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OD WYDAWCY

„INVEST-PARK” jest największą i jedną z naj-
dłużej działających stref w Polsce. Do końca 
2016 roku, zaufało nam ponad 200 przedsię-
biorców, a wśród nich takie marki jak: Mer-
cedes-Benz, Toyota, Vol-
kswagen oraz 3M.

Cieszymy się każdym 
inwestorem, zarówno 
reprezentującym kapitał 
krajowy, jak i zagranicz-
ny. Istotne jest również 
to, że oprócz dużych firm, 
swoją działalność z suk-
cesami prowadzą tutaj 
również średni, mali, a na-
wet mikroprzedsiębiorcy. 
Wszystko to potwierdza 
jak skutecznym instru-
mentem wzrostu gospo-
darczego stała się strefa 
ekonomiczna. Zainwesto-
wane 23 mld zł oraz stworzone 47 tys. miejsc 
pracy w 51 lokalizacjach, pokazują wymierny 
efekt działania WSSE.

Przed nami kolejny okres pracy na rzecz obec-
nych i przyszłych inwestorów. Zmieniająca 
się rzeczywistość gospodarcza, a w szcze-

gólności rynek pracy, wpłynęły na potrzebę 
zmian w systemie edukacji. Zwłaszcza dual-
ny system kształcenia, który kładzie nacisk 
na ścisłą współpracę przedsiębiorców i szkół, 

będzie miał za zadanie 
w profesjonalny sposób 
przygotować młodych 
ludzi pod potrzeby gospo-
darki. Temu zagadnieniu 
poświęcamy wiele uwagi 
w naszym wydawnic-
twie. Ukazujemy również 
gospodarcze, naukowe, 
turystyczne i rekreacyjne 
walory regionu.

Jestem przekonany, że 
zbliżający się Nowy Rok 
będzie okresem podejmo-
wania kolejnych wyzwań. 
Wierzę, że dla wielu z Pań-
stwa zaowocuje on decy-

zją o rozpoczęciu działalności w wałbrzyskiej 
strefie, najlepszym miejscu inwestycyjnym 
w Europie. Serdecznie do tego zachęcam 
i zapraszam w gościnne progi naszej spółki. 

Życząc wszelkiej pomyślności w nowym, 2017 
roku, mówię: do zobaczenia w Wałbrzychu.

MACIEJ BADORA
PREZES WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ 
STREFY EKONOMICZNEJ

„INVEST-PARK”.

ZAINWESTOWANE 

23 MLD ZŁ
ORAZ STWORZONE

47 TYS. 
MIEJSC PRACY

W 51 
LOKALIZACJACH, 

POKAZUJĄ 

WYMIERNY EFEKT 

DZIAŁANIA WSSE . 

„

W 2017 roku minie 20-cia lat od powstania Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Był to okres niezwykle 

ważny nie tylko dla rozwoju strefy, ale również ze względu 
na wspierany przez nią rozwój gospodarczy regionu. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” – obszar objęty 
preferencyjnymi warunkami inwestycyjnymi w południowo-zachodniej Polsce.  
Działalność w WSSE pozwala na skorzystanie z ulg w podatku dochodowym
oraz szeregu form wsparcia ze strony spółki zarządzającej strefą.





Inwestycja w dobrą 
przyszłość 
Wywiad z Anną Zalewską, Minister Edukacji Narodowej

Szefowa resortu opowiada o dostosowaniu procesu 

kształcenia do zmian zachodzących na rynku pracy oraz 

atrakcyjności szkolnictwa technicznego i branżowego. 
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www.po.opole.pl

www.facebook.com/PolitechnikaOpolska

www.youtube.com/POUczelnia

www.instagram.com/politechnika_opolska
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