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Pracodawcy w Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefie
Ekonomicznej zadeklarowali
chęć przyjęcia w najbliższych
latach ok. 6 tys. nowych
pracowników. Dla uczniów szkół zawodowych to szansa na staże
i praktyki zawodowe, a w przyszłości na dobrą pracę. 

Zapraszamy 9 października na Dolnośląskie Targi Zawodów
Przyszłości, Innowacji i Eksportu w Jeleniej Górze. 
Jest to kolejne działanie w ramach klastra „INVEST in EDU”,
którego celem jest m.in. dostosowanie nauki zawodu do potrzeb
przedsiębiorstw. 

Eksportertom i przedsiębiorcom poszukującym praktykantów
i stażystów udostępniamy powierzchnię wystawienniczą bezpłatnie. 

Więcej informacji: 
szkolnictwozawodowe@invest-park.com.pl 
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Szanowni
Czytelnicy
Jesień – czas zbiorów i planowania
kolejnych sezonów. Nie przypadkiem
sporo miejsca poświęcamy w tym
numerze „IPI” przemysłowi
spożywczemu w Polsce. To jeden
z lepiej rokujących sektorów. Można się
o tym przekonać między innymi
podczas V Ogólnopolskiego Kongresu
Branży Spożywczej. Zainteresowanych
zapraszamy 6 października do Centrum
Kongresowo-Wystawienniczego w Opolu.

NA OKŁADCE:
JANUSZ PIECHOCIŃSKI,
wicepremier, minister gospodarki,
i STANISŁAW LONGAWA, wójt gminy
Kłodzko, podczas otwarcia zakładu Kayser
Automotive Systems w Jaszkowej Dolnej
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edług pro gnoz PMR Research,
w 2015 ro ku ry nek ar ty ku łów
spo żyw czych w Pol sce osią gnie

war tość pra wie 243 mld zł, czy li 2,1 proc.
wię cej w sto sun ku do po przed nie go ro ku. 

Dy na micz ny roz wój sek to ra spo żyw cze -
go w Pol sce wpi su je się w glo bal ne tren -
dy: świat po szu ku je po my słu na roz wią za -
nie pro ble mu wy ży wie nia – we dług ONZ
pro duk cja żyw no ści mu si do 2050 ro ku
wzro snąć 2,5-krot nie. Nie któ re ana li zy (np.
McKinsey & Com pa ny) po ka zu ją, że re al -
ne jest po wsta nie w Pol sce cen trum pro -
duk cji żyw no ści dla Eu ro py. 

Je sień – przed Pol ską fi nał rocz nej wy -
bor czej se kwen cji i 25 paź dzier ni ka 2015
roku wy bo ry par la men tar ne. W po li tycz no -
-eko no micz nym pod su mo wa niu mi nio nych
lat pra cy mi ni ster Ilo na An to ni szyn -Klik ana -
li zu je dzie dzi nę, za któ rą od po wia da w Mi -
ni ster stwie Go spo dar ki – spe cjal ne stre fy
eko no micz ne. To do dat ni bi lans, tak że dzię -
ki pra cy do brych sa mo rzą dów, o któ rych
dziś również pi sze my, ale przede wszyst kim
dzię ki Pań stwu – przed się bior com i na szym
Czy tel ni kom. 

Ży czę Pań stwu zaj mu ją cej lek tu ry; mam
na dzie ję, że licz ba po brań te go nu me ru

w sie ci bę dzie ro sła rów nie dy na micz-
nie jak do tąd, za co ser decz nie Pań stwu 
dzię ku ję wraz z ca łym ze spo łem WSSE
„INVEST-PARK”. �

�MAGDALENA FURMAN-TUROWSKA, 
re dak tor pro wa dzą cy
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Klub HR

INVEST-PARK Business Mixer

INVEST-PARK Business Mixer, który
odbędzie się 19 listopada we Wrocławiu, to
niepowtarzalna okazja do nawiązania nowych
kontaktów biznesowych. Udział zapowiada
ponad 150 firm działających na terenie
południowo-zachodniej Polski. Spotkanie
umożliwi uczestnikom dostęp do szerszego
grona potencjalnych klientów
i zaprezentowanie swojej oferty. 
Zapraszamy do udziału – formularz
zgłoszeniowy wraz z regulaminem do pobrania
na: 
www.invest-park.com.pl. 
Zgłoszenia należy wysyłać do 30.10.2015 roku
(liczba miejsc jest ograniczona). 
Kontakt: 
businessmixer@invest-park.com.pl.
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@
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Business Day 2015

Zapraszamy 4–5 listopada do Wrocławia 
na Business Day 2015, adresowany do branży
motoryzacyjnej. Jest to kolejne spotkanie,
w ramach którego będzie można nawiązać
współpracę między firmami a potencjalnymi
dostawcami. Współorganizatorami są m.in.
Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego
(JETRO) oraz Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych. 

Klub menadżerów HR WSSE planuje w tym
roku jeszcze dwa spotkania. 12 października
zapraszamy do Wrześni (woj. wielkopolskie)
na warsztaty z mec. PIOTREM
WOJCIECHOWSKIM o zmianach w prawie
pracy od stycznia 2016 roku.
Jeśli nie uczestniczyli Państwo dotychczas 
w spotkaniach Klubu HR WSSE, a chcą
otrzymywać informacje o terminach
i tematach spotkań – prosimy o kontakt: 

hr@invest-park.com.pl.

Drużyny piłkarskie na start! Gramy!

@

Do udziału w II Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Prezesa WSSE zgłosiły się drużyny
firm: Polish Assembly Centre, Toyota MMP,
Faurecia, Tristone Flowtech, NSK Steering
Systems Europe, GKN Driveline, PCC Rokita,
Bridgestone, AAM Polska, Sitech oraz wspólna
drużyna SKC–Alphavision. Drużyny oraz
kibiców zapraszamy 24–25 października do
AQUA-ZDROJU w Wałbrzychu, a w kolejnym
numerze „IPI” przedstawimy relację
z turnieju. Część środków z imprezy zostanie
przekazana na zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii
w Wałbrzychu.

Ostatni gwizdek na zapisy!!! 
Chętne firmy prosimy o kontakt: 
m.wrobel@invest-park.com.pl.

Wszystko, co ma rosnąć, rośnie. Wszystko, co ma maleć, maleje.
Z Diagnozy wynika, że szybko rosną dochody, majątki, oszczędności,
szczęście (...). Ubywa osób, którym nie starcza na życie (...).

Prof. JANUSZ CZAPIŃSKI, autor Diagnozy społecznej, o wynikach najnowszej edycji badań
w wywiadzie z Jackiem Żakowskim dla „Polityki”



u sza i em bar go to zja wi ska nie co dzien ne, któ re
po wo du ją za wi ro wa nia na ryn ku żyw no ści, ale nie
de cy du ją o tren dach wie lo let nich. Tym cza sem na
świe cie wystąpiło zja wi sko, któ re mo że ra dy kal nie
wpły nąć nie tyl ko na ry nek żyw no ści, ale wręcz na
ca łą ludz kość. Mo wa tu o ma so wym wy mie ra niu
pszczół.

ŻY JE MY, DO PÓ KI NA ŚWIE CIE SĄ PSZCZO ŁY

Te nie po zor ne owa dy za py la ją po nad 70 pro c. ga tun ków ro ślin
upraw nych i przy czy nia ją się do pro duk cji 3/4 żyw no ści dla ca łej
Zie mi. Nie ste ty, od kil ku na stu lat na ukow cy ob ser wu ją sta ły spa -
dek li czeb no ści pszczół. Zaczął się on w la tach 90. XX wie ku w Sta -
nach Zjed no czo nych, na po cząt ku XXI wie ku wystąpił w Ka na dzie,
a póź niej w Eu ro pie, Azji i Ame ry ce Po łu dnio wej. 

Głów ną przy czy ną ma so we go po mo ru pszczół są sto so wa ne
po wszech nie środ ki ochro ny ro ślin, a zwłasz cza pe sty cy dy uży wa -
ne w rol nic twie do za pra wia nia na sion i do opry sków. Pe sty cy dy
gro ma dzą się w nek ta rze i pył ku kwia tów. Nie za bi ja ją one pszczół
bez po śred nio, ale wpły wa ją na ich układ ner wo wy. Pszczo ły tra cą
umie jęt ność orien ta cji w te re nie, nie po tra fią wró cić do ula i gi ną. Do
te go do cho dzi spa dek od por no ści owa dów na cho ro by.

Wy mie ra nie pszczół i trzmie li (tak, te owa dy rów nież są ofia rą
che mi za cji rol nic twa) sta je się pro ble mem glo bal nym. Dra ma tycz -
ne zmniej sze nie po pu la cji owa dów klu czo wych dla pro duk cji żyw -
no ści mu si się w dłuż szej per spek ty wie od bić na jej ce nach. 

We dług sza cun ków eko no mi stów pra ca pszczół miod nych prze -
kła da się na nie mal 4,5 mld eu ro zy sków dla rol nic twa w Unii Eu -
ro pej skiej, a ca łej świa to wej go spo dar ce przy no si zysk wiel ko ści
200 mld USD rocz nie.

Na ra zie naj wię cej o pro ble mie roz ma wia ją eko lo dzy, choć co -
raz czę ściej te ma tem zaj mu ją się też eko no mi ści i po li ty cy. W USA
pod ję to pra ce nad usta wą o ra to wa niu pszczół, stwo rzo no też...
bank na sie nia trut ni. We Fran cji i w Niem czech lo kal ne wła dze ob -
sie wa ją traw ni ki spe cjal ny mi mie szan ka mi kwia tów łą ko wych, sa -
dzą też kwia ty wzdłuż lo kal nych dróg – w ten spo sób two rzą bez -
piecz ne że ro wi ska dla pszczół i trzmie li. 

Ak ty wi ści ru chów eko lo gicz nych za chę ca ją do otwie ra nia miej -
skich pa siek, do „ad op cji pszczół”. W całej Polsce 8 sierpnia ob -
cho dzo no Wiel ki Dzień Pszczół. Tego rodzaju ak cje są me dial ne
i dzia ła ją na wy obraź nię, jed nak że ska la pro ble mu wy ma ga bar -
dziej zde cy do wa nych dzia łań. Pol ski od dział Greenpeace’u wy stą -
pił do pro du cen tów ole jów i bio pa liw – naj więk szych od bior ców rze -
pa ku – aby wy eli mi no wa li pe sty cy dy z łań cu cha do staw. Ta kie
przedsięwzięcia, zmie nia ją ce mo del upraw rze pa ku w Pol sce, mo -
gą re al nie wpły nąć na ochro nę pszczół.

OFEN SY WA BRAN ŻY SPO ŻYW CZEJ

Pro blem z pszczo ła mi i list Greenpeace’u do pro du cen tów
uświa da mia ją, jak sil ne są po wią za nia wszyst kich uczest ni ków pro -
ce su pro duk cji w bran ży spo żyw czej. W żad nym in nym sek to rze 
nie ma aż ta kiej za leż no ści po mię dzy ja ko ścią su row ca a ja ko ścią
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Za nami niezwykle upalne lato i susza, która dotknęła polskie rolnictwo. Jej konsekwencje odczujemy
w przyszłym roku, kiedy wzrosną ceny żywności. Znacznie więcej mamy podobno płacić za warzywa
i owoce, bowiem na kiepskie tegoroczne zbiory nałożyło się jeszcze ograniczenie produkcji 
(jako reakcja części producentów na wprowadzone w ubiegłym roku rosyjskie embargo na polską
żywność). A spadek podaży, jak wiadomo, nieuchronnie prowadzi do wzrostu cen.

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY 
– NOWE 
WYZWANIE

BARBARA KAŚNIKOWSKA, PREZES WSSE „INVEST-PARK”

S



pro duk tu koń co we go. Dla te go wszel -
kie dzia ła nia na rzecz roz wo ju sek to ra

prze twór stwa spo żyw cze go mu szą uwzględ niać rów nież pierw sze
ogni wo pro ce su: rol ni ków.

Gru pa ta znaj dzie się na pew no wśród za pro szo nych na OGÓL -
NO POL SKI KON GRES BRAN ŻY SPO ŻYW CZEJ. 6 paź dzier ni ka
2015 roku w opol skim Cen trum Kon gre so wo -Wy sta wien ni czym spo -
tka ją się po raz pią ty przed sta wi cie le sze ro ko ro zu mia nej bran ży:
do staw cy su row ców, pro du cen ci ma szyn dla prze twór stwa spo żyw -
cze go, wy twór cy opa ko wań i przede wszyst kim fir my zaj mu ją ce się
prze twór stwem i pro duk cją ar ty ku łów spo żyw czych. Wał brzy ska
Spe cjal na Stre fa Eko no micz na jest współ or ga ni za to rem kon gre su. 

Wpraw dzie „INVEST-PARK” ko ja rzy się wszyst kim głów nie z mo -
to ry za cją, ale udział bran ży spo żyw czej w Stre fie sys te ma tycz nie
ro śnie. Na 180 dzia ła ją cych w WSSE in we sto rów 13 zaj mu je się
pro duk cją spo żyw czą, a ko lej nych 8 jest z tą bran żą ści śle po wią -
za nych, do star cza ją jej bo wiem opa ko wań. Naj szyb ciej w wał brzy -
skiej Stre fie rośnie pro duk cja cze ko la dy i dro biu – i jest to zgod ne
z ogól no pol ski mi tren da mi. W la tach 2010–2014 wo lu men do staw
dro biu wzrósł w na szym kra ju o 26 proc., a naj now sze do nie sie nia
eko no mi stów mó wią o nie mal 35-procentowym wzro ście pro duk -
cji wy ro bów cze ko la do wych. Uru cho mio na na po cząt ku wrze śnia
w fa bry ce MON DE LEZ w Skar bi mie rzu pierw sza w Pol sce „Linia
Przyszłości” (700 ty się cy ba to ni ków w cią gu jed nej zmia ny!) mo -
że jesz cze zwięk szyć te wskaź ni ki.

Mię dzy na ro do wy suk ces od no szą też pol skie prze two ry mlecz -
ne i mię sne. Na mar gi ne sie – do szło do ko lej nej afe ry mię snej,
w do dat ku mię dzy na ro do wej. Oka za ło się, że do fał szo wa nia
słyn nej szyn ki par meń skiej wło ska gru pa prze stęp cza wy ko rzy -
sty wa ła... pol ską szyn kę! Mo że tyl ko ona do rów nu je wło skiej?

Bran ża spo żyw cza już w 2014 ro ku zo sta ła przez Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki uzna na za je den z sek to rów o istot nym zna cze niu dla pol -
skiej go spo dar ki. Prze mysł spo żyw czy ge ne ru je po nad 13 proc. na -
sze go PKB, a war tość sku mu lo wa na tych in we sty cji to już 9,5 mld
mi liar dów eu ro. W cią gu de ka dy eks port w bran ży wzrósł 5-krot nie
(16 proc. rocz nie). Ro śnie sprze daż na ryn ku kra jo wym. 

Dy na micz ny roz wój bran ży spo żyw czej to szan sa dla bran ży
ma szy no wej. W 2015 roku war tość świa to we go ryn ku ma szyn
i urzą dzeń dla prze my słu spo żyw cze go po win na prze kro czyć
45 mld USD. Po ja wia ją się ko lej ne wy zwa nia, tak że dla in we sto -
rów spe cjal nych stref eko no micz nych. 

NIE SZA TA ZDO BI...?

Co raz więk szą po pu lar ność zdo -
by wa żyw ność przy go to wa na w for -

mie go to wej do spo ży cia. Ta kie wy ro by wy ma ga ją za sto so wa -
nia w pro ce sie wy twór czym więk szej liczby spe cja li stycz nych
ma szyn, zauto ma ty zo wa nych li nii pro duk cyj nych, ale tak że in no -
wa cyj nych opa ko wań.

Opa ko wa nia po win ny gwa ran to wać peł ną ochro nę pro duk-
tu oraz za war tych w nim wi ta min i mi ne ra łów, chro nić je przed 
świa tłem, tle nem i mi kro or ga ni zma mi. Ale funk cja opa ko wa nia nie
koń czy się na ochro nie żyw no ści, bez piecz nym trans por cie czy wy -
god nym użyt ko wa niu. Opa ko wa nie to rów nież na rzę dzie mar ke tin -

go we. „Neu ro opa ko wa nia” to spe cja li stycz na ga łąź neu ro mar ke tin -
gu, któ ra ba da, w ja ki spo sób me to da pa ko wa nia pro duk tu mo że
wzbu dzić im puls za ku pu przez pod świa do mość i emo cje kon su -
men ta.

Dro ga do ko szy ka z za ku pa mi pro wa dzi przez mózg kon su men -
ta. Tam po wsta ją uczu cia, po dej mo wa ne są de cy zje i kształ tu ją 
się wzor ce za cho wań, mi mo że po nad 70 proc. tych dzia łań jest
nieświadomych. O za ku pie pro duk tu de cy du ją ułam ki se kund. Neu -
ro mar ke ting zaj mu je się włą cze niem tych pro ce sów do eta pu pro -
jek to wa nia. Dzię ki nie mu mo że my zro zu mieć, dla cze go lu dzie ma -
ją swo je ulu bio ne mar ki, dla cze go re agu ją na po szcze gól ne ko lo ry,
kształ ty czy ma te ria ły. Wy ni ki po zwa la ją stwo rzyć i za pro jek to wać
opa ko wa nia w ta ki spo sób, by sta ły się no śni kiem ko mu ni ka tów
mar ki, do cie ra ły do po żą da nej gru py do ce lo wej i sku tecz nie się
sprze da wa ły.

Jak wi dać, bran ża spo żyw cza to wie le wąt ków. Na V Ogól no -
pol skim Kon gre sie Bran ży Spo żyw czej moż na bę dzie po ru szyć
przy naj mniej część z nich. W koń cu to wy jąt ko wo waż ny w pol -
skiej tra dy cji biz nes, a – jak po ka za ły ostat nie, po zor nie kry zy so -
we mie sią ce – pol scy pro du cen ci żyw no ści są kon ku ren cyj ni w Eu -
ro pie i ma ją do wy ko rzy sta nia jesz cze wie le szans. 

Do zo ba cze nia w Opo lu! �
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BA RBA RA KA ŚNI KOW SKA

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. 



a szczęście gospodarka jest wymierną dziedziną, 
w której nie są ważne emocje, a twarde fakty.
Porozmawiajmy zatem nie o tym, co się wydaje, 
ale co jest. Dotychczasowa historia 14 specjalnych stref

ekonomicznych w liczbach to inwestycje o łącznej wartości
ponad 100 mld zł, ponad 300 tys. miejsc pracy. 

Dla przykładu przeanalizujmy tylko ostatnie cztery lata w Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Od listopada
2011 roku zarząd Strefy wydał 127 zezwoleń na działalność
(68 dla nowych inwestorów, 59 na reinwestycje firm już działających
w WSSE). Aż 93 projekty inwestycyjne zostały ulokowane na Dolnym
Śląsku, 18 na Opolszczyźnie, 15 w Wielkopolsce oraz 1 w województwie
lubuskim. Z deklaracji zawartych w zezwoleniach wynika, 
że przedsiębiorcy zainwestują prawie 7,3 mld zł i stworzą
7630 miejsc pracy. Do tej pory ponieśli ponad 3,2 mld zł nakładów
i zatrudnili 3800 pracowników. Duża część przedsiębiorców nie
zakończyła jeszcze inwestycji i nie rozpoczęła rekrutacji pracowników
(np. Volkswagen, który deklaruje nakłady w wysokości 3,4 mld zł
i zatrudnienie co najmniej 2300 osób). Wśród nowych firm, które
pojawiły się w wałbrzyskiej Strefie od listopada 2011 roku, znacząca
część to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem (26), na drugim
miejscu plasuje się kapitał niemiecki (13). Prawie połowa firm
to przedstawiciele MŚP.

Strefy nie są więc zamkniętą enklawą dla wielkich i bogatych. 
Myślę, że wiele negatywnych ocen działalności stref bierze się

z niewiedzy bądź niezrozumienia. Pomoc publiczna oferowana
inwestorom to nie jest dotacja, subwencja czy sponsoring. Proponujemy
zwolnienie z podatków w wysokości zależnej od wielu czynników, m.in.
wysokości nakładów inwestycyjnych lub wielkości zatrudnienia. Najpierw
więc trzeba zainwestować, spełnić wszystkie określone w zezwoleniu
warunki, wykonać i utrzymać przynajmniej deklarowane zatrudnienie
i mieć zysk, aby w konsekwencji otrzymać ulgi w podatku dochodowym.
Oczywiście firmy mogą liczyć także na innego rodzaju wsparcie, np.
zwolnienie z podatku od nieruchomości (o tym decydują samorządy),
pomoc logistyczną na każdym z etapów inwestycji, od poszukiwania
terenów począwszy, po współpracę ze strefami już w trakcie
prowadzonej działalności, na przykład w zakresie poszukiwania kadr.

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

Od paź dzier ni ka ubie głe go ro ku do te go -
rocz ne go la ta prze ter mi no wa ne dłu gi Po la -

ków spa dły o pra wie 2 mld zł – wy ni ka z ra por tu InfoDług,
przy go to wa nego przez fir mę BIG InfoMonitor.

W pierw szym pół ro czu br. do są dów tra fi ło 2535 wnio sków
o ogło sze nie upa dło ści kon su menc kiej; roz pa trzo no 1235,
a upa dłość ogło szo no w 699 spra wach.

99 mln zł prze zna czy rząd na pro jek ty, któ re bę dą or ga ni -
zo wa ne przez Wro cław w 2016 roku w ra mach pro gra mu
Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry.

W wie ku 65 lat zmarł z po wo du kom pli ka cji po ope ra cyj -
nych je den z naj bo gat szych Po la ków, JAN KUL CZYK. „Był
mi strzem biz ne su na sty ku z sek to rem pu blicz nym” – na pi sał
w „GW” MI CHAŁ MA TYS, pod su mo wu jąc ka rie rę, w któ rej
by ły in we sty cje m.in. w Bro wa ry Wiel ko pol skie, TU War ta,
Te le ko mu ni ka cję Pol ską, Or len czy Au to stra dę Wiel ko pol ską. 

38 478 602 – ty lu miesz kań ców Pol ski do li czył się GUS
w 2015 roku. To o 17 057 mniej niż przed ro kiem. Ro bi my
się co raz star si: 18 proc. Po la ków jest w tzw. wie ku po pro duk -
cyj nym (wzrost o 3,2 proc. w sto sun ku do ro ku 2014).

Sprze daż Żyt niów ki uro sła w 2014 ro ku o 63 proc. To naj -
lep szy wy nik na glo bal nym ryn ku wód ki.

Ana li ty cy Baker & McKenzie spo dzie wa ją się, że war tość
IPO na GPW wy nie sie w tym ro ku 1,5 mld zł. W dru gim pół -
ro czu mo że my się spo dzie wać za le d wie kil ku pierw szych ofert
pu blicz nych.

W lip cu wy na gro dze nia wzro sły o 3,3 proc. w ska li ro ku,
do po zio mu pra wie 4100 zł. Jed no cze śnie za trud nie nie w sek -
to rze przed się biorstw po szło w gó rę o 0,9 proc. Ta kie in for -
ma cje po dał Głów ny Urząd Sta ty stycz ny.

We dług da nych GUS, wskaź nik zmian cen w Pol sce jest
ujem ny. We dług urzęd ni ków ce ny na ko niec lip ca by ły niż sze
o 0,7 pro c. w po rów na niu z tym samym miesiącem ubie głe -
go ro ku. W od nie sie niu do czerw ca spa dły o 0,1 pro c. Ozna -
cza to, że wciąż ma my do czy nie nia z tzw. de fla cją.

Co naj mniej 550 mln zł wy no szą stra ty
zwią za ne z te go rocz ną su szą – sza cu je Mi -
ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.

We szła w ży cie usta wa kra jo bra zo wa,
zwięk sza ją ca moż li wo ści wal ki z nie le gal -

ny mi re kla ma mi. Po jej uchwa le niu sa mo rzą dy wo je wódz kie
ma ją obo wią zek prze pro wa dze nia au dy tu kra jo bra zo we go
i zde fi nio wa nia tzw. kra jo bra zów prio ry te to wych.

Agen cja ra tin go wa S&P utrzy ma ła ra ting kre dy to wy Pol ski
na wia ry god nym po zio mie. Sta bil ne fi nan se pu blicz ne w Pol -
sce, ela stycz ność po li ty ki pie nięż nej i umiar ko wa ne za po trze -
bo wa nie na fi nan so wa nie ze wnętrz ne na dal wspie ra ją wia ry -
god ność kre dy to wą na sze go kra ju. Agen cja ocze ku je wzro stu
PKB w Pol sce w tym ro ku na po zio mie 3,5 proc. m.in. dzię ki
oży wie niu go spo dar cze mu w stre fie eu ro. Jed no cze śnie S&P
zwra ca uwagę na ewen tu al ne za gro że nia dla roz wo ju go spo -
dar ki w Pol sce, ta kie jak słab ną ce oży wie nie w stre fie eu ro czy
za ostrze nie kon flik tu mię dzy Ro sją a Ukra iną.
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Czy strefy ekonomiczne są potrzebne? Takie pytanie na łamach periodyku
wydawanego przez jedną z najlepszych stref, nie tylko w Polsce,
ale i na świecie, może się wydawać czysto retoryczne. Jednak co jakiś czas,
zazwyczaj w okresie kampanii wyborczych, pojawiają się zarzuty, jakoby
strefy stanowiły narzędzie wykorzystywania polskiej łatwowierności przez
drapieżny kapitał zachodni, wyzysku naszych pracowników i trwonienia
publicznych pieniędzy na sponsorowanie wielkich zagranicznych firm. 

DZIĘKUJĘ

N
INWESTOROM I



Każdy nowy zakład, nieważne, czy mały czy wielki,
to miesiące ciężkiej pracy wielu osób, m.in.
z Ministerstwa Gospodarki, rządowych agencji,
takich jak Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych czy Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, pracowników stref
ekonomicznych, samorządów. 

Serdecznie im za to dziękuję. 
Robimy wszystko, co możliwe, aby potencjalni

inwestorzy przekonali się, że jesteśmy dobrym
partnerem. Krajem o wielkim potencjale
inwestycyjnym, z dobrze przygotowanymi,
atrakcyjnymi gruntami, znakomicie wykształconą
kadrą, stabilną sytuacją ekonomiczną. W zamian
oczekujemy poważnego traktowania i prorozwojowych
inwestycji. Polska bardzo się zmieniła przez
ostatnie 26 lat. Wiele osiągnęliśmy. To oznacza także,
że bardziej się cenimy i stawiamy warunki. I – co mnie
najbardziej cieszy – inwestorzy to rozumieją i respektują. 
Dziś nikt u nas nie szuka taniej siły roboczej i łatwego biznesu. 

Firmy wiedzą, że mogą liczyć na strefy, strefy wiedzą, że są
dla inwestorów partnerem. To dlatego nasze propozycje wspólnych
działań w zakresie na przykład tworzenia szkolnictwa dualnego,
współpracy w ramach klastrów edukacyjnych, klastra
motoryzacyjnego, lotniczego są chętnie podejmowane przez
przedsiębiorców. To jest, podkreślę jeszcze raz, partnerstwo, 
oparte na wzajemnym szacunku i dobrze rozumianym wspólnym
interesie. 

Firmy w strefie są dla nas ważne. Bardzo dziękuję inwestorom, 
że wybrali nasz kraj. Dziękuję polskim firmom, że coraz częściej
lokują swoje przedsięwzięcia w strefach, korzystając ze stworzonych
w ich ramach instrumentów wsparcia.

Jesteśmy otwarci na pomysły biznesu, samorządów, środowisk
naukowych czy gospodarczych. Głęboko wierzę w to, że tylko
uważne słuchanie się nawzajem, konstruktywne spieranie się,
poszukiwanie konsensusu w wypracowywaniu najlepszego modelu
współpracy, współdziałanie w dobrej wierze ma sens. �
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86 mld eu ro – ty le wy nie sie ko lej ny, trze -
ci „pa kiet po mo co wy” dla Gre cji, tj. su ma
no wych kre dy tów, któ rych stre fa eu ro
udzie li Gre kom w cią gu trzech lat.

In dyj ska gru pa TATA, pro du ku ją ca bry tyj skie mar ki sa mo -
cho dów Ja gu ar i Land Ro ver, po twier dzi ła pod pi sa nie li stu
in ten cyj ne go ze sło wac kim rzą dem. O przy cią gnię cie in we -
sty cji sta ra ła się tak że Pol ska.

W sierp niu 2015 roku war tość ob ro tów ak cja mi w ra mach
ar ku sza zle ceń (trans ak cje se syj ne, bez trans ak cji pa kie to -
wych) na Głów nym Ryn ku GPW wzro sła rok do ro ku o 9,8 proc.
i wy nio sła 17,7 mld zł. W tym sa mym mie sią cu śred nia dzien -
na war tość ob ro tu ak cja mi wy nio sła 841,7 mln zł (wzrost
o 4,5 proc.), a śred nia dzien na licz ba trans ak cji wzro sła
o 38,8 proc., do 71,9 tys. szt.

W cią gu pierw szych sied miu mie się cy br. ce ny żyw no ści
w Ro sji po szy bo wa ły w gó rę o po nad 10 proc. – wy ni ka z ko -
mu ni ka tu Fe de ral nej Służ by Sta ty stycz nej.

No wy po da tek? Co raz wię cej przed się bior ców jest za re zy -
gna cją z po dat ku od firm CIT i za stą pie niem go da ni ną od ob -
ro tu.

Roz wój pol skie go prze my słu wy raź nie zwol nił w sierp niu.
Ob ra zu ją cy to in deks PMI za no to wał naj więk szy spa dek war -
to ści od 2005 ro ku.

Ra da Po li ty ki Pie nięż nej nie zmie ni ła
stóp pro cen to wych. Ozna cza to, że kre dy -
ty na dal po zo sta ną ta nie, a lo ka ty nie da -
dzą wie le za ro bić. Ostat ni raz ra da zde -
cy do wa ła się zmie nić koszt ka pi ta łu
w Pol sce w mar cu te go ro ku.

Od po cząt ku ro ku już po nad 300 tys. uchodź ców prze do sta -
ło się do Eu ro py przez Mo rze Śród ziem ne. Da ne UNHCR po -
ka zu ją, że przez ostat nie 15 lat tą dro gą przedostało się nie -
co po nad mi lion lu dzi. To po waż ne wy zwa nie eko no micz ne
dla ca łe go kon ty nen tu.

O 40 proc. spa dła od czerw ca war tość chiń skie go ryn ku ak -
cji. Zda niem za chod nich eks per tów przy czy ną jest słab ną cy
wzrost go spo dar czy dru giej pod wzglę dem wiel ko ści go spo -
dar ki świa ta i na gła de wa lu acja chiń skiej wa lu ty w sierp niu.

Net flix (in ter ne to wa wy po ży czal nia fil mów i se ria li) od po -
wia da za aż 34,9 proc. wszyst kich da nych prze sy ła nych
w USA przez In ter net. Wszyst ko wska zu je na to, że ten świa -
to wy gi gant wkrót ce po ja wi się rów nież na pol skim ryn ku.

Na Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych w War sza wie za de -
biu to wa ły ak cje spół ki Pra irie Mi ning Li mi ted. Emi tent
jest 477. spół ką no to wa ną na Głów nym Ryn ku GPW oraz 14.
de biu tem na tym ryn ku w 2015 roku. War tość in stru men tów
wpro wa dza nych wy no si 111,9 mln zł. Pra irie Mi ning Li mi ted
to pierw sza spół ka z sie dzi bą w Au stra lii no to wa na na Głów -
nym Ryn ku GPW i jed no cze śnie 53. za gra nicz na spół ka oraz
dru gi za gra nicz ny de biut na tym ryn ku w 2015 ro ku. 

Kosz ty prze wa lu to wa nia kre dy tów fran ko wych w po ło wie
bę dą pła cić ban ki, a w po ło wie kre dy to bior cy – ta ką po praw -
kę do usta wy o „fran ko wi czach” przy jął se nat.
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STREFOM ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK

Sty pen dyst ka Hans -Böckler -Sti ftung w pro -
gra mie dok to ranc kim dla mło dzie ży uzdol -
nio nej.
By ła prze wod ni czą ca Ze spo łu ds. Ko biet przy
Wo je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne -
go. Ty tuł ma gi stra eko no mii zdo by ła na Eu -
ro pej skim Uni wer sy te cie Via dri na. Ukoń czy -
ła stu dia po dy plo mo we na Aka de mii Dy plo -
ma tycz nej w Wied niu. 
Do świad cze nie za wo do we zdo by wa ła m.in.
w Éco le na tio na le d’ad mi ni stra tion w Pa -
ry żu. W la tach 2008–2010 pra co wa ła
w Urzę dzie Mar szał kow skim Wo je wódz -
twa Dol no ślą skie go, naj pierw ja ko za -
stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Roz wo ju
Re gio nal ne go, na stęp nie ja ko za stęp ca
dy rek to ra De par ta men tu Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go i Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich. Od 8 czerw ca 2010 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.
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tą da tą przed się bior cy za in te re -
so wa ni uzy ska niem sta tu su
AEO mo gą skła dać do or ga -

nów cel nych wnio ski o wy da nie świa dec -
twa AEO, a po je go uzy ska niu ko rzy stać
z uła twień od no szą cych się do kon tro li
cel nej do ty czą cej bez pie czeń stwa i ochro -
ny i/lub z uprosz czeń prze wi dzia nych w ra -
mach prze pi sów cel nych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE 
Z POSIADANIA STATUSU AEO:

� Sta tus AEO przy zna ny w jed nym pań -
stwie człon kow skim Unii Eu ro pej skiej
jest uzna wa ny w ca łej Wspól no cie.

� W za kre sie kon tro li cel nej do ty czą cej
bez pie czeń stwa i ochro ny przed się bior -
ca mo że ko rzy stać z na stę pu ją cych uła -
twień:
– pod le ga mniej szej niż in ni przed się -

bior cy licz bie kon tro li fi zycz nej i kon -
tro li do ku men tów,

– w przy pad ku wy ty po wa nia go do kon -
tro li prze pro wa dza na jest ona w spo -
sób prio ry te to wy,

– ma pra wo upraw nie nia do wcze śniej -
sze go po wia do mie nia o wy ty po wa niu
prze sył ki do kon tro li,

Z dniem 1 stycznia 2008 roku
weszły w życie przepisy
umożliwiające funkcjonowanie
instytucji upoważnionego
przedsiębiorcy (AEO).

rze de fi nio wa ne ma ją zo -
stać pod sta wo we po ję cia.
Pod wyż szo ny zo sta nie mię -
dzy in ny mi próg po wią zań
ka pi ta ło wych po trzeb ny

do uzna nia za pod miot po wią za ny
– z do tych cza so wych 5 proc. wzro śnie do
25 proc. 

Jed no cze śnie zmie nić się ma ją ka te -
go rie zda rzeń, któ re pod le ga ją do ku -
men ta cji: bę dą to trans ak cje z pod mio ta -
mi po wią za ny mi oraz in ne zda rze nia
ma ją ce istot ny wpływ na wy so kość do cho -
du (stra ty) po dat ni ka, je że li ich war tość
w ro ku po dat ko wym prze kro czy 50 tys. zł.

Re wo lu cja na stą pi w za kre sie usta la -
nia pro gów po wsta wa nia obo wiąz ku
do ku men ta cyj ne go. Pro po no wa ne roz -
wią za nia uza leż nia ją je od wy so ko ści
przy cho dów i kosz tów (ro zu mia nych jak
w usta wie o ra chun ko wo ści) w po przed -
nim ro ku po dat ko wym. Prze wi dzia ne są
trzy pro gi: od 2 do 20 mln eu ro, po wy żej
20 do 100 mln eu ro, a naj wyż szy – po -
wy żej 100 mln eu ro przy cho dów i kosz -
tów. Jed no cze śnie dla każ dej ka te go rii
wpro wa dzo na ma być in na de fi ni cja
trans ak cji ma ją cych wpływ na wy so -
kość do cho du (stra ty) w ro ku po dat -
ko wym.

CENY TRANS

ŚWIADECTWO AEO

PRAWO, PODATKI

INVEST-PARK INFO � 3/8/20158

PLANOWANE ZMIANY, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ JUŻ DZIŚ
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§ od 1 kwiet nia 2015 roku zli kwi do wa ny
zo stał obo wią zek kie ro wa nia na ba -
da nia wstęp ne pra cow ni ków roz po -
czy na ją cych pra cę u no we go pra -
co daw cy w okre sie 30 dni od dnia
usta nia sto sun ku pra cy z po przed nim
pra co daw cą, je że li wa run ki opi sa ne
w orze cze niu le kar skim od po wia da ją
tym, któ re wy stę pu ją na no wym sta -
no wi sku pra cy;

§ 28 czerw ca 2015 roku we szła w ży cie
no we li za cja usta wy Pra wo bu dow la -
ne, któ ra zmie ni ła de fi ni cję po ję cia
obiek tu bu dow la ne go i ob sza ru od -
dzia ły wa nia obiek tu;

§ do 30 czerw ca 2015 roku przed się -
bior cy, któ rzy po wo ła li ad mi ni stra to -
ra bez pie czeń stwa in for ma cji (ABI)
na pod sta wie sta nu praw ne go
sprzed 1 stycz nia 2015 roku, ma ją
obo wią zek zgło sze nia te go po wo -
ła nia do GIODO. Nie do pil no wa nie
te go obo wiąz ku wią że się z ob cią że -
niem ka dry kie row ni czej obo wiąz ka -
mi zwią za ny mi z ochro ną da nych
oso bo wych;

§ od 1 lip ca 2015 roku sąd re je stro wy
ma obo wią zek wszczy nać z urzę -
du po stę po wa nia o roz wią za nie
pod mio tu wpi sa ne go do KRS bez
prze pro wa dza nia po stę po wa nia li -
kwi da cyj ne go w przy pad ku bra ku
zło że nia do ku men tów, któ re mia ły zo -
stać zło żo ne do 1 stycz nia 2015 roku;

§ do 31 grud nia 2015 roku spół ki
wpi sa ne do „sta re go” re je stru han -
dlo we go ma ją czas na prze re je -
stro wa nie się do KRS; w prze ciw -
nym ra zie będą z urzę du uzna ne za
wy kre ślo ne z re je stru, a ich ma ją tek
zo sta nie nie od płat nie prze ję ty przez
Skarb Pań stwa z mo cy pra wa.

§ od 1 lip ca 2015 ro ku we szła w ży cie
no we li za cja usta wy o VAT; roz sze -
rzy ła ona ka ta log to wa rów, do któ -
rych sto su je się pro ce du rę od wrot ne -
go ob cią że nia, zmieniła też prze pi sy
w za kre sie od po wie dzial no ści so li -
dar nej na byw cy to wa rów oraz spo -
sób ko rek ty VAT od wie rzy tel no ści
nie ścią gal nych;

§ od 1 lip ca 2015 roku moż na od li -
czać 50 proc. po dat ku VAT od pa -
li wa na by te go do sa mo cho du oso -
bo we go.

UWAGA
ZMIANY!!!
PRAWO:

PODATKI:

UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA I UŁATWIENIA CELNE

Nowe regulacje dotyczące określenia wysokości progów
powstania obowiązku sporządzania dokumentacji cen
transferowych, zmiana definicji podmiotów powiązanych
kapitałowo oraz wprowadzenie koncepcji trzech poziomów
dokumentacji – między innymi takie zmiany zawiera przedłożony
przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustaw o PIT
i CIT, który na nowo formuje polskie przepisy poświęcone cenom
transferowym. 



związ ku z tre ścią te go orze cze nia ko -
niecz ne jest do ko na nie sto sow nych
zmian w struk tu rach spół ek, w któ rych

prze wi dzia ne zo sta ło współ dzia ła nie pro ku ren ta
z człon kiem za rzą du. Oka zu je się bo wiem, że
wszel kie czyn no ści praw ne do ko na ne po 
30 stycz nia 2015 roku przez tych przed sta wi -
cie li spół ki są nie waż ne z mo cy pra wa. 

Tym sa mym na przykład kon tra hent, któ ry za -
warł umo wę ze spół ką i chce unik nąć wy wią za -
nia się ze swo ich obo wiąz ków, mo że sku tecz nie
wy ka zać przed są dem, że umo wa jest nie waż na
i tym sa mym nie wy wie ra skut ków praw nych.
Praw do po dob nie nie każ dy kon tra hent za cho wa
się w ta ki spo sób, jed nak że war to wy eli mi no wać
ta kie ry zy ko.

Od wspo mnia nej wcze śniej da ty 30 stycz nia
2015 roku wpi sy w Kra jo wym Re je strze Są do wym
pro ku ry jednoosobowej, określanej jako „pro ku ra
łącz na z człon kiem za rzą du”, bę dą sys te ma tycz -
nie i kon se kwent nie wy kre śla ne z urzę du przez są -
dy re je stro we. 

Sąd mo że za tem wy kre ślić wszyst kich pro ku -
ren tów da nej spół ki i tym sa mym unie moż li wić
jej funk cjo no wa nie w ob ro cie praw nym, je że li
za rząd spół ki jest jed no oso bo wy i ma re pre zen ta -
cję łącz ną. �

� TOMASZ PLEŚNIAK

Radca prawny w Rödl & Partner we Wrocławiu

– ma pra wo upraw nie nia do skła da nia
przy wo zo wej de kla ra cji skró co nej z ogra -
ni czo nym za kre sem da nych bez pie czeń -
stwa,

– mo że wnio sko wać o prze pro wa dze nie
kon tro li w in nym miej scu niż urząd cel ny,

– mo że roz li czać na leż ność po dat ko wą
w de kla ra cji.

W przy pad ku złoże nia przez AEO wnio -
sku o sto so wa nie uprosz czeń enu me ra tyw -
nie wy mie nio nych w art. 14b ust. 1 roz po -
rzą dze nia wy ko naw cze go or ga ny cel ne nie
ba da ją po now nie tych wa run ków, któ re już
by ły ba da ne przy przy zna wa niu świa dec -
twa AEO.

� TA DE USZ PIE KŁOW SKI

Spe cja li sta ds. cel nych i po dat ku 
ak cy zo we go, agent cel ny w Rödl & Part ner 
we Wro cła wiu

Nie za leż nie od wspo mnia nych war to ści,
or ga ny po dat ko we i kon tro li skar bo wej bę -
dą mo gły za żą dać spo rzą dze nia do ku men -
ta cji po ni żej tych pro gów, je że li za cho dzi
po dej rze nie za ni że nia war to ści trans ak cji.
Po nad to po wsta nie obo wiąz ku spo rzą dze -
nia do ku men ta cji za da ny rok po dat ko wy
spo wo du je ko niecz ność opra co wa nia jej
rów nież za rok na stęp ny, bez wzglę du na
wy so kość osią gnię tych w nim przy cho dów
lub po nie sio nych kosz tów. 

To nie ko niec zmian. Ko lej ną z za po wie -
dzia nych no wo ści jest wdro że nie kon -
cep cji trój stop nio wej do ku men ta cji cen
trans fe ro wych, in spi ro wa nej re ko men -
da cja mi OECD. Ozna cza to, że od po zio -
mu osią ga nych przez po dat ni ka przy cho -
dów i kosz tów za le żeć bę dzie za kres
do ku men ta cji, któ rą bę dzie on zo bo wią za -
ny spo rzą dzić. Po dat ni cy na pierw szym
pro gu spo rzą dzać ma ją je dy nie do ku men -
ta cję obej mu ją cą trans ak cje mię dzy po -
dat ni kiem a in ny mi pod mio ta mi z gru py
(tzw. lo cal fi le). Po osią gnię ciu 10 mln eu -
ro po ja wi się jed nak obo wią zek spo rzą -
dze nia do dat ko wej ana li zy po rów naw czej
(bench mark stu dy). Prze kro cze nie dru gie -

go pro gu ro dzić bę dzie ko niecz ność spo -
rzą dze nia ko lej nej do ku men ta cji – ma ster
fi le, czy li in for ma cji do ty czą cych ca łej gru -
py. Wresz cie, naj więk si po dat ni cy (po wy -
żej 100 mln eu ro) bę dą zo bo wią za ni do
tzw. ra por to wa nia we dług kra jów, czy li
spo rzą dze nia spra woz da nia o wy so ko ści
do cho dów, za pła co ne go po dat ku oraz
miej scach pro wa dze nia dzia łal no ści in -
nych pod mio tów na le żą cych do gru py ka -
pi ta ło wej (tzw. co un try -by -co un try re por ting).
Pro jekt okre śla też no we ter mi ny na przed -
ło że nie do ku men ta cji. 

Zmia ny wejdą w ży cie 1 stycz nia 2017
ro ku, jed nak  ra port CbC bę dzie spo rzą dza -
ny po raz pierw szy za rok 2016, je że li przy -
cho dy po dat ni ka prze kro czą rów no war tość
750 mln eu ro. 

� DOROTA BIAŁAS

Doradca podatkowy, Associate Partner
i kierownik zespołu ds. SSE 
w Rödl & Partner we Wrocławiu

FEROWE
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Trybunał Konstytucyjny 2 czerwca 2015
roku wydał wyrok, w którym uznał, że
niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej
Polskiej jest ograniczenie wolności
tworzenia związków zawodowych
i wstępowania do nich osobom
zatrudnionym na podstawie umów
cywilnoprawnych (tj. umów zlecenia,
umów o dzieło, kontraktów menadżerskich).

y rok nie prze wi du je żad ne go okre su przej -
ścio we go dla je go wej ścia w ży cie. Ozna cza
to, że oso by za trud nio ne na umo wach cy wil -

no praw nych mo gą za kła dać związ ki i zrze szać się
w nich już od dnia ogło sze nia wy ro ku w Dzien ni ku
Ustaw, tj. od dnia 12 czerw ca 2015 roku.

W świe tle po wyż sze go na le ży spo dzie wać się w naj -
bliż szym cza sie re wo lu cyj nych zmian w pol skim pra wie,
któ re wpro wa dzą sze reg no wych upraw nień dla osób
za trud nio nych na pod sta wie umów cy wil no praw nych.
Nie wy klu cza to tak że wy stę po wa nia przez ta kie oso by
z rosz cze nia mi zwią za ny mi z ochro ną ich praw związ ko -
wych bądź też dóbr oso bi stych.

� TOMASZ PLEŚNIAK

Radca prawny w Rödl & Partner we Wrocławiu

ZWIĄZKI ZAWODOWE
NIE TYLKO 
DLA PRACOWNIKÓW

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU NIEZGODNA Z PRAWEM

OCHRONA PRAW A UMOWY CYWILNOPRAWNE

PROKURENT DO WERYFIKACJI
Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 30 stycznia 2015 roku zakwestionował
dotychczasową wieloletnią praktykę spółek oraz sądów rejestrowych poprzez
stwierdzenie niedopuszczalności powoływania prokurentów łącznych
działających razem z członkiem zarządu.

W

W
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W Jaszkowej Dolnej, na terenie objętym Wałbrzyską
Specjalną Strefą Ekonomiczną, rozpoczęła działalność firma
KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA – czy to będzie
jaskółka, która uczyni wiosnę?
– Te te re ny in we sty cyj ne zo sta ły włą czo ne do spe cjal nej stre fy

eko no micz nej w 2009 ro ku, ale współ pra ca z „IN VEST -PAR KIEM”
roz po czę ła się jesz cze wcze śniej i od sa me go po cząt ku spół ka
za rzą dza ją ca Stre fą da ła się po znać z bar dzo do brej me ry to rycz -
nej pra cy. Do bra współ pra ca wszyst kich in sty tu cji sa mo rzą do -
wych i za rzą du wał brzy skiej Strefy, a także wy bu do wa nie tu przez
„IN VEST -PARK” go to wej ha li dla przed się bior ców two rzą do bry
kli mat dla in we sto rów. Pierw sza fir ma już z te go ko rzy sta. Cie szy -
my się z te go wszy scy, ale od pierw sze go dnia po fi na li za cji roz -
mów z fir mą Kay ser pra cu je my nad ko lej ny mi pro jek ta mi.

Czym ziemia kłodzka mo że przy cią gać in we sto rów?
– Po pierw sze, atrak cyj ne te re ny in we sty cyj ne: dys po nu je my

w gmi nie Kłodz ko nie tyl ko te re na mi in we sty cyj ny mi ob ję ty mi
stre fą – cho ciaż tu re zer wa grun tów jest sto sun ko wo du ża i obej -
mu je po nad 25 hektarów. Do bre wy po sa że nie te re nów w sieć
wodno-kanalizacyjną oraz dostępność ener gii elek trycz nej
i wkrót ce ga zu ziem ne go, po win ny prze ko nać ko lej nych in we -
sto rów. Są też in ne te re ny, któ re mo gą być ak ty wi zo wa ne go -
spo dar czo. Funk cjo no wa ły tam za kła dy prze my sło we prze twór -
stwa lniarskiego i włókienniczego oraz zakłady che micz ne.
Gmi na przy go to wu je ta kie miej sca w OŁ DRZY CHO WI CACH
KŁODZ KICH, KRO SNO WI CACH i SZA LE JO WIE DOL NYM. 

Po ło że nie gmi ny Kłodz ko bli sko gra ni cy z Re pu bli ką Cze ską,
sto sun ko wo nie da le ko od gra ni cy z Niem ca mi, mo że być jej atu -
tem. Na szą bo lącz ką jest sko mu ni ko wa nie z sie cią au to strad,
bo czas do jaz du do ta kiej dro gi to ok. 1,5 go dzi ny... Ale wy da je
się, że waż niej szą spra wą dla in we sto ra jest po zy ska nie rąk do
pra cy, co w przy pad ku Wro cła wia czy Po zna nia nie jest już pro -
stą spra wą. Prze cież pod wro cław skie fir my do wo żą pra cow ni -
ków tak że od nas.

Rzeczywiście, pozyskanie odpowiednio
przygotowanych pracowników w miejscu, 
w którym działa firma, jest coraz częściej problemem
inwestorów.
– Prze wa gę ziemi kłodzkiej w kon ku ren cji o in we sto ra na pew -

no sta no wi nie na sy co ny ry nek pra cy. Oko li ce Kłodz ka to bar dzo
atrak cyj ne te re ny do ży cia, ale nie ma ła gru pa na szych miesz -
kań ców do jeż dża do pra cy na wet do miej sco wo ści od da lo nych
o kilkadziesiąt ki lo me trów. Je śli otrzy ma ją ofer ty pra cy bli żej do -
mu, z pew no ścią chęt nie z te go sko rzy sta ją, co pozytywnie
wpłynie na ich ży cie ro dzin ne. Oczy wi ście od pra co daw cy za le -
ży, czy po zy ska tych naj lep szych. Pra cow ni cy ocze ku ją sta bil -
niej szych form za trud nie nia, czy li umów na czas nie okre ślo ny
za miast na przykład ty go dnio wych umów cy wil no praw nych, tak
zwanych śmie ció wek. Wy na gro dze nie tak że mu si mieć zwią zek
z ja ko ścią świad czo nej pra cy. Ten pra co daw ca, któ ry tę ten den -
cję zro zu mie, wy gra, po zy sku jąc war to ścio wych lu dzi. A tych tu
nie bra ku je. 

O JASKÓŁKACH,
BIZNESIE 
I PRACOWNIKACH

INVEST-PARK INFO � 3/8/2015

Rozmowa ze   STANISŁAWEM LONGAWĄ,
wójtem gminy Kłodzko, politykiem, samorządowcem

Nie przy pad kiem w tym nu merze „IPI” spo -
ro miej sca po świę camy pre zen ta cji mniej -
szych gmin i te re nów in we sty cyj nych po za du -
ży mi aglo me ra cja mi (o Le wi nie Brze skim,
Ksią żu Wiel ko pol skim, Nie mo dli nie i Dą bro -
wie pi sze my na str. 24–27). Wy da je się, że
w naj bliż szych la tach to wła śnie te lo ka li za cje
mo gą być dla in we sto rów szcze gól nie atrak -
cyj ne. Powodów jest wiele: do stęp ność te re -
nów, po czy nio ne z du żym udzia łem środ ków
eu ro pej skich in we sty cje in fra struk tu ral ne,
więk sza moż li wość trwa łe go po zy ska nia pra -
cow ni ków. 

Ten lo kal ny ry nek pra cow ni czy wy da je się
co raz bar dziej obie cu ją cy – z uczel ni pły ną sy -
gna ły, że ab sol wen ci coraz chęt niej wra ca ją
w ro dzin ne stro ny, je śli tyl ko ma ją tam szan sę
na za trud nie nie. Tak że rzą do we wspar cie
kształ ce nia za wo do we go na potrzeby przed się -
biorstw wy raź nie ku mu lu je się w mniej szych
ośrod kach – co też mo że dla po ten cjal nych in -
we sto rów mieć pew ne zna cze nie. 

Do nie daw na dla przed się bior ców nie ma łym
pro ble mem by li urzęd ni cy lo kal ni, czy li naj bliż -
sze ad mi ni stra cyj ne oto cze nie, w któ rym za pa -
da ją de cy zje umoż li wia ją ce lub blo ku ją ce in we -

sto ro wi nie któ re dzia ła nia. Na po zio mie par la -
men tu two rzo ne są pod sta wy praw ne, na po zio -
mie rzą du wy pra co wy wa ne spo so by ich wdra -
ża nia, ale osta tecz nie przed się bior ca tra fia tu:
do wój ta czy bur mi strza. To oni – w By strzy cy,
Ra wi czu, Otmu cho wie, Szprotawie... – muszą
prak tycz nie za sto so wać za sa dy usta lo ne tam,
w War sza wie, a cza sem w Bruk se li. Je śli ro zu -
mie ją pro ce sy go spo dar cze i po trze by in we sto -
ra – po tra fią w li te rze pra wa wy czy tać też je go
du cha i po móc re ali zo wać in we sty cję, po dej mu -
jąc bez zwło ki jed no znacz ne de cy zje. Je śli nie 
– sta ją się kosz ma rem każ de go pe ten ta, nie za -

POLSKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA TO 444 TYSIĄCE URZĘDNIKÓW, W TYM 260 TYSIĘCY



Jakie branże byłyby w rejonie kłodzkim najbardziej
pożądane? 

– Nie do koń ca wy ko rzy sta ne są moż li wo ści roz wo ju bran ży
drzew nej. Chęt nie wi dzie li by śmy in we sto ra z bran ży spo żyw czej.
Cho ciaż ostat nie in we sty cje w re gio nie to bran ża mo to ry za cyj -
na – wa run ki jej roz wo ju na Dol nym Ślą sku są ko rzyst ne, w przy -
pad ku Kłodz ka tak że z po wo du bli sko ści za kła dów Sko dy
w Cze chach. Przy po mnieć war to, że na si miesz kań cy zdo by wa -
ją do świad cze nie i umie jęt no ści za wo do we, pra cu jąc również
w tych za kła dach. Dla cze go nie po zy skać ich do pra cy w no -
wych za kła dach w Kłodz ku czy No wej Ru dzie? 

Moż na po wie dzieć, że je śli ktoś szu ka do bre go miej sca na
biz nes, w któ rym miałby do stęp do po ten cjal nych pra cow ni ków,
za ple cze su row co we i przy ja zne oto cze nie in sty tu cjo nal ne – to

jest to nie wąt pli wie ziemia kłodzka. Mo im i mo ich współ pra cow -
ni ków prio ry te tem jest stwo rze nie wa run ków sprzy ja ją cych in -
we sto rom. A je śli ktoś chce pro wa dzić biz nes i miesz kać w naj -
pięk niej szym za kąt ku Eu ro py, to za pra szam...

Dzię ku ję za roz mo wę. �

� rozmawiała BARBARA SZELIGOWSKA

W
Y
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Wynagrodzenie także musi
mieć związek z jakością
świadczonej pracy. 
Ten pracodawca, który tę
tendencję zrozumie, wygra,
pozyskując wartościowych
ludzi

W SAMORZĄDACH: SYSTEM NACZYŃ POŁĄCZONYCH 

leż nie od po żyt ków z biz ne spla nu, któ ry chce on
re ali zo wać. 

Na szczę ście z wie lu źró deł, tak że z do świad -
czeń pra cow ni ków WSSE „INVEST-PARK”,
wy ni ka, że co raz czę ściej wśród lo kal nych urzęd -
ni ków do mi nu je po sta wa „je stem tu dla cie bie”.
Oczy wi ście za wsze znaj dzie się wy ją tek kom pro -
mi tu ją cy re gu łę, w koń cu w Pol sce jest 2478
gmin, 314 po wia tów, 16 wo je wództw, każ da
w tych wspól not ma swo je urzę dy, biu ra, styl dzia -
ła nia. Jak tra fić na tę na praw dę sprzy ja ją cą in we -
sto rom? Wska zów ką mo że być ist nie nie na okre -
ślo nym te re nie spe cjal nej stre fy eko no micz nej – i to

nie za leż nie od te go, czy in we stor sta ra się o po -
moc pu blicz ną (czy li bę dzie dzia łać na te re nie stre -
fy) czy nie. Sa mo rzą dow cy za bie ga ją cy o ob ję cie
te re nów przy wi le ja mi stre fy mu szą speł nić sze reg
wy ma gań, przejść pro ce du ry na po zio mie spół ki
za rzą dza ją cej stre fą i w Mi ni ster stwie Go spo dar -
ki, by wresz cie rząd pod jął de cy zję o usta no wie niu
spe cjal nej stre fy eko no micz nej. Trud no wy obra zić
so bie, że po dej mą sku tecz nie ta ki wy si łek sa mo -
rzą dy po zba wio ne otwar to ści na in we sto rów i bez
opar tej na re al nych prze słan kach wi zji roz wo ju
przed się bior czo ści na swo im te re nie. Oczy wi ście
w ro sną cej pol skiej go spo dar ce ten sys tem na czyń

po łą czo nych, któ ry two rzą ad mi ni stra cja cen tral -
na oraz sa mo rzą do wa ad mi ni stra cja re gio nal -
na i lo kal na, jest sza le nie wraż li wy na wszel kie za -
wi ro wa nia.

Przed wy bo ra mi par la men tar ny mi („IPI”
od da je my w Pań stwa rę ce mie siąc wcze śniej)
wie lu sa mo rzą dow ców z nie po ko jem śle dzi
trwającą kampanię. Wy da je się jed nak, że
z punk tu wi dze nia przed się bior ców naj waż niej -
sze jest, by nie za leż nie od ty pu ad mi ni stra cji
i za kre su za dań przy pi sa nych po szcze gól nym
in sty tu cjom mieć po dru giej stro nie oso by ro -
zu mie ją ce isto tę pro ce sów in we sty cyj nych. �

STANISŁAW LONGAWA 
Urodził się 27 kwietnia 1975 roku w Kłodzku, mieszka we wsi Szalejów Dolny w gminie
Kłodzko. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. W latach 2002–2007 był zastępcą wójta gminy Kłodzko, w latach 2006–2010
radnym Sejmiku Dolnośląskiego, w latach 2009–2010 wicemarszałkiem dolnośląskim.
Od 2010 roku jest wójtem gminy Kłodzko.
Jest żonaty i ma dwoje dzieci.
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Hiszpanie rozszerzają produkcję
• Firma rozwija skrzydła na terenie wrocławskiej podstrefy WSSE „INVEST-PARK”.
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej otrzymało we wrześniu
przedsiębiorstwo GESTAMP WROCŁAW. Dzięki inwestycji wartej 75 mln zł
hiszpańska firma rozbuduje swój zakład, gdzie produkować będzie spawane elementy
metalowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Zatrudnienie znajdzie 20 nowych osób.

CO SŁYCHAĆ 
W STREFIE?

Z „Linii Przyszłości” otwartej w Mondelezie w ciągu 
8 godzin może zjechać nawet 700 tys. batonów

Lato – pychotka z Electroluxem

• Lato nabrało nowych smaków dzięki firmie ELECTROLUX. Wraz z TVN
w ramach Projektu Plaża firma organizowała warsztaty kulinarne w nadmorskich
kurortach i udowodniła, że można zjeść smacznie i zdrowo, a gotowanie to czysta
przyjemność. 
Po raz pierwszy w podróż po Polsce wyruszył także Food Truck #parawruch,
wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia firmy Electrolux. Kucharze
odkrywali „Tajemnicze Składniki”, które czynią potrawę jedyną w swoim rodzaju,
niezwykłe produkty i ich wyjątkowe połączenia. W przygotowaniu potraw dużą rolę
odgrywała para i gorące powietrze – „Tajemnicze Składniki” najlepszych
szefów kuchni.

To dopiero akcja pełną parą!

„Do łącz do naj lep szych!”, 

czyli      WIE ŚCI
ZE STRE FO WYCH
FIRM

MONDELEZ inwestuje
• Największa w WSSE firma z branży spożywczej
rozpoczyna kolejną inwestycję. MONDELEZ POLSKA
PRODUCTION za 15 mln USD zbuduje
w Bielanach Wrocławskich globalne Centrum Badań
i Rozwoju, które będzie pracowało nad nowymi produktami,
jakością, opakowaniami, analizą preferencji klientów oraz
zgodnością wyrobów z wymaganiami prawnymi dotyczącymi
produktów spożywczych. Inwestycja w nowe Centrum Badań
i Rozwoju we Wrocławiu może potrwać 2–3 lata. 
Już 2 września w fabryce czekolady w Skarbimierzu 
została uruchomiona nowa linia produkcyjna, stworzona
w technologii przyszłości. To pierwsza taka linia w Polsce, 
a jej wartość wynosi 30 mld USD.
MONDELEZ INTERNATIONAL to światowy lider
w produkcji słodyczy. Amerykański koncern ma w Polsce
siedem zakładów. Trzy z nich działają w Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
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• GKN DRIVELINE, światowy lider w produkcji systemów układów napędowych,
rozpoczął budowę kolejnego zakładu w Oleśnicy. Kamień węgielny pod nowy zakład
wmurowano 29 lipca. Dzień wcześniej gratulacje złożyli firmie podczas wizyty
wicepremier JANUSZ PIECHOCIŃSKI oraz ILONA ANTONISZYN-KLIK,
wiceminister gospodarki. Firma GKN Driveline produkuje dla największych
koncernów samochodowych, m.in. VOLKSWAGENA, TOYOTY, PORSCHE, VOLVO
i AUDI. Obecnie zatrudnia prawie 900 osób. 

Kolejny zakład GKN Driveline w Oleśnicy

Pierwszy inwestor w Lesznie
• We wrześniu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę zakładu produkcyjnego i hali magazynowej firmy IMOLA.
Polski przedsiębiorca będzie produkował opakowania z tworzyw
sztucznych (worków aluminiowych, jednorazówek itp.) oraz świadczył
usługi magazynowania i przechowywania towarów. Spółka w nowych
obiektach zatrudni 27 pracowników.    

Fabryka zapachów Aroma Car
w Kaliszu gotowa
• Po prostu przyszedł moment, w którym okazało się, 
że wynajmowane powierzchnie stanowią ograniczenie...
Mieliśmy innowacyjne pomysły, poszukiwaliśmy możliwości ich
zastosowania, ale przestrzeń stanowiła barierę nie 
do pokonania – wspomina TOMASZ RACZEK, prezes zarządu
MTM Industries sp. z o.o., która od 2008 roku produkuje
samochodowe odświeżacze powietrza Aroma Car.
Stąd decyzja o budowie nowoczesnej hali produkcyjno-
-magazynowej. Prace przeprowadzono błyskawicznie 
i po 7 miesiącach powstał nowy zakład o powierzchni prawie
3500 m2. Produkowane w najnowszych technologiach
odświeżacze trafiają zarówno na rynek krajowy, jak i na rynki
zagraniczne. Ciągły rozwój firmy został doceniony i po raz
kolejny wyróżniony tytułem Gazeli Biznesu, przyznawanym 
dla najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. 

Teraz przyjemniej będzie się podróżowało!

Zareklamują nie tylko Bolesławiec

• FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE, holenderska rodzinna firma produkująca
materiały reklamowe, to kolejny inwestor w Bolesławcu. Zezwolenie na prowadzenie
działalności w Strefie uroczyście wręczyła firmie ILONA ANTONISZYN-KLIK,
wiceminister gospodarki. Favorite Gifts Print Europe ulokował się w hali wybudowanej
przez wałbrzyską Strefę. Planuje zainwestować tu prawie 9,5 mln zł i zatrudnić co
najmniej 50 osób. 

– Jesteśmy po wstępnej rekrutacji i budujemy bardzo dobry zespół. Wielu młodych
ludzi wiąże przyszłość z tym regionem i naszą firmą. Są nawet osoby, które wróciły
z Irlandii czy Wielkiej Brytanii, gdyż mają tutaj perspektywy rozwoju – podkreślał
PAWEŁ ZECH, dyrektor Favorite Gifts Print Europe w Bolesławcu.

Życzymy powodzenia!!

@

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

ipi@invest-park.com.pl

Czekamy na kolejne inwestycje!

Od lewej: wiceprezes WSSE „INVEST PARK” TEODOR STĘPA, ILONA ANTONISZYN-KLIK,
wiceminister gospodarki, PIOTR ROMAN, prezydent Bolesławca, oraz przedstawiciele Favorite Gifts Print
Europe: JOOST VAN HELDEN, członek zarządu, i PAWEŁ ZECH, dyrektor zakładu w Bolesławcu

Kamień węgielny wmurowany! 
W tle wizualizacja nowej fabryki GKN Driveline 

Cegiełka od „INVEST-PARKU”, którą symbolicznie wmurował wiceprezes
wałbrzyskiej Strefy TEODOR STĘPA



zyn ni kiem istot nie przy spie sza ją cym roz wój sek to ra
spo żyw cze go by ło przy stą pie nie Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej. Wią za ło się ono z sze ro kim stru mie niem do ta -
cji i sub sy diów, za rów no przed -, jak i po ak ce syj nych,
umoż li wia ją cych do sto so wa nie za kła dów pro duk cyj -

nych do stan dar dów wy ma ga nych w UE. Otwar cie ryn ków eu ro pej -
skich umoż li wi ło bar dzo wy raź ny wzrost eks por tu. We dług da nych
re sor tu go spo dar ki i PAIiIZ w okre sie 1994–2012 zwięk szył się on
po nad trzy krot nie (z 5 mld eu ro do po nad 17,5 mld eu ro). Ostat nie
dwa la ta to rów nież suk ce syw ny wzrost eks por tu pol skiej żyw no ści.

PRZE ŁA MY WA NIE KRY ZY SU

Co praw da pro ble my zwią za ne z ryn kiem wschod nim (głów nie
ro syj skie em bar go) oraz z nie któ ry mi w Afry ce Pół noc nej i na Bli -
skim Wscho dzie wpro wa dzi ły spo ro zde ner wo wa nia, jed nak bran ża
wy cho dzi zwy cię sko z tych starć. Szu ka nie no wych ryn ków, prze -
bran ża wia nie (tam, gdzie jest to moż li we), dzia ła nia kon so li da cyj ne
(ma ją nie ba ga tel ny wpływ na ce ny) da ją po zy tyw ne efek ty. Co wię -
cej – nie któ rzy twier dzą, że ist nie je re al na szan sa na zdo by wa nie
no wych ryn ków. Nie wszyst ko od by wa się tu bez bo le śnie, bo jak za -
uwa ża ją ana li ty cy Ban ku BGŻ BNP Pa ri bas, we dług in for ma cji Mi ni -
ster stwa Fi nan sów w pierw szych sze ściu mie sią cach te go ro ku na

przy kład war tość sprze da ży pol skich prze two rów mle czar skich na
ryn ki za gra nicz ne wy nio sła 790,1 mln eu ro, czy li by ła aż o 20 proc.
niż sza niż przed ro kiem. Jed nak na ten wy nik wpływ mia ła m.in. bar -
dzo wy so ka ubie gło rocz na ba za w uję ciu ilo ścio wym oraz sil na ob -
niż ka cen na świa to wych ryn kach. Musimy również pamiętać, że mi -
mo ogrom ne go po stę pu ostat nich 20 lat cią gle jesz cze go ni my
in nych. I tak np. sto pień au to ma ty za cji i ro bo ty za cji w prze my śle mle -
czar skim okazuje się u nas pra wie 20-krot nie niż szy niż w Niem -
czech. A to w sy tu acji pro ble mów glo bal nych jest od ra zu za uwa żal -
ne. Jed ną z re cept po zwa la ją cych na wzrost kon ku ren cyj no ści jest
m.in. stwo rze nie wspól nej dys try bu cji dla sek to ra mle czar skie go.
O ta kim roz wią za niu na po cząt ku wrze śnia roz ma wia li sze fo wie
15 naj więk szych pol skich spół dziel ni mle czar skich (m.in. OSM Piąt -
ni ca, Mle ko vi ty, Mlek po lu, SM Go styń czy Ło wi cza).

SI ŁA W MA ŁYCH I ŚRED NICH

AN DRZEJ FA LIŃ SKI, dy rek tor ge ne ral ny Pol skiej Or ga ni za cji Han -
dlu i Dys try bu cji, prze wi du je w roz mo wie z „Pul sem Biz ne su”, że waż -
nym ka na łem wzro stu wy sył ki pol skiej żyw no ści do in nych kra jów
mo że być eks port po przez za gra nicz ne sie ci han dlo we. Ta kie go eks -
por tu nie uwzględ nia się w żad nych ofi cjal nych sta ty sty kach, ale je -
go war tość sza cu je się aż na ok. 8–10 mld zł. W per spek ty wie pię ciu
lat może ona wzro snąć o ko lej ne 5 mld zł, a przy czy nić się do te go
po win ny w znacz nym stop niu ma łe i śred nie fir my. Jak po da ją sta ty -
sty ki, obecnie za le d wie 7 proc. przed się biorstw ge ne ru je 80 proc.
pol skie go eks por tu rol no -spo żyw cze go. Wkrót ce mo że to się jed nak
zmie nić wła śnie dzię ki fir mom z sek to ra MŚP, któ re wciąż ma ją du żo
wol nych mo cy pro duk cyj nych – śred nio ok. 30–40 proc.

IN NO WA CJE I POL SKI KA PI TAŁ

Bran żę z pew no ścią cze ka jesz cze wie le wy zwań i nie spo dzia -
nek zwią za nych z ko niecz no ścią do sto so wa nia do zmiennych 
wa run ków geo po li tycz nych oraz do wy mo gów współ cze sne go
kon su men ta. Wi ce mi ni ster go spo dar ki ILO NĘ AN TO NI SZYN -KLIK
mar twi ni ski po ziom ro dzi me go prze twór stwa pro duk tów rol nych.

BRANŻA SPOŻYWCZA W POLSCE

W ciągu ostatnich dwóch dekad polski sektor spożywczy przeszedł znaczące zmiany. Analitycy związani z Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych twierdzą, że stanowi jedną z branż, które najszybciej odrodziły
się po kryzysie związanym z transformacją ustrojową. Co więcej, sektor spożywczy stał się ważnym stymulatorem
wzrostu gospodarczego. Dzięki stałemu rozwojowi technicznemu, technologicznemu i organizacyjnemu Polska
weszła do czołówki nowoczesnych i innowacyjnych europejskich producentów żywności.
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Naj moc niej si w re gio nie

Jesienią 2014 roku w oparciu o międzynarodową bazę przedsiębiorstw firmy Bisnode powstał
„Ranking 800 największych firm spożywczych Europy Centralnej”. W zestawieniu uwzględnione
zostały firmy z Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Chorwacji oraz Serbii. Wśród
największych spółek spożywczych z naszego regionu czołowa dziesiątka to podmioty działające
w Polsce. Nasz kraj wypada imponująco na tle innych państw regionu, co świadczy o sile
i pozycji krajowej branży spożywczej w tej części Europy. Trzeba jednak zauważyć, że choć
w pierwszej dziesiątce rankingu bezapelacyjnie dominuje rodzimy przemysł spożywczy, nie
można powiedzieć tego samego o polskim kapitale. Na pierwszym miejscu uplasowało się
Imperial Tobacco, wyprzedzając drugą Kompanię Piwowarską i zamykającą podium Grupę
Animex. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio Grupa Żywiec, JTI, Grupa Maspex, Sokołów,
Nestlé, SM Mlekpol i SM Mlekovita.



– Chcia ła bym, aby pol skie przed się bior stwa two rzy ły po waż ny
po ten cjał prze twór czy nie tyl ko na po zio mie ma łych go spo darstw
rol nych, ale też glo bal nie. Do brze by ło by, gdy by był on po łą czo ny
z pol skim ka pi ta łem. Ko niecz ne są in no wa cje, dla te go my śli my
o za cie śnie niu współ pra cy z Uni wer sy te tem Przy rod ni czym we
Wro cła wiu – pod kre śla wi ce sze fo wa re sor tu. Według Ilo ny An to ni -
szyn -Klik wy zwa niem dla ba da czy i na ukow ców mo że się stać kon -
ser wa cja żyw no ści.

– Ryn ki ocze ku ją to wa rów o dłu giej przy dat no ści do spo ży cia,
ale świe żych i zdro wych, bez szko dli wej che mii. Pierw sze ja skół ki
już ma my, np. spe cjal ne fo lie do prze cho wy wa nia, no wa tor skie me -
to dy su sze nia czy mro że nia – wy ja śnia wi ce mi ni ster go spo dar ki.

O in ten sy fi ka cji roz wo ju mó wił nie daw no m.in. SŁA WO MIR PAW -
ŁOW SKI, pre zes CSI Sło wian ka ze Szcze cin ka. Je go zda niem wie -
le ma łych i śred nich przed się biorstw do tej po ry nie eks por to wa ło,
gdyż nie by ło ich na to stać. Te raz jed nak co raz czę ściej szu ka ją
moż li wo ści roz wo ju po za Pol ską – pra cu ją nad kon trak ta mi za gra -
nicz ny mi, wy sta wia ją się na mię dzy na ro do wych tar gach. Jak za -
uwa ża Sła wo mir Paw łow ski, na wet mniej si przed się bior cy od po -
cząt ku mu szą moc no dy wer sy fi ko wać kie run ki swo je go eks por tu.

ZNA CZĄ CA BRAN ŻA

Sek tor spo żyw czy obej mu je bar dzo sze ro ki ob szar dzia łal no ści.
Two rzą go fir my zaj mu ją ce się prze twór stwem pro duk tów zwie rzę -
cych (np. prze mysł mię sny bądź mle czar ski), prze twór stwem pro -
duk tów ro ślin nych (np. prze mysł zbo żo wo -ma ka ro no wy, owo co wo -
-wa rzyw ny), prze twór stwem wtór nym (prze mysł pie kar ski, pa szo wy,
cu kier ni czy, kon cen tra tów spo żyw czych, na po jów bez al ko ho lo wych)
bądź też pro duk cją uży wek (al ko ho le). Pro duk ty sek to ra mo gą być
ni sko prze two rzo ne (jak w przy pad ku ubo ju zwie rząt i roz biór ki mię -
sa), mo gą też sta no wić efekt za awan so wa nych pro ce sów tech no lo -
gicz nych (jak w przy pad ku żyw no ści lio fi li zo wa nej).

Zna cze nie sek to ra spo żyw cze go jest nie do prze ce nie nia. 
– Prze mysł spo żyw czy ge ne ru je po nad 13 proc. pol skie go PKB,
a war tość sku mu lo wa na tych in we sty cji wy no si 9,5 mld eu ro – mó -
wił na te go rocz nej kon fe ren cji do ty czą cej bran ży pre zes PAIiIZ,
SŁA WO MIR MAJ MAN. W lip cu 2014 ro ku bran ża spo żyw cza zo -
sta ła uzna na za je den z sek to rów o istot nym zna cze niu dla go spo -

dar ki. A ja kie są jej per spek ty wy w tej
chwi li?

PA TRIO TYZM EKO NO MICZ NY

Pol scy pro du cen ci żyw no ści ma ją dziś
w rę ku sa me atu ty. Sprzy ja ją im ni skie
ce ny su row ców, do bra opi nia, ja ką pol -
skie je dze nie cie szy się na świe cie, oraz
re la tyw nie ni skie no to wa nia wła snych ak -
cji na gieł dzie. MA REK CZA CHOR z Er ste Se cu ri ties Pol ska pro -
gno zu je, że pro du cen ci bę dą w tym ro ku osią gać co raz lep sze wy -
ni ki, a war tość spół ek żyw no ścio wych bę dzie ro sła. Spół ki z tej
bran ży sku tecz nie wpro wa dza ją no we ka te go rie pro duk tów, kon -
so li du ją pol ski ry nek po przez roz wój or ga nicz ny, a tak że co raz wię -
cej eks por tu ją. Mi mo ro syj skie go em bar ga war tość pol skiej żyw -
no ści sprze da nej za gra ni cę prze kro czy ła w 2014 ro ku 21 mld
eu ro. – Roz wój po za Pol ską we dług mnie jest na ra zie nie ogra ni czo -
ny – oce nia Ma rek Cza chor. – Pol ska żyw ność cha rak te ry zu je się
do brą ja ko ścią, więc mo że zdo by wać ry nek eu ro pej ski. War tość
ca łe go eks por tu żyw no ści jest zna czą ca, a w ostat nich la tach moc -
no rosła.

Nie moż na oczy wi ście za po mi nać o ryn ku pol skim, w tym o dys -
try bu cji pro duk tów sek to ra spo żyw cze go (według pro gnoz PMR
w 2015 ro ku ry nek ar ty ku łów spo żyw czych w Pol sce osią gnie war -
tość pra wie 243 mld zł, czy li 2,1 proc. wię cej w sto sun ku do po -
przed nie go ro ku). Co praw da Po la cy w mię dzy na ro do wym son da -
żu spo łecz nym ISPP (In ter na tio nal So cie ty of Po li ti cal Psy cho lo gy)
zna leź li się w gru pie sze ściu kra jów o naj niż szym stop niu ak cep ta -
cji i za do wo le nia ze swo ich osią gnięć po li tycz nych i eko no micz -
nych, co za pew ne utrud nia roz wój pa trio ty zmu eko no micz ne go, to
jed nak bran ża spo żyw cza jest tu po zy tyw nym wy jąt kiem. W tym ob -
sza rze Po la cy bar dzo chęt nie wy bie ra ją ro dzi me pro duk ty, pod kre -
śla jąc, że pol skie są lep sze niż za gra nicz ne. Zja wi sko pa trio ty zmu
kon su menc kie go czę sto jest też wią za ne z ryn kiem żyw no ści eko -
lo gicz nej, któ ry w Pol sce dy na micz nie ro śnie. Je go war tość jest
sza co wa na na 700 mln zł.�

� TOMASZ MIARECKI
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W pod stre fach WSSE „INVEST-PARK”
funk cjo nu je 13 firm z bran ży spo żyw czej.
To wa rzy szy im 8 za kła dów pro du ku ją cych
m.in. opa ko wa nia, fo lię spo żyw czą, ety -
kie ty sa mo przy lep ne, eks po zy to ry czy
ma te ria ły re kla mo we.  

O Strefie dla smakoszy na następnych
stronach.

STRE FA DLA SMA KO SZY
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Udział procentowy wartości produkcji sprzedanej wyrobów spożywczych i napojów w 2013 roku 

ŹRÓDŁO: GUS, ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2014



BAMA EUROPA

BIG PIEROGI
OPOLE

CEDROB
KLUCZBORK

DINO KROTOSZYN
KROTOSZYN

FSB PIEKARNIA STRZEGOM
STRZEGOM

STREFA DLA 

W WSSE „INVEST-PARK”

PRODUCENCI 

W WSSE „INVEST-PARK”

BIG PIEROGI

ID TECHNOLOGY POLAND 
AQUILA 
BRZEGOLANDLAND 
AAAAAA
BBBBBBBBBBB

IMOLA
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WALKI FLEX FILMSEUROPA

GREAT MAPLE COMPANY 

SMAKOSZY

TFP–GRAFIKA

UNIT
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2712

173,37 ha
6%

OLEOFARM

PASTA FOOD COMPANY
OPOLE

UNITED EUROPA

VASCO-TECH

KING CHICKEN FEED

KING CHICKEN FOOD

LORENZ SNACK-WORLD LOGISTICS

MONDELEZ POLSKA PRODUCTION
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Szyn ki i po lę dwi ce, wę dli ny w ga la re cie, pa rów ki, pasz te ty, pro duk ty wę dzo ne, świe ży i mro żo ny drób... pro duk ty 
z lo go z czer wo nym ko gu ci kiem zna wie lu kon su men tów. Spół ka CEDROB jest wśród firm z ka pi ta łem pol skim li de rem
w pro duk cji mię sa i prze two rów dro bio wych. Fir mę stwo rzy ła w 1991 ro ku gru pa przy ja ciół, któ ra na dal ją roz wi ja. Część
za kła dów to spry wa ty zo wa ne daw ne pań stwo we przed się bior stwa (Po ldrob), któ re no wi wła ści cie le zmo der ni zo wa li. W port -
fe lu Gru py Ce drob są m.in. fer my dro bio we, wy lę gar nie pi skląt, uboj nie, za kła dy mię sne i skle py fir mo we, wy twór nie pasz
pro du ku ją ce m.in. dla ferm, w któ rych Ce drob kon trak tu je do sta wy.

CEDROB SA

LIDER 
Z POLSKIM KAPITAŁEM

wy twór nie pasz Ce drob za in we -
sto wał, bo to po zwo li ło zwięk -
szyć ren tow ność Grupy, a tak że

ogra ni czyć ry zy ko wzro stu cen na rzu ca nych przez
ze wnętrz nych do staw ców pasz. Na po trze by ho -
dow ców, z któ ry mi Ce drob SA pod pi sał kon trak ty
na do sta wy dro biu, pro du ku ją Wy twór nie Pasz
w Gu mo wie i Ra cią żu. Ko lej na po wsta nie na te re -
nach ob ję tych wał brzy ską Stre fą w Klucz bor ku. In -
we sty cja war to ści 70 mln zł przy nie sie za trud -
nie nie co naj mniej 70 oso bom.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE
WYTWÓRNIE PASZ

Wy twór nie w Gu mo wie i Ra cią żu ko rzy sta ją
z za awan so wa nych tech no lo gii. Pro duk cja jest
w peł ni zauto ma ty zo wa na. Każ dym eta pem pro -
duk cji ste ru je pro gram, któ ry rów no cze śnie ar -
chi wi zu je prze bieg wszyst kich zda rzeń pro duk -
cyj nych od wej ścia su row ca do za kła du aż do
wy da nia go w po sta ci pa szy. W Ce drob SA po -
wsta ją pa sze, któ re po zwo li ły w cią gu 8 lat na fer -
mach pra cu ją cych dla Ce dro bu osią gać naj wyż -
sze wy ni ki pro duk cyj ne. Pro ces wy twa rza nia
mie sza nek pa szo wych jest jed nak bar dzo zło żo -

ny. Na każ dym eta pie po trzeb ni są wy so kiej kla -
sy spe cja li ści z za kre su pro duk cji zwie rzę cej oraz
pro duk cji pasz, do rad cy ży wie nio wi, pra cow ni cy
la bo ra to ryj ni, lo gi sty cy, kie row cy. Ce drob Pa sze
za trud nia pra wie 300 osób. 

Jak in for mu je rzecz nik pra so wy fir my, pra -
cow ni ków o po dob nych kwa li fi ka cjach Ce -
drob bę dzie po trze bo wał w Klucz bor ku, gdzie
tech no lo gia pro duk cji bę dzie rów nie za awan -
so wa na jak w za kła dach w Gu mo wie i Ra cią żu.

DO BRA PA SZA = BEZ PIECZ NA
ŻYW NOŚĆ DLA LU DZI

W swo ich wy twór niach Ce drob sto su je pro -
ces hi gie ni za cji pro duk cji pasz gra nu lo wa nych,
co mak sy mal nie ogra ni cza obec ność bak te rii
cho ro bo twór czych. Od po wied ni do bór kom po -
nen tów i do dat ków po zwa la na opty mal ne zbi -
lan so wa nie mie szan ki pa szo wej po kry wa ją cej
za po trze bo wa nie na skład ni ki od żyw cze, mi ne -
ra ły i wi ta mi ny ży wio nych zwie rząt, co wpły wa na
lep szą kon dy cję zwie rząt i wy eli mi no wa nie wie -
lu za bu rzeń roz wo jo wych i cho rób. Ta ka „zdro wa
pro duk cja” po lep sza ja kość żyw no ści po cho -
dze nia zwie rzę ce go. 

KO ŁO ZA MA CHO WE 
DLA IN NYCH PRO DU CEN TÓW

Każ de go ro ku Ce drob zu ży wa do pro duk cji
400 ty s. ton zbo ża. Gru pa współ pra cu je z 6000
go spo darstw rol nych z ca łej Pol ski. Jest naj więk -
szym od bior cą zbóż, ku ku ry dzy su chej oraz mo -
krej na pół noc nym Ma zow szu. Su sze nie ku ku ry -
dzy w fir mie Cedrob da je moż li wość jej upra wy
w mniej szych go spo dar stwach rol nych, któ re nie
ma ją własnych su szar ni.

Współ pra ca go spo darstw z Ce dro bem to tak -
że szan sa na sta łą pro duk cję i pew ność ryn ku
zby tu. W glo bal nej ska li du ży in we stor stwa rza
ko niunk tu rę i ak ty wi zu je ry nek pro duk cji rol nej. �

� JACEK SERDECZNY

W

Wytwórnia pasz
Cedrob w Gumowie



od sta wą wy so kiej ja ko ści pro duk tów Oleo far mu są
sys te ma tycz nie pro wa dzo ne ba da nia, za rów no we
wła snym la bo ra to rium, jak i w pra cow niach ze wnętrz -
nych – Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i Aka de mii Me -
dycz nej we Wro cła wiu. Aby być bli sko świa ta na uki,

pra cow ni cy fir my re gu lar nie uczest ni czą w tar gach, kon fe ren cjach
me dycz nych, sym po zjach i kon gre sach. Dzię ki te mu za ło ga sys te -
ma tycz nie pod no si kwa li fi ka cje, a ogól no kra jo we spo tka nia sta ją
się plat for mą wy mia ny po glą dów i do świad czeń.

OD POCZĄTKU Z LNU

– Fir mę wy my śli li i za ło ży li w 2002 ro ku MA REK CHRZA NOW SKI
i LE SZEK STA NEC KI – mó wi JO AN NA GU ZI CZAK, czło nek za rzą -
du i dy rek tor fi nan so wy Oleo far mu. Po cząt ko wo by ła to spół ka cy -
wil na, a po zmia nie for my praw nej dzia ła ja ko spół ka z ograniczoną
odpowiedzialnością. – Na dal jed nak znaj du je się w rę kach tych sa -
mych pol skich wła ści cie li – pod kre śla Jo an na Gu zi czak.

Najpierw spół ka zaj mo wa ła się tyl ko pro duk cją ole ju dla prze my -
słu farmaceutycznego. Olej był tło czo ny w ów cze snej sie dzi bie,
w Pie trzy ko wi cach w gmi nie Ką ty Wro cław skie. W mia rę roz wo ju
wpro wa dza no no we, wła sne pro duk ty, pod mar ką Oleo farm. – W ten
spo sób po wstał nasz sztan da ro wy pro dukt, LenVitol – olej lnia ny tło -
czo ny na zim no, któ ry stał się ba zą spe cjal nej die ty dla cho rych,
a tak że dla osób, któ re chcą się zdro wo od ży wiać – do da je dy rek -
tor Gu zi czak. Aby upo wszech nić wie dzę o wła ści wo ściach zdro -
wot nych ole ju lnia ne go oraz die ty OleofarmVitum, roz po czę to wy -
kła dy pro wa dzo ne przez die te ty ków w du żych mia stach
Pol ski. Rów no le gle po wsta ła pro duk to wa li nia

ole jów świa ta, któ ra obec nie li czy bli sko dwa dzie ścia ro dza jów.
W ko lej nych la tach asor ty ment pro duk tów Oleo far mu zo stał po sze -
rzo ny o li nię pro duk to wą zdro wych so ków. – Ich uni ka to wość po le -
ga na tym, że są to so ki stu pro cen to we, nie roz cień cza ne i nieza wie -
ra ją ce cu kru – za zna cza dyrektor Gu zi czak. Wte dy też fir ma za czę ła
zdo by wać pierw sze na gro dy ja ko pro du cent zdro wej żyw no ści,
a zwłaszcza ole jów z na sion ro ślin z ca łe go świa ta, uzy ski wa nych
me to dą tło cze nia na zim no.

ROZWÓJ Z NAGRODAMI

W 2009 ro ku fir ma Oleo farm pod ję ła współ pra cę z Wał brzy ską
Spe cjal ną Stre fą Eko no micz ną. – Wła ści cie le po szu ki wa li grun tu
pod bu do wę no wej fa bry ki, gdyż moż li wo ści pro duk cyj ne ów cze -
sne go za kła du w Pie trzy ko wi cach by ły już nie wy star cza ją ce. Koń -
czy ły się mo ce prze ro bo we, bra ko wa ło tak że po wierzch ni ma ga zy -
no wych. Wy naj mo wa li śmy więc po miesz cze nia w kil ku miej scach 
– wspo mi na Jo an na Gu zi czak. Wła ści cie le fir my by li świa do mi ko -
rzy ści pły ną cych z in we sty cji na te re nach WSSE, ozna cza ły one bo -
wiem znacz ne ulgi po dat ko we. – To by ła na sza pierw sza te go ty pu
in we sty cja. Uda ło nam się z suk ce sem za koń czyć bu do wę no we go
za kła du pro duk cyj ne go – mó wi dy rek tor Gu zi czak. 

Ko lej ne la ta to był czas dy na micz ne go roz wo ju i suk ce sów fir -
my. Rok 2010 to zor ga ni zo wa nie pierw szej na uko wej kon fe ren cji
me dycz nej „Ak tu al no ści w neo na to lo gii i pe dia trii”. Wzię ło w niej

udział po nad 150 le ka rzy z ca łej Pol ski. 
W następnym ro ku pro dukt Oleo far mu Col la flex otrzy mał

Na gro dę Pro fe so rów Far ma cji, któ ra pro mu je rze tel nych
i uczci wych pro du cen tów oraz su ple men -
ty o war to ści, po twier dzo nej opi nia mi na -

uko wych au to ry te tów. Wkrót ce Na gro -
dę Pro fe so rów Far ma cji otrzy ma ło już
sześć pro duk tów Oleo far mu. Uko ro no -
wa niem do bre go 2012 ro ku by ło przy -

zna nie go dła Do bra Mar ka, któ re
otrzy mu ją naj lep sze, naj bar dziej dy -
na micz ne i roz po zna wal ne mar ki
na ryn ku pol skim. 

Wcze śniej Oleo farm ugrun to wał
swo ją opi nię pręż nej fir my, or ga ni zu jąc
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OLEOFARM

PRODUKUJĄ
NA ZDROWIE

Oleofarm jest beneficjentem wielu nagród i wyróżnień.
Nagradzane są zarówno produkty, jak i sama firma.
W ubiegłym roku spółka zajęła 1. miejsce w kategorii średnich
przedsiębiorstw w konkursie organizowanym przez Państwową
Inspekcję Pracy „Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”, a także zdobyła wyróżnienie
w konkursie „Gazele biznesu”
jako jedna z najbardziej
dynamicznych firm. 

Olej lniany tłoczony na zimno i inne produkty z siemienia, naturalne soki bez cukru, witaminy dla niemowląt,
suplementy diety w pigułkach, w płynie i w proszku, oleje z egzotycznych roślin. To tylko niektóre produkty
OLEOFARMU, prężnie rozwijającej się firmy z polskim kapitałem. 



Mię dzy na ro do wą Kon fe ren cję Neo na to lo gicz ną w Zam ku Książ
w Wał brzy chu, w któ rej uczest ni czy ło po nad 300 le ka rzy. Pa tro na -
tem ob ję ły to wy da rze nie ka te dry i kli ni ki neo na to lo gicz ne Uni wer -
sy te tów Me dycz nych w Po zna niu i Wro cła wiu. 

Obec nie, po trzech la tach od za koń cze nia bu do wy za kła du pro -
duk cyj ne go w WSSE, Oleo farm przy go to wu je się do re ali za cji 
ko lej ne go pro jek tu: roz bu do wy za kła du pro duk cyj ne go oraz li nii
tech no lo gicz nych w dzia le pro duk cji. Za kład ma już ze zwo le nie
na re ali za cję tej in we sty cji, a jej roz po czę cie pla no wa ne jest
na przy szły rok. Firma zamierza również dalej poszerzać asortyment
ofe ro wa nych pro duk tów, któ re zdo by ły uzna nie wśród klien tów, co
po twier dza sta le ro sną ca sprze daż. 

LECZNICZE INNOWACJE, 
ODŻYWCZA PROMOCJA

Jak pod kre śla Jo an na Gu zi czak, pro duk ty wdra ża ne przez
Oleo farm są co raz bar dziej in no wa cyj ne i za awan so wa ne tech -
no lo gicz nie. – Przy kła dem te go mo że być nasz ostat ni pro jekt,
któ ry otrzy mał do fi nan so wa nie w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go „Wdro że nie tech no lo gii otrzy my wa nia bez wę glo -
wo da no wych ole jów w prosz ku me to dą su sze nia roz py ło we go”.
Na ba zie te go pro jek tu wdro żo ny zo stał in no wa cyj ny pro dukt
o na zwie De kar ce nal, stwo rzo ny z my ślą o oso bach cho rych
na no wo two ry. Spe cjal nie opra co wa na, do star cza ją ca or ga ni zmo -
wi nie zbęd nych sub stan cji od żyw czych die ta OleoKeto, w któ rej
sto so wa ny jest pro dukt De kar ce nal, ogra ni cza ilość spo ży wa nych
wę glo wo da nów (cu krów), któ re są po żyw ką dla no wo two -
rów – wy ja śnia dyrektor Gu zi czak. 

Fir ma co ro ku wdra ża no we pro duk ty, re ali zu jąc swoją misję, ja -
ką jest pro mo cja zdro we go sty lu ży cia. – Wie my, że na si klien ci
chcą się zdro wo od ży wiać i są co raz bar dziej świa do mi te go, co
jest naj lep sze dla ich zdro wia. Dla te go wsłu chu je my się w głos ryn -
ku i sta ra my się speł nić je go ocze ki wa nia – pod kre śla dy rek tor Gu -
zi czak. 

Spół ka prze zna cza zna czą ce środ ki fi nan so we na re kla mę w me -
diach, a tak że kon ty nu uje in ne dzia ła nia pro mo cyj ne, wspie ra jąc
sprze daż ryn ko wą swo ich pro duk tów. Oleo farm nie za po mi na też
o ko bie tach. Spe cjal ny pro fil na Fa ce bo oku – Oleo farm dla uro -
dy – jest ad re so wa ny do pań, któ re w od po wie dzial ny spo sób chcą
za dbać o swo je zdro wie, uro dę i emo cje. Wy mo gi mło dych, no wo -
cze snych klien tów speł nia też ca ło do bo wy sklep in ter ne to wy, a każ -
dy za in te re so wa ny mo że tam za się gnąć po rad i kon sul ta cji. Mi sją
Oleo far mu jest upo wszech nia nie wie dzy o pra wi dło wym ży wie niu,
stąd pro po zy cja bez płat nych spe cja li stycz nych wy kła dów dla or ga -
ni za cji zaj mu ją cych się pro mo cją zdro we go try bu ży cia: sto wa rzy -
szeń, uni wer sy te tów trze cie go wie ku, klu bów fit ness. Wie dzą o zdro -
wiu dzie lą się die te ty cy, bio che mi cy czy spe cja li ści z dzie dzi ny
tech no lo gii ży wie nia. To nie przy pa dek, że w na zwie por ta lu in ter ne -
to we go Oleo far mu wid nie je sfor mu ło wa nie „Fa bry ka zdro wia”. �

� BARBARA SZELIGOWSKA
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POZNAJMY SIĘ: OSOBOWOŚCI W STREFIE

W firmie Oleofarm pracuje od 2008 roku. Doświadczony ekspert w dziedzinie zarządzania finansami
i podatkami firm. Doświadczenie zdobywała w firmach produkcyjnych z branży spożywczej i farmaceutycznej.

JOANNA GUZICZAK, CZŁONEK ZARZĄDU FIRMY OLEOFARM SA, DYREKTOR FINANSOWY 

Ja ko ść pro duk tów Oleofarmu jest kontrolowana m.in. we wła snym la bo ra to rium

LenVitol 
– olej lnia ny
tło czo ny na zim no 
– to wizytówka Oleofarmu

Oleofarm ma już trzy zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej w WSSE „INVEST-PARK”.
Firma zainwestowała ponad 20 mln zł i zatudnia
obecnie ponad 300 osób
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PASTA FOOD COMPANY

SMAKOWITA
INWESTYCJA

Ponad 80 mln zł kosztowała budowa zakładu PASTA FOOD COMPANY na terenach Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu. W fabryce produkowane są lasagne, między innymi
dla sieci sklepów Biedronka. To najnowocześniejszy zakład francusko-belgijskiego koncernu.

Firma początkowo zatrudni 50 osób. W planach jest stworzenie trzykrotnie więcej
miejsc pracy. Na zdjęciu od lewej: DIRK GOEMINNE – dyrektor zarządzający Ter
Beke, GILBERT SCHMIT – prezes Stefano Toselli, DOUGLAS HAMER – prezes
Stefano Toselli oraz MACIEJ WAJS – dyrektor zakładu Pasta Food Company

ek tor spo żyw czy za wsze był sil ny na Opolsz czyź -
nie. Nie jest więc za sko cze niem, że zde cy do -
wa li śmy się na in we sty cje wła śnie w tym re gio nie 
– przy zna je MA CIEJ WAJS, dy rek tor za kła du. 

– Pro jekt mo że my uznać za zre ali zo wa ny. Te raz Bel go wie wraz
z Fran cu za mi bę dą pro du ko wać w Pol sce wło skie je dze -
nie – śmie je się szef fa bry ki.

Za kład jest wspól nym przed się wzię ciem fran cu skiej fir my
STE FA NO TO SEL LI, li de ra na ryn ku schła dza nej la sa gne, oraz
bel gij skiej TER BE KE, pro du cen ta świe żej żyw no ści. W fa bry -
ce po cząt ko wo znaj dzie za trud nie nie 50 osób. Pla ny są jed nak
znacz nie bar dziej am bit ne. 

– Ma my na dzie ję nie tylko otworzyć się na no wych, pol skich
klien tów, ale również zdobyć in ne ryn ki eu ro pej skie. Na szym
ce lem jest za trud nić w Opo lu co naj mniej 150 osób i osią gnąć
ob rót 250 mln zł rocz nie – zdra dza DIRK GO EMIN NE, dy rek tor
za rzą dza ją cy Ter Be ke.

Za kład w Opo lu ma po wierzch nię 8 tys. m2 i wy po sa żo ny zo -
stał w no wa tor skie li nie do pro duk cji la sa gne. Bu do wa obiek tu
trwa ła dwa la ta.

– Pod czas wmurowywania ka mie nia wę giel ne go pa dał ulew -
ny deszcz i za sta na wia li śmy się, czy to nie znak, że po peł ni li śmy

S



FIRMA

błąd w lo ka li za cji in we sty cji – śmie je się Do uglas Ha mer, pre zes
fir my Ste fa no To sel li. – Dzi siaj jed nak świe ci nad na mi słoń ce.
Otwie ra my no wo cze sną fa bry kę i ma my wspa nia ły ze spół –
pod kre śla. 

– Już wte dy wie dzia łem, że deszcz to do bry omen dla bran -
ży spo żyw czej. Bez nie go nie wy ro sną żad ne plo ny – mó wi
z uśmie chem TO MASZ JA KAC KI, wi ce pre zes Wał brzy skiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej „INVEST-PARK”. – Wraz z fa -
bry ką „wy ro sły” no we miej sca pra cy, a inwestorzy zapowiadają,
że nie za mie rza ją spo czy wać na lau rach – do da je.

Wał brzy ska Spe cjal na Stre fa Eko no micz na po sia da w Opo lu
po nad 40 hek ta rów wol ne go te re nu. W mie ście dzia ła obec nie
11 stre fo wych firm, któ re za in we sto wa ły 230 mln zł i stwo rzy ły
ponad 800 miejsc pra cy. �

� JACEK SERDECZNY 
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Nowa jakość:
lasagne made in Poland!
• Po dwóch latach budowy ruszyła produkcja w zakładzie
Pasta Food Company w Opolu. 
Na 8 tys. m2 z wykorzystaniem nowatorskich linii
technologicznych powstają lasagne. Podczas uroczystego
otwarcia zakładu wiceprezes WSSE „INVEST PARK”
TOMASZ JAKACKI wręczył dyrektorowi Pasta Food
Company MACIEJOWI WAJSOWI list gratulacyjny
i pamiątkowy agat.

Podczas uroczystości 
otwarcia zakładów nie zabrakło
słodkiej niespodzianki, 
czyli tortu w kształcie lasagne

W Opolu działa już pierwsza
linia produkcyjna. 

Lasagne Pasta Food 
to danie proste, smaczne 

i bez konserwantów

WRZESIEŃ 2015
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PORTRET
REGIONU

190 NOWYCH HEK
DLA PRZEDSIĘBIO

Tereny inwestycyjne w KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM, LEWINIE BRZESKIM, DĄBROWIE i 

Nawet przy najbardziej zautomatyzowanej produkcji i zastosowaniu kosmicznych technologii o sukcesie lub
porażce firmy decydują ludzie. Najlepsi menadżerowie potrzebują wokół siebie pracowników zaangażowanych
i pozytywnie zmotywowanych, a firmy najlepiej się rozwijają w otoczeniu otwartym i przyjaznym. „IPI”
prezentuje kolejne miejsca dobre i do pracy, i do wypoczynku – gminy, które czekają na inwestycje.

Książ Wielkopolski: 48 ha

MIEJSCE DOBRE 
DO PRACY 
I RELAKSU
Książ Wiel ko pol ski, śro dek województwa wiel ko pol -
skie go, nie ca ła go dzi na dro gi od sto li cy re gio nu, Po -
zna nia. Urokliwa gmi na za ska ku ją ca zmien no ścią
kra jo bra zu, po ło żo na na ob sza rze pra do li ny War ty
oraz Po je zie rza Krzy wiń skie go.

e śli ktoś szu ka miej sca do ży cia w eko lo gicz nej i czy stej
prze strze ni, to w oko li cach Ksią ża Wiel ko pol skie go je znaj -
dzie. Ci, któ rzy po pra cy po trze bu ją ak tyw ne go wy po czyn -

ku, znaj dą do brze przy go to wa ne ośrod ki nad War tą i Je zio rem Ja -
ro sław skim. 

Cen trum gmi ny: mia sto Książ Wiel ko pol ski, zna ne w pol skiej hi -
sto rii z bo ha ter skiej obro ny po wstań ców w cza sie Wio sny Lu dów
w 1848 roku, urze ka swo im klimatem. Tu hi sto ria har mo nij nie prze ni -
ka współ cze sność, a zin te gro wa na spo łecz ność lo kal na ma re al ny
wpływ na pla no wa nie przy szło ści. 

J

KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
• Województwo: wielkopolskie
• Powierzchnia gminy: 148 km kw.
• Liczba ludności w gminie: ok. 8,5 tys.

w tym w mieście: ok. 2,8 tys. 
• Liczba sołectw: 21

Teren inwestycyjny włączony w granice WSSE to teren przeznaczony pod
działalność gospodarczą w części związaną z eksploatacją złoża ceramiki
budowlanej, zatem może być atrakcyjny dla inwestorów z tej branży:

• powierzchnia 48 ha
• te ren pła ski, po ło żo ny w miej sco wo ści Ra dosz ko wo przy dro dze gmin nej
• 14 km od dro gi kra jo wej nr 11
• 50 km od autostrady A2

ZDJĘCIA: ZA ZGODĄ URZĘDU GMINY KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
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TARÓW 
RCZYCH

NIEMODLINIE

Gmi na Le win Brze ski le ży po mię dzy Opo lem a Wro -
cła wiem, przy głów nych szla kach dro go wych i ko le jo -
wych łą czą cych Dol ny Śląsk z po łu dnio wą czę ścią Pol -
ski. To atrak cyj ne miej sce do osie dla nia się osób
z więk szych miast, ta kich jak Opo le, Brzeg, Wro cław.

egion ofe ru je do sko na łe te re ny do wy po czyn ku po pra -
cy – dwa zbior ni ki wod ne w Pta ko wi cach, je zio ro w Le wi nie
Brze skim ze 126-me tro wym po mo stem i do brze za go spo da -

ro wa ną pla żą, la sy i łą ki, wzgó rze wi do ko we, tra sy spa ce ro we i ro we -
ro we na wa łach Ny sy Kłodz kiej.

Do mi nu ją cą sfe rą dzia łal no ści go spo dar czej w gmi nie jest bu dow nic -
two i wszel kie usłu gi z nim zwią za ne. Na te re nach prze zna czo nych pod
roz wój prze my słu dzia ła z po wo dze niem za kład Stru no bet, pro du ku ją -
cy słu py be to no we. Za kła dem z ogrom ny mi tra dy cja mi jest MERA SA,
zaj mu ją ca się pro duk cją i sprze da żą scho dów i ele men tów drew nia -
nych do kla tek schodowych.

R Teren inwestycyjny włączony w granice WSSE został laureatem
w prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal 2008”:

• powierzchnia 31 ha
• te ren płaski, z istniejącą w bliskiej odległości infrastrukturą

techniczną oraz bocznicą kolejową linii Wrocław–Katowice, 
po ło żo ny przy drodze gminnej i wojewódzkiej nr 458

• 1,5 km od dro gi kra jo wej nr 94 Kraków–Wrocław
• 18 km od autostrady A4

Lewin Brzeski: 31 ha

GRUNT NA MEDAL, 
GMINA 
NA WYPOCZYNEK

LEWIN BRZESKI
• Województwo: opolskie
• Powierzchnia gminy: 159,7 km kw.
• Liczba ludności w gminie: ok. 13,7 tys.
• Liczba sołectw: 20

ZDJĘCIA: ZA ZGODĄ URZĘDU MIEJSKIEGO LEWIN BRZESKI



Dąbrowa po ło żo na jest w bez po śred nim są siedz twie sto li cy wo je wódz twa, Opo la. To wy jąt ko we, cią gle
jesz cze nie do ce nio ne źró dło wra żeń dla tu ry sty szu ka ją ce go bli skie go kon tak tu z na tu rą. Mi ło śni cy ci szy
i spo ko ju, fo to gra fi ki przy rod ni czej, zbie ra cze grzy bów, a przede wszyst kim fa ni ro we ro wych wy pa dów za
mia sto znaj dą tu dla sie bie do sko na łe miej sce. 
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zlak do li ną Od ry, roz le głe te re ny rol -
ni cze, brak prze my słu cięż kie go,
róż no rod ność kra jo bra zów, brak

zgieł ku ulic oraz gło śnych, ru chli wych cen -
trów han dlo wych sprawią, że do ce ni my
war tość tych miejsc.

Dą brow skie szla ki ro we ro we to po nad
60 km wy ty czo nych, ozna ko wa nych po -
lnych i le śnych tras. Szlak głów ny pro wa dzi
nas przez 9 miej sco wo ści. Obok nie go wy -
ty czo ny jest szlak pro wa dzą cy po ob sza rze
chro nio ne go kra jo bra zu Bo rów Nie mo dliń -
skich, a do li na Od ry umoż li wia ukła da nie
tras w for mie pę tli. Ozna ko wa ne szla ki za -

pro wa dzą nas rów nież do gmin są sied nich,
np. Nie mo dli na i Le wi na Brze skie go. Stam -
tąd je chać mo że my da lej i da lej... Naj od -
waż niej si sym pa ty cy da le ko bież nych wy -
praw ro we ro wych do ja dą przez po wiat
ny ski aż do cze skie go Je se ni ka. 

Szlak tyl ko w jed nym miej scu prze ci na
dro ga kra jo wa nr 46, jed nak jest tam bez -
piecz nie, po nie waż funk cjo nu je sy gna li za -
cja świetl na. Za to do Opo la do je dzie my
przez Sła wi ce. Har mo nia na tu ry, Bo ry Nie -
mo dliń skie, Grą dy Od rzań skie, re zer wat
Prą dy, dra pież ny błot niak, kor mo ra ny, dzię -
cio ły, rzad ko spo ty ka ne czar ne bo cia ny,

pięk ny kra jo braz, ma low ni cze po lne dro gi,
sta wy.

Gmi na ma do brze roz wi nię tą sieć dro go -
wą i jest ko rzyst nie usy tu owa na przy szla ku
że glu go wym na Od rze. Du żym ko mu ni ka -
cyj nym atu tem jest rów nież prze bie ga ją ca
tu li nia ko le jo wa o zna cze niu mię dzy na ro -
do wym nr 132 re la cji Wro cław–By tom.

Do dat ko wą za chę tę dla in we sto rów sta -
no wią po dat ki, jed ne z  niż szych w ca łym
wo je wódz twie. Wło da rze za pra sza ją przed -
się bior ców i chęt nie po dej mu ją roz mo wy
ne go cja cyj ne z za in te re so wa ny mi w spra -
wie spe cjal nych ulg.

S

DĄBROWA
• Województwo: opolskie
• Powierzchnia gminy: 130,84 km kw.
• Liczba ludności w gminie: ok. 9,5 tys.
• Liczba sołectw: 15

Dąbrowa: 109 ha

ZIELONO, 
SPOKOJNIE, BEZPIECZNIE

Teren inwestycyjny włączony w granice WSSE położony jest
w miejscowości Karczów, z uwagi na wielkość może być przeznaczony 
dla dużego inwestora:

• powierzchnia 109 ha
• teren o regularnym kształcie, z możliwością pełnego uzbrojenia
• graniczy z rozwidleniem dróg krajowych nr 46 i 94,

skrzyżowanie dróg krajowych będzie przebudowane na rondo, z którego,
zgodnie z decyzją GDDKiA, będzie możliwy wjazd na teren inwestycyjny

• 8 km od autostrady A4 (węzeł Prądy)
• 10 km do Opola
• porty rzeczne: 10 km (Opole), 100 km (Wrocław), 80 km (Gliwice)
• kolej: 3 km (Dąbrowa), bocznica kolejowa: 16 km (Opole)
• lotnisko międzynarodowe: 90 km (Wrocław)

Neorenesansowy
zamek w Dąbrowie

z XVII wieku, 
poniżej – Potok

Prószkowski
w Niewodnikach

ZDJĘCIA: ZA ZGODĄ URZĘDU GMINY DĄBROWA
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ie mo dlin le ży w kra inie geo gra ficz -
nej zwa nej Rów ni ną Nie mo dliń -
ską, w sa mym cen trum du że go

kom plek su le śne go Bo rów Nie mo dliń skich.
Gmi na jest bo ga ta w wo dy po wierzch nio -
we – na jej te re nie znaj du je się wie le sta -
wów, dla te go od lat roz wi ja się tu ho dow la
kar pia. Nie mo dlin jest miej scem dzia łal no -
ści przed się biorstw z wielu bran ż – rol ni -
czej, bu dow la nej czy spo żyw czej. Na te re -
nach wiej skich gmi ny pręż nie dzia ła ją licz ne
fir my zaj mu ją ce się ho dow lą dro biu. 

Hi sto ria mia sta się ga po cząt ków Księ -
stwa Opol skie go i wła da ją cych nim Pia stów.
Pra wa miej skie i herb nada no mu oko ło
1283 ro ku. Jed ną z naj bar dziej roz po zna -
wal nych bu dow li nie mo dliń skiej sta rów ki jest
usy tu owa ny we wschod niej czę ści za mek,
któ ry po cząt ko wo był kasz te lań ską wie żą.
W 1313 ro ku roz bu do wa no ją i urzą dzo no
w niej sie dzi bę wład cy. W po ło wie XV wie ku
w miej scu wie ży sta nął ksią żę cy za mek, oto -
czo ny mu rem i fo są. Ta go tyc ka bu dow la
prze trwa ła do po ło wy XVI wie ku, kie dy to
Nie mo dlin zo stał pry wat ną wła sno ścią ro -
dów szla chec kich. Po pia stow ski za mek wie -
lo krot nie prze bu do wy wa no, do sto so wu jąc
je go prze strzeń do wy mo gów ma gnac kich
re zy den cji. 

Gmi na Nie mo dlin zna na jest z wie lu atrak -
cji tu ry stycz nych i kra jo bra zo wych. Znaj du -
je się tu m.in. park w Lip nie, a w nim za ło-
żo ny w 1782 ro ku ogród den dro lo gicz ny
z uni ka to wy mi oka za mi drzew i krze wów
z róż nych czę ści świa ta. Jest tak że ką pie li -
sko miej skie, wy bu do wa ne w 1935 ro ku,
w otu li nie par ku, skła da ją ce się z trzech po -
łą czo nych ze so bą ba se nów; tre no wa li tu
m.in. olim pij czy cy. Na te re nie ką pie li ska funk -
cjo nu je park li no wy. Mia sto dys po nu je roz wi -
nię tą ba zą spor to wo -re kre acyj ną, sprzy ja ją -
cą or ga ni za cji licz nych wy da rzeń. 

� PAULINA SANTOS CORDEIRO
SARAIVA, Departament Inwestycji WSSE „INVEST-PARK”

N

Niemodlin: 2 ha

DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
Gmina Niemodlin znajduje się w środkowo-zachodniej części województwa opolskiego, zaledwie kilka
kilometrów od autostrady A4 i 30 minut drogi od Opola, stolicy województwa. Gmina ta należy do
większych w województwie. 

NIEMODLIN
• Województwo: opolskie
• Powierzchnia gminy: 183 km kw.
• Liczba ludności w gminie: ok. 13,2 tys.,

w tym w mieście: ok. 6,4 tys. 
• Liczba sołectw: 27

Teren inwestycyjny włączony w granice WSSE
przeznaczony głównie dla małych lub średnich
przedsiębiorstw, firm lokalnych:

• powierzchnia 2 ha
• te ren płaski, zlokalizowany w przemysłowej części

Niemodlina, z możliwością dostępu do infrastruktury
technicznej

• przy drod ze kra jo wej nr 94 Kraków–Wrocław
• bocznica kolejowa: 0,9 km
• 5 km od autostrady A4
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ce na wiel ko ści przed się bior -
stwa do ko ny wa na jest na
pod sta wie da nych fi nan so -

wych (tj. ob ro tu lub su my bi lan so wej)
oraz licz by za trud nio nych osób.

Oprócz da nych pod sta wo wych
przed się bior stwa 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 albo udzia -
łow ców) z in ny mi przed się bior ca mi. Przed się bior stwo, któ re for -
mal nie speł nia kry te ria MŚP, ale dzia ła w ra mach gru py firm, ma
bo wiem za pew nio ne wa run ki dzia łal no ści po dob ne jak du ża fir ma
i nie po win no ko rzy stać z przy wi le jów za re zer wo wa nych dla pod -
mio tów o słab szej po zy cji ryn ko wej. Przy na leż ność do gru py oce -
nia na jest z funk cjo nal ne go i go spo dar cze go punk tu wi dze nia. 

PRZEDSIĘBIORSTWO NIEZALEŻNE

Przed się bior stwo nie za leż ne to przed się bior stwo, któ re nie jest
po wią za ne z żad nym in nym przed się bior stwem lub po sia da mniej
niż 25 proc. udzia łów lub praw gło sów w in nym przed się bior stwie.
W przy pad ku przed się bior stwa nie za leż ne go da ne do ty czą ce licz -
by pra cow ni ków i da ne fi nan so we usta la ne są wy łącz nie na pod -
sta wie je go ksiąg ra chun ko wych. 

Przed się bior stwo bę dzie jed nak uzna ne za nie za leż ne, gdy
udzia ły na po zio mie 25–50 proc. bę dą w nim po sia da ły:
• pu blicz ne kor po ra cje in we sty cyj ne, spół ki ka pi ta ło we pod wyż -

szo ne go ry zy ka, in dy wi du al ni lub zbio ro wi in we sto rzy nie za leż ni
in we stu ją cy w przed się bior stwa nie no to wa ne na gieł dzie (tzw.
Bu si ness An gels), je że li łącz na kwo ta in we sty cji nie prze kro -
czy 1,25 mln eu ro;

• uni wer sy te ty lub ośrod ki ba daw cze nie na sta wio ne na zysk;
• in we sto rzy in sty tu cjo nal ni, w tym fun du sze roz wo ju re gio nal ne go;
• sa mo rzą dy lo kal ne z rocz nym bu dże tem nie prze kra cza ją cym 

10 mln eu ro oraz licz bą miesz kań ców po ni żej 5000. 

PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNERSKIE

Przed się bior stwo part ner skie to przed się bior stwo, któ re po sia da
(sa mo dziel nie lub wspól nie z co naj mniej jed nym przed się bior -
stwem po wią za nym) co naj mniej 25 proc., lecz nie wię cej niż 

50 proc. ka pi ta łu lub praw gło sów w in nym przed się bior stwie.
W przy pad ku przed się bior stwa part ner skie go na le ży do dać do wła -
snych da nych pro cent licz by osób za trud nio nych (wy ra żo nej ja ko
RJR) i da nych fi nan so wych wszyst kich przed się biorstw part ner -
skich. Pro cent ten od zwier cie dla po sia da ny pro por cjo nal ny udział
w ka pi ta le lub w gło sach (w zależności od tego, któ ry jest więk szy).

O

PORADNIK
POMOCY

PUBLICZNEJ
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Jak ustalić wielkość przedsiębiorstwa 

NIE TAKI STATUS 

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

PRZYKŁAD

Jeżeli przedsiębiorstwo AA ma 33 proc.

udziałów w przedsiębiorstwie B, to do

wyliczenia wielkości przedsiębiorstwa B

bierzemy pod uwagę 1100 proc. wartości RJR

i danych finansowych przedsiębiorstwa B 

oraz 333 proc. wartości RJR i danych

finansowych przedsiębiorstwa A.

Jeśli jednak co najmniej 25 proc. kapitału

lub głosów jest kontrolowanych przez jeden

lub kilka podmiotów publicznych, to takie

przedsiębiorstwo nie może być uznane za

MŚP, mimo że dane finansowe i poziom

zatrudnienia mogłyby na to wskazywać.

Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwo

będące własnością państwową może znaleźć

się w uprzywilejowanej pozycji na rynku

i uzyskać przewagę nad przedsiębiorstwami

finansowanymi przez kapitał prywatny.

W poprzednim numerze „IPI” pisaliśmy o podstawowych kryteriach określających status przedsiębiorstwa.
Przypomnijmy, iż wielkość firmy decyduje o wysokości otrzymywanej pomocy publicznej, możliwości zakupu
używanych środków trwałych czy okresie utrzymania tzw. trwałości projektu. Przedsiębiorstwa należące 
do sektora MŚP mają łatwiej i osiągają więcej korzyści w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami. 
Ta szczególna pozycja firm małych i średnich w kontekście udzielania pomocy publicznej jest wynikiem ich
trudności w dostępie do środków finansowych oraz słabszej pozycji na rynku w porównaniu z dużymi koncernami. 



PRZEDSIĘBIORSTWO POWIĄZANE

Przed się bior stwo po wią za ne to takie, któ re po zo sta je w jed nym
z po niż szych związ ków:
• przed się bior stwo  ma więk szość praw gło su w in nym przed się -

bior stwie w ro li udzia łow ca/ak cjo na riu sza lub człon ka;
• przed się bior stwo ma pra wo wy zna czyć lub od wo łać więk szość

człon ków or ga nu ad mi ni stra cyj ne go, za rzą dza ją ce go lub nad -
zor cze go in ne go przed się bior stwa;

• przed się bior stwo ma pra wo wy wie rać do mi nu ją cy wpływ na in -
ne przed się bior stwo zgod nie z umo wą za war tą z tym przed się -
bior stwem albo po sta no wie nia mi w je go sta tu cie lub umo wie
spół ki;

• przed się bior stwo bę dą ce udzia łow cem/ak cjo na riu szem lub
człon kiem in ne go przed się bior stwa kon tro lu je sa mo dziel nie,
zgod nie z umo wą z in ny mi udzia łow ca mi/ak cjo na riu sza mi lub
człon ka mi te go przed się bior stwa, więk szość praw gło su udzia -
łow ców/ak cjo na riu szy lub człon ków w tym przed się bior stwie.
W przy pad ku przed się bior stwa po wią za ne go na le ży do dać do

wła snych da nych 100 proc. da nych wszyst kich przed się biorstw
po wią za nych.

PO WIĄ ZA NIA MIĘ DZY PRZED SIĘ BIOR STWA MI
PO PRZEZ OSO BY FI ZYCZ NE 

Oprócz po wią zań da ne go przed się bior stwa z in ny mi przed się bior -
stwa mi mo gą wy stą pić rów nież po wią za nia przed się biorstw przez
oso by fi zycz ne. Po wią za nia te na le ży tak że uwzględ nić, oce nia jąc
wiel kość przed się bior stwa. Je że li na przy kład jed na oso ba fi zycz na
jest wła ści cie lem dwóch lub wię cej przed się biorstw dzia ła ją cych na
tym sa mym lub po krew nych ryn kach – przed się bior stwa te na le ża ło -
by uznać za po wią za ne, po nie waż po przez oso bę jed ne go wła ści cie -
la mo gą one wpły wać na swo ją dzia łal ność, np. udzie lać so bie wza -
jem nie po ży czek, pla no wać wspól ną stra te gię, po sia dać wspól ne
ryn ki zby tu itd. Dla te go ta kie po wią za nia mo gą mieć znaczenie
równorzędne z udziałami w in nym przed się bior stwie.

ZMIA NA STA TU SU

Je śli przed się bior stwo prze kro czy próg za trud nie nia lub pu łap fi -
nan so wy w trak cie ostat nie go ro ku, nie wpły nie to na je go wiel kość.
Za cho wu je ono taki sta tus, ja ki mia ło na po cząt ku ro ku, chy ba że
zja wi sko to po wta rza się w cią gu ko lej nych dwóch lat – wów czas
na stę pu je zmia na. 

Wy jąt ko wo, gdy przed się bior stwo ma ją ce sta tus MŚP zo sta nie
prze ję te przez przed się bior stwo du że, utra ci swój sta tus z dniem
prze ję cia, a okres dwóch lat ob ra chun ko wych prze wi dzia nych na
ta ką zmia nę nie bę dzie miał w tej sy tu acji za sto so wa nia. �

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

PRZYKŁAD

Jeżeli pprzedsiębiorstwo A ma 70 proc.

udziałów w przedsiębiorstwie B, to do

wyliczenia wielkości przedsiębiorstwa B

bierzemy pod uwagę 1100 proc. wartości

RJR i danych finansowych przedsiębiorstwa

B i 100 proc. wartości RJR i danych

finansowych przedsiębiorstwa A.

warto sprawdzić:
� Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 108 Traktatu

� Decyzję Komisji Europejskiej C 8/2005 z 7 czerwca 2006 r., Nordbrandenburger
UmesterungsWerke 

�Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 14 października 2004 r. w sprawie 
Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG v. Komisja Wspólnot Europejskich, T-137/02 

� Nową definicję MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia



To już piąte zamiejscowe biuro spółki
WSSE „INVEST-PARK”. Po Wrocławiu,
Kłodzku, Opolu, Wrześni przyszła kolej na
Bolesławiec. 

Uro czy stość otwar cia no wej sie dzi by od by -
ła się 16 wrze śnia. Wstę gę prze ci na li: EWA
SON DAJ – rad na po wia tu bo le sła wiec kie go,
TEO DOR STĘ PA – wi ce pre zes Stre fy, MA RIAN
HA NI SZEW SKI – wi ce sta ro sta po wia tu bo le -
sła wiec kie go, ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK – wi -
ce mi ni ster go spo dar ki, KOR NEL FI LI PO WICZ
– za stęp ca pre zy den ta Bo le sław ca, JAN CO ŁO -
KI DZI – pre zes Ko pal ni Pia skow ca JAN 
ZBY LU TÓW IV.

Utwo rze nie w Bo le sław cu biu ra WSSE uła twi
przed się bior com i sa mo rzą dow com do stęp do in for -
ma cji i fa cho wej po mo cy ze stro ny spół ki za rzą dza -
ją cej wał brzy ską Stre fą oraz po zwo li na jesz cze efek -
tyw niej sze po zy ski wa nie ko lej nych in we sty cji.

Po nad 200 za wod ni ków z 27 dru -
żyn wzię ło udział w XI edy cji bie gu
Eki den, or ga ni zo wa ne go przez wał -
brzy ską fa bry kę To yo ta Mo tor Ma nu -
fac tu ring Po land. W za wo dach wziął
tak że udział ze spół WSSE – „INVEST-
-PARK TEAM”. Część środ ków z im -
pre zy prze ka za no na ce le cha ry ta tyw ne. 

Eki den ad re so wa ny jest głów nie do pra cow ni ków fa bry ki To yo ta oraz ich ro dzin. Go ścin nie za pra sza ne
są tak że dru ży ny z in nych za kła dów. Li nię me ty pierw sza prze kro czy ła dru ży na „Bie gaj – Za po bie gaj”. 

INVEST-PARK TEAM po twier dził za sa dę, że naj waż niej sza jest do bra za ba wa, pla su jąc się osta tecz -
nie na 23. miej scu. Na zdjęciu na mecie: JA CEK SER DECZ NY, RO BERT WŁO CHAL, IZA BE LA 
MA ŁEK, AN NA STEC, JOR GE SAN TOS, IWO NA ŁUB KOW SKA, MI CHAŁ KO ZIOŁ, MA JA MA ROŃ SKA
i MA CIEJ TYSZ KA. 

Prawie 100 osób może znaleźć pracę w nowej fabryce firmy

Kayser Automotive Systems w Kłodzku na terenie wałbrzyskiej

Strefy w hali przemysłowej. Zezwolenie na prowadzenie działalności wręczył

prezesom firmy JANUSZ PIECHOCIŃSKI, wicepremier, minister gospodarki.

Kayser Automotive Systems GmbH to niemiecki koncern produkujący części i komponenty

do samochodów takich marek, jak m.in. Audi, Volkswagen, Volvo czy Porsche. Posiada fabryki

w Niemczech, Hiszpanii, na Węgrzech, w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Chinach. 

Na zdjęciu od lewej: BARBARA KAŚNIKOWSKA, prezes WSSE „INVEST-PARK”,

JANUSZ PIECHOCIŃSKI, wicepremier i minister gospodarki, KURT HEINZ BORTH,

prezes zarządu A. Kayser Automotive Systems GmbH, RALF JAKUBIAK, prezes zarządu

Kayser Automotive Systems Polska.
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Pobiegliśmy
z TOYOTĄ!

Fo to gra fia przed sta wia ją ca ha lę prze my sło wą
Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
„INVEST-PARK” w Wał brzy chu za ję ła 6. miej sce
w kon kur sie na naj lep sze zdję cie in we sty cji ko mer -
cyj nej i prze my sło wej w Pol sce zor ga ni zo wa nym przez
ser wis Te re ny In we sty cyj ne In fo. Spo śród kil ku dzie -
się ciu na de sła nych fo to gra fii naj cie kaw sze uję cia wy -
bie ra li Czy tel ni cy ser wi su.

CO SŁYCHAĆ
W STREFIE?

WITAMY W STREFIE!

HALA 
W OBIEKTYWIE
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WY ar ed z
P No we in we sty cje i miej sca pra cy w pa sie dro gi eks pre -

so wej to głów ne ce le pro jek tu „S5 – Kie ru nek Do brych In -
we sty cji”. W po bli żu bu do wa nej tra sy ma ją po wstać ha -
le prze my sło we na wy na jem oraz in fra struk tu ra to wa rzy -
szą ca. Po ro zu mie nie „S5 – Kie ru nek Do brych In we sty cji”
zo sta ło pod pi sa ne 17 wrze śnia w Żmi gro dzie. 

Pro jekt re ali zo wa ny jest przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki, in -
sty tu cje rzą do we, spe cjal ne stre fy eko no micz ne (Wał brzy ską,
Le gnic ką, Ka mien no gór ską, Ko strzyń sko -Słu bic ką, Po mor ską)
oraz sa mo rzą dy. Jest to ko lej ny, po dzia ła niach zwią za nych z S3
i S8, pro jekt pod nie sie nia atrak cyj no ści in we sty cyj nej te re nów
w są siedz twie dróg eks pre so wych. 

Sto ją od lewej: RA FAŁ JUR KOW LA NIEC, pre zes Le gnic kiej Spe cjal nej Stre -
fy Eko no micz nej, RO BERT RA DOŃ, dy rek tor od dzia łu GDDKiA we Wro cła -
wiu, ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Go -
spo dar ki, IWO NA DY SZ KIE WICZ, dy rek tor od dzia łu ANR we Wro cła wiu,
MO NI KA GĄ SIO ROW SKA, dy rek tor De par ta men tu Roz wo ju Re gio nal ne go
w PAIiIZ. Po ro zu mie nie pod pi su je BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA, pre zes
WSSE „INVEST-PARK”

Od no we go ro ku zmie nią się za sa dy za wie ra nia umów ter mi -
no wych o pra cę oraz upraw nie nia ro dzi ciel skie. Spół ka
„INVEST-PARK” już po raz je de na sty zor ga ni zo wa ła
warsz ta ty w ra mach Klu bu HR WSSE „INVEST-PARK”
po świę co ne tej te ma ty ce. Zmia ny w prze pi sach ob ja śniał
PIOTR WOJ CIE CHOW SKI, praw nik, nie za leż ny eks pert
pra wa pra cy, by ły in spek tor pra cy.

– Spo ty ka my się już dwa la ta. Bar dzo mnie cie szy, że na każ -
dym spo tka niu jest Pań stwa co raz wię cej – po wie dzia ła pod -
czas spo tka nia BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA, pre zes WSSE
„INVEST-PARK”.

DROGĄ
DO BIZNESU

– Wo je wódz two dol no ślą skie jest jed nym z lep szych przy kła dów zro zu mie nia
dla przed się bior czo ści i dla go spo dar ki. Ka ta li za to rem roz wo ju są spe cjal ne
stre fy eko no micz ne – pod kre ślił pod czas kon fe ren cji pra so wej 27 lip ca we Wro -
cła wiu JANUSZ PIECHOCIŃSKI, wi ce pre mier, mi ni ster go spo dar ki. 

Wi ce pre mier wska zał na trzy głów ne nur ty go spo dar cze go roz wo ju – sty mu lo -
wa nie kon sump cji we wnętrz nej, sta ły wzrost eks por tu i roz wój po ten cja łu in we sty -
cyj ne go, przede wszyst kim przed się biorstw z każ de go sek to ra. W po bu dza niu in -
we sty cji szcze gól ną ro lę do odegrania ma ją spe cjal ne stre fy eko no micz ne. Stąd obec -
ność na kon fe ren cji od po wie dzial nej za funk cjo no wa nie stref ILO NY AN TO NI SZYN -
-KLIK, wi ce mi ni ster go spo dar ki, i BAR BA RY KA ŚNI KOW SKIEJ, pre zes Wał brzy -
skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej „INVEST-PARK”.

Oko ło 80 mln zł pla nu je prze zna czyć WSSE „INVEST-PARK” na in we sty -
cje zwięk sza ją ce atrak cyj ność swo ich te re nów. W cią gu naj bliż szych lat po -
wsta nie na wet 10 hal prze my sło wych, do stęp nych dla in we sto rów. 

– Je stem prze ko na na, że ta kie obiek ty przy cią gną do Stre fy ko lej ne fir my i przy -
czy nią się do stwo rze nia no wych miejsc pra cy. Na sze do świad cze nia to po twier -
dza ją – mó wi ła wi ce mi ni ster go spo dar ki ILONA ANTONISZYN-KLIK pod czas 
spo tka nia z me dia mi w biu row cu WSSE „INVEST-PARK”. 

W ubie głym ro ku wał brzy ska Stre fa zrealizowała pi lo ta żo wy pro gram bu do wy
hal prze my sło wych na wy na jem w Wał brzy chu, Bo le sław cu, No wej Ru dzie i Kłodz -
ku. Obiek ty zmniej sza ją po cząt ko we kosz ty in we sty cyj ne dla przed się biorstw oraz
po zwa la ją na szyb sze roz po czę cie dzia łal no ści. Wszyst kie czte ry ha le zo sta ły już za -
go spo da ro wa ne przez przed się bior ców. W trak cie bu do wy są kolejne – w Dzier żo -
nio wie i we Wrze śni. 
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EWA MAŃKOWSKA, wi ce mar sza łek wo je wódz twa dol no ślą skie go, ILONA ANTONISZYN-
-KLIK, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, JANUSZ PIECHOCIŃSKI, wi ce pre -
mier, mi ni ster go spo dar ki, JOANNA BRONOWICKA, wi ce wo je wo da dol no ślą ski, BARBARA
KAŚNIKOWSKA, pre zes WSSE „INVEST-PARK”

XI spotkanie HR-owców
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• Izabela Małek: tel. 723 188 441
• Małgorzata Włochal: tel. 887 886 611
• businessmixer@invest-park.com.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

SPONSOR PLATYNOWY

SPONSORZY I PARTNERZY

I edycja

www.invest-park.com.pl
WSSE „INVEST-PARK”
ZAPRASZAMY!

                      
   Zaprezentuj swoją firmę

         Zdobądź nowe kontakty bizn
esowe

 Znajdź klientów
, partnerów, dostawców

19.11.2015 r., godz. 16.00 • Hala Stulecia we Wrocławiu

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:

• Izabela Małek: tel. 723 188 441
• Małgorzata Włochal: tel. 887 886 611
• businessmixer@invest-park.com.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

SPONSOR PLATYNOWY

SPONSORZY I PARTNERZY

I edycja

www.invest-park.com.pl
WSSE „INVEST-PARK”
ZAPRASZAMY!

                      
  

      
 Zaprezentuj swoją firmę

         Zdobądź nowe kontakty bizn
esowe

 Znajdź klientów
, partnerów, dostawców

19.11.2015 r., godz. 16.00 • Hala Stulecia we Wrocławiu


