je my sta ra nia, aby tra sy eks -
pre so we sta ły się sy no ni mem po zy tyw ne go kli ma tu go spo -
dar cze go w re gio nach, przez któ re prze bie ga ją – pod kre -
śla ła ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK, wi ce mi ni ster go spo dar -
ki. Pod czas kon fe ren cji pre ze si SSE: Łódz kiej, Wał brzy skiej,

War miń sko -Ma zur skiej oraz Su wal skiej pod pi sa li po ro zu -
mie nie o wspar ciu in we sty cyj nym dla MŚP wzdłuż tra sy S8.
Mar szał ko wie pię ciu wo je wództw pod pi sa li list in ten cyj-
ny o wspól nej pro mo cji i wspie ra niu lo kal nych ini cja tyw zwią -
za nych z tra są.

– Dro ga eks pre so wa S8 – od Wał brzy cha aż po 
Bia ły stok – po łą czy ła nas i ma my na dzie ję, że po łą czy 
też w przy szło ści sa mo rzą dy i in we sto rów – twier dzi 
BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA, pre zes WSSE „INVEST-
-PARK”.

SPOTKANIE NIEMIECKICH
INWESTORÓW 
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WSSE 
„INVEST-PARK”

PARTNEREM
DOLNOŚLĄSKIEGO

KLASTRA
LOTNICZEGO 

S8 – INWESTYCJE NAM PO DRODZE 

Przed się bior cy zza Od ry sta no wią naj licz niej szą za gra -
nicz ną gru pę in we sto rów w WSSE. Do tej po ry 29 firm
za in we sto wa ło po nad 3,5 mld zł i stwo rzy ło 3,5 tys.
miejsc pra cy. Wie le in we sty cji jest jesz cze w trak cie
re ali za cji.

Pod czas spo tka nia w Zam ku To pacz przed sta wio no m.in.
naj bliż sze pla ny „INVEST-PARKU”. Atrak cją by ło zwie -
dza nie Mu zeum Mo to ry za cji.

Od 2014 ro ku do gro na nie miec kich przed się bior ców
w wał brzy skiej stre fie do łą czy ły fir my: VOLKS WA GEN
we Wrze śni, BSH we Wro cła wiu, TUR NING TEC w Bo -
le sław cu, SU ER w Ko ścia nie oraz ostat nio FRA MO 
MO RAT, któ ry wy naj mu je ha lę prze my sło wą w No wej 
Ru dzie. 

Aby uła twić współ dzia ła nie szkół i firm, w lu tym te go ro ku wał -
brzy ska stre fa po wo ła ła Kla ster Edu ka cyj ny „INVEST in EDU”,
sku pia ją cy 46 pod mio tów (pi sa li śmy o tym w po przed nim nu me -

rze „IPI”). Pod czas drugiej kon fe ren cji „Mą drzej. Czy li jak kształ cić dla go -
spo dar ki”, któ ra od by ła się w Bol ko wie, przy stą pi ło do nie go ko lej nych 30. Pierw -
sze efek ty moż na już za uwa żyć. Trwa re kru ta cja do dwóch klas pa tro nac kich o profilu
„ope ra tor ob ra bia rek skra wa ją cych”. 15-osobowe klasy ru szą od no we go ro ku 
szkol ne go. Pie czę nad ni mi ob ję ły stre fo we fir my: SE GE PO–RE FA ze Świe bo dzic 
(w Ze spo le Szkół nr 5 w Wał brzy chu) oraz GKN DRI VE LI NE (w Ze spo le Szkół 
Po nad gim na zjal nych w Ole śni cy). Dla uczniów prze wi dzia no praktyki, płat ne sta -
że wa ka cyj ne, zwrot kosztu podręczników oraz za kup odzie ży ochron nej.

Pod czas kon fe ren cji przed się bior cy, na uczy cie le oraz ucznio wie otrzy ma li na gro -
dy Mi ni stra Go spo dar ki oraz wy róż nie nia WSSE. Sta tu et ki ode bra ły fir my: GKN
DRI VE LI NE, ZA KŁA D PRO DUK CJI AU TO MA TY KI SIE CIO WEJ, MAH LE 
POL SKA, RO BERT BOSCH, GE STAMP POL SKA oraz 3M WRO CŁAW.
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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


