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Wspólne zakupy energii

...tak najłatwiej wyjaśnić powód, 
dla którego oddajemy w Państwa ręce
pilotażowy numer „INVEST-PARK
INFO”, biuletynu, który 

od przyszłego roku ma ukazywać się regularnie 
co kwartał. 

raktykom i obserwatorom życia gospodarczego nie
trzeba przed sta wiać spe cjal nej stre fy eko no micz -
nej. Te re ny, na któ rych przed się bior cy dzia ła ją na
uprzy wi le jo wa nych wa run kach, ist nie ją w Pol sce od
kil ku na stu lat (a za spra wą te go rocz ne go spo ru mi -
ni stra fi nan sów z mi ni strem go spo dar ki o to, do kie -

dy ma ją dzia łać, na wet nie za in te re so wa ni kwe stia mi po mo cy pu -
blicz nej o stre fach za pew ne usły sze li). 

Wał brzy ska stre fa przez 16 lat zdą ży ła zdzie się cio krot nić swój
ob szar, za do mo wić się w 41 miej sco wo ściach Wiel ko pol ski, 
Dol ne go Ślą ska, Opolsz czy zny i zie mi lu bu skiej, ob jąć po mo cą 
pu blicz ną oko ło 150–160 firm. Nie przy pad kiem uży wam sło wa 

Poznajmy się…

@

sp
is

 treści

P
NA OKŁADCE:
Ilona Antoniszyn-Klik, 
wiceminister gospodarki

4-5 Barbara Kaśnikowska: 
Moje azjatyckie spotkania
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„INVEST-PARK” chce
skoordynować działania
przedsiębiorców działających
w strefie, którzy chcieliby
wspólnie kupować, na początek
energię, później także inne
dostawy. Dobrymi
doświadczeniami w tym zakresie
podzielił się z nami Pan Remigiusz
Węgłowski, account manager
z żarowskiej spółki steel.s poland.
W 2012 roku dwanaście firm,
między innymi z Żarowa,
Grodkowa, Bolesławca,
postanowiło wspólnie wystąpić 
na rynku zakupów energii. 
Efekt: milion złotych
oszczędności. W kolejnym
roku już w nieco szerszym 
gronie wspólnie negocjowano
kontrakty na 2014 i znów
oszczędności sięgnęły
miliona – opowiada Remigiusz
Węgłowski. 
Jeśli nie mają Państwo jeszcze
podpisanych umów na dostawy
energii w 2015, a chcieliby

dołączyć do grupy zakupowej 
– zachęcamy do udziału
w spotkaniach organizowanych
przez WSSE „INVEST-PARK”. 
Zapowiadamy je zawsze
w aktualnościach na: 

www.invest-park.com.pl 
oraz za pośrednictwem poczty 
e-mail. Można też poprosić
o dodatkowe informacje, pisząc
na adres Departamentu Obsługi
Inwestora: 
doi@invest-park.com.pl
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„oko ło”, bo jed ni do nas do łą cza ją, a in ni od cho dzą – zmien ność
to sta ła ce cha pro ce sów ryn ko wych. Przed się bior cy dzia ła ją cy
w stre fie i ci spo za stre fy, po ten cjal ni in we sto rzy, sa mo rzą dow cy,
de cy den ci i my – pra cow ni cy INVEST-PARK, spół ki za rzą dza ją cej
wał brzy ską stre fą – spo ro wie my o swo im ist nie niu, ale tak na -
praw dę jesz cze się nie zna my. I dla te go: po znaj my się!

„IPI”, kwar tal nik stwo rzo ny w od po wie dzi na sy gna li zo wa ne
przez in we sto rów za po trze bo wa nie, mo że się stać jed ną z plat -
form wy mia ny in for ma cji, opi nii, do świad czeń. Mo że, je śli Pań stwo,
je go Od bior cy, tak zde cy du ją. Za pra szam do współ re da go wa nia.
Pisz cie, co u Was sły chać. O pla nach, suk ce sach, lu dziach, któ -
rzy wno szą do na szej rze czy wi sto ści ja kąś war tość do da ną. Po -
znaj my się, bo to mo że ozna czać ko rzyść dla wszyst kich. 

W Pol sce ma my po waż ny de fi cyt za ufa nia. Nie ufa my so bie na -
wza jem, nie ufa my or ga nom wła dzy ani in sty tu cjom. W ba da niach
Eu ro pe an So cial Su rve ry zaj mu je my w ka te go rii za ufa nie jed no
z ostat nich miejsc w Eu ro pie. Z opi nią, że lu dziom moż na ufać, zga -
dza się 3 ra zy mniej Po la ków niż np. Duń czy ków, Nor we gów czy
Fi nów. Znacz nie rza dziej niż in ni wie rzy my w czy jeś do bre in ten cje.

Tym cza sem za ufa nie to je den z fi la rów ka pi ta łu spo łecz ne go. Pro -
fe sor Janusz Cza piń ski w te go rocz nej „Dia gno zie spo łecz nej”
ostrze ga: ka pi tał ludz ki i ka pi tał spo łecz ny ma ją ści słą ko re la cję
z PKB. Ten pierw szy więk szą w kra jach roz wi ja ją cych się, na do -
rob ku. I z ka pi ta łem ludz kim nie jest u nas źle (o czym pi sze w swo -
im fe lie to nie mi ni ster Ilo na An to ni szyn -Klik). Ale,
nie ste ty, ka pi tał spo łecz ny, ten zwią za ny mię -
dzy in ny mi z po zio mem za ufa nia – ma my ab -
so lut nie nie wy star cza ją cy. We dług pro fe so ra
Cza piń skie go, je śli nie chce my skut ków te go
bra ku zo ba czyć w wy ni kach go spo dar czych,
to zo sta ło nam gó ra osiem lat na zbu do wa nie
ka pi ta łu spo łecz ne go. 

To tak że po wód, dla któ re go pro po nu je my:
po znaj my się. Za pra szam do lek tu ry i do ko -
re spon den cji (IPI@in vest -park.com.pl). �

� JO LAN TA CIAN CIA RA, 
redaktor prowadzący
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REDAKCJA
Redaktor prowadzący: 
Jolanta Cianciara

KONTAKT Z REDAKCJĄ:
e-mail: IPI@invest-park.com.pl
tel. (74) 664 91 53

Materiałów niezamówionych 
nie zwracamy.

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skrótów i publikacji materiałów
w dogodnym czasie. 

Prawo do korzystania 
z materiałów zamieszczonych
w „INVEST-PARK Info” przysługuje
WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. 
Użycie ich poza pismem wymaga zgody
Redakcji.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczonych reklam.

PRODUKCJA:
BLUE-AB
e-mail: info@blue-ab.pl
tel. 71 79 25 255

WYDAWCA:
Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” sp. z o.o. 
ul. Uczniowska 16, 
58-306 Wałbrzych, Poland

KONTAKT Z WYDAWCĄ:
invest@invest-park.com.pl
Tel. (74) 664 91 64

Autorka w mediach pracowała 
na wszystkich możliwych 
stanowiskach dziennikarskich 
– od reportera po dyrektora programowego
i redaktora prowadzącego wydania; na
uczelniach i w ośrodkach szkoleniowych
wykładała zasady public relations,
protokołu i etykiety, dziennikarstwa.
Pracowała też w biznesie (tworzyła
i wdrażała strategie marketingowe)
i administracji samorządowej (zarządzanie
zasobami ludzkimi, zarządzanie
programami unijnymi). Jest dyrektorem
Departamentu Komunikacji w WSSE. 

@ IPI@invest-park.com.pl

Polska jest czempionem wśród krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. W ubiegłym roku była krajem,
który zreformował się najbardziej na świecie. W tym roku
przeskoczyła o dziesięć miejsc do góry. To wynik ciężkiej pracy,
determinacji i cierpliwości. Polska jest krajem, który zrobił
największe postępy w ciągu ostatnich 8 lat.

XAVIER DEVICTOR z Banku Światowego podczas prezentacji najnowszego rankingu „Doing business”

HR-owcy łączą siły

Menedżerowie HR z przed się -
biorstw działających na
obszarach wałbrzyskiej SSE
mieli okazję już spotykać się
i wymieniać z ekspertami
informacjami o praktycznym
stosowaniu nowych zapisów
dotyczących rozliczania czasu
pracy. W pierwszym
kwartale 2014 roku 
INVEST-PARK planuje kolejne
warsztatowe spotkania Klubu
HR Strefy, m.in.
z przedstawicielami szkół
zawodowych i oświatowych
decydentów, poświęcone
specjalizacjom i klasom
zawodowym możliwym do
utworzenia na terenie podstref. 

Jeśli nie uczestniczyli Państwo
dotychczas w spotkaniach Klubu

HR Strefy, a chcą otrzymywać
informacje o terminach
i tematach spotkań – prosimy
o kontakt pod adresem: 
dk@invest-park.com.pl 
(czyli adres Departamentu
Komunikacji). 

Sponsorujemy sport 
i edukację

Rozwój, wiedza, aktywność,
zdrowa konkurencja – to
wartości, które INVEST-PARK
wspiera. Sponsorujemy
przedsięwzięcia sportowe,
zwłaszcza te dla dzieci
i młodzieży oraz otwarte dla
wszystkich imprezy sportowe.
W tym roku biegaliśmy z Wami
w miejskich maratonach,
budowaliśmy siłownie na
świeżym powietrzu i wysłaliśmy
sporo drużyn na obozy sportowe

i zawody. W placówkach
oświatowych chętnie wspieramy
inicjatywy, które służą
podniesieniu szans ich
absolwentów na rynkach pracy. 
Już można składać wnioski
o dofinansowanie inicjatyw
sportowych i edukacyjnych
w 2014 roku. Pierwszeństwo
mają wnioski z terenu gmin
będących udziałowcami 
WSSE INVEST-PARK
(tj. z Wałbrzycha, Dzierżoniowa,
Jelcza Laskowic, Oławy,
Świdnicy, Żarowa, Kłodzka,
Nowej Rudy, Kudowy Zdroju,
Strzelina i Nysy). Wszystkie
wnioski będą rozpatrywane
w marcu. 

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

@
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la tach 80. ubie głe go wie ku chcie li śmy bu do wać
u nas dru gą Ja po nię. Pod czas swo jej paź dzier ni -
ko wej wi zy ty w Ko rei Po łu dnio wej pre zy dent Bro -
ni sław Ko mo row ski mó wił o Pol sce ja ko o „ty gry -
sie Eu ro py”, na wią zu jąc tym sa mym do okre śle nia

czę sto uży wa ne go w sto sun ku do go spo dar ki Ko rei, na zy wa nej
„ty gry sem Azji”. Da le ki Wschód już od daw na sta no wi dla nas wzo -
rzec roz wo ju go spo dar cze go. 

Mo je oso bi ste, naj wcze śniej sze do świad cze nie z Ko reą Po łu -
dnio wą się ga od le głe go ro ku 1992, kie dy na za pro sze nie Ko re -
ań skiej Fe de ra cji Small Bu si nessu od wie dzi łam Seul. Uczy li śmy
się wte dy, jak wspie rać two rzą ce się po la tach ko mu ni zmu pol -
skie ma łe i śred nie przed się bior stwa. Są dząc po tym, jak du ży
ma my te raz udział MŚP w go spo dar ce, moż na śmia ło po wie -
dzieć, że wy bra li śmy do sko na łe go na uczy cie la. Obej mu jąc sta -
no wi sko Pre ze sa Za rzą du w Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko -
no micz nej „INVEST-PARK” sp. z o.o., zy ska łam wy jąt ko wą oka zję
do współ pra cy z obec ny mi w stre fie in we sto ra mi z Azji. Nie jest
to bar dzo licz na gru pa – wśród 150 firm, któ re do tych czas za in -
we sto wa ły w WSSE, 12 po cho dzi z Ja po nii, a 4 z Ko rei Po łu dnio -
wej. Są to jed nak zna czą cy part ne rzy: łącz ne in we sty cje tych firm
to pra wie 5 mld zł, a więc bli sko 1/3 wszyst kich na kła dów po nie -
sio nych w stre fie. 

GEO GRA FIA I ŚWIET NE KA DRY

Dla cze go in we stu ją u nas fir my z od le głej Ja po nii i Ko rei? Ba -
da nia i roz mo wy wska zu ją głów nie na stra te gicz ne po ło że nie Pol -
ski – po mię dzy za chod nią a wschod nią Eu ro pą – co da je do stęp
za rów no do ryn ku Unii Eu ro pej skiej, jak i kra jów Eu ro py Środ ko -
wej i Wschod niej. Po ło że nie, któ re hi sto rycz nie by ło na szym prze -
kleń stwem, te raz sta je się atu tem go spo dar czym. 

Dru gim istot nym ma gne sem dla in we sto rów z Azji jest atrak -
cyj ny ry nek pra cy. Atrak cyj ny nie ozna cza po pro stu ta ni. 

Azja od lat ma dla Po la ków pe wien nad zwy czaj ny, nie od par ty urok. Fa scy na cja kul tu rą Da le kie go Wscho du jest 
w Pol sce po wszech na: za ja da my się su shi, urzą dza my do my we dług wska zó wek spe cja li stów od feng shui, uży wa my 
wy pro du ko wa nych przez azja tyc kie po tę gi kom pu te rów, te le wi zo rów czy sa mo cho dów. A w pra cy? Uczy my się za sad
obo wią zu ją cych w kon tak tach biz ne so wych z Chi na mi, Ja po nią i Ko reą Po łu dnio wą, re or ga ni zu je my pro ce sy w fir mach
zgod nie ze sztu ką Ka izen i Le an Ma na ge ment. 

MOJE 
AZJATYCKIE
SPOTKANIA

JESTEŚMY TAK RÓŻNI, A JEDNAK POTRAFIMY 
WSPÓŁPRACOWAĆ Z OBOPÓLNĄ KORZYŚCIĄ



Ow szem, kosz ty pra cy w Pol sce są wciąż zde cy do wa nie niż sze
niż w Eu ro pie Za chod niej czy w USA, ale nie na le żą już do naj niż -
szych. Ma my jed nak świet ną ka drę in ży nier ską, wie lu mło dych wy -
kształ co nych lu dzi wła da ją cych ję zy ka mi ob cy mi, no i kul tu rę pra -
cy zde cy do wa nie wy róż nia ją cą nas spo śród in nych na ro dów
Środ ko wej Eu ro py. To, co ce nią w nas in we sto rzy z Azji, to tak że
kre atyw ność i umie jęt ność ra dze nia so bie w trud nych czy nie stan -
dar do wych sy tu acjach.

Jed no cze śnie jed nak in we sto rzy z Ja po nii czy Ko rei mu szą w Pol -
sce zmie rzyć się z wie lo ma trud no ścia mi, któ re wy ni ka ją z od mien -
no ści na szych kul tur, tra dy cji czy spo so bów pro wa dze nia biz ne su. 

KO RZY ŚCI Z OD MIEN NO ŚCI 

We wrze śniu te go ro ku mia łam oka zję brać udział w se mi na rium
zor ga ni zo wa nym przez JAAP, po świę co ne mu wpły wie kul tu ry na ad -
mi ni stra cję. Mó wio no o tym, jak tra dy cja upra wy ry żu w Ja po nii
ukształ to wa ła spo łe czeń stwo, któ re wy so ko ce ni współ pra cę i o tym,
jak fi lo zo fia kon fu cjań ska wpły nę ła na po wszech ne w Kra ju Kwit ną -
cej Wi śni po sza no wa nie hie rar chii i po rząd ku. Tym cza sem Po la cy
to na ród in dy wi du ali stów, któ rzy współ pra cu ją ze so bą do pie ro wte -
dy, gdy „oj czy zna w po trze bie”. Stu le cia nie wo li na uczy ły nas też
wal ki z ad mi ni stra cją (prze cież nie by ła na sza – by ła przed sta wi cie -

lem za bor ców, na jeźdź ców, wresz cie re żi mu ko mu ni stycz ne go)
i skłon no ści do anar chii. 

Czy tak od mien ne kul tu ry mo gą ze so bą współ pra co wać? 
Jak po ka zu je przy kład in we sto rów dzia ła ją cych w wał brzy skiej

spe cjal nej stre fie, mo gą i to efek tyw nie. Mo że wła śnie te róż ni ce
kul tu ro we, przy jed no cze snej du żej wzajemnej otwar to ści i ak cep -
ta cji oby dwu stron spra wia ją, że od mien ność wzbo ga ca za miast
dzie lić? Prze cież tak po pu lar ny w kra jach Azji sym bol jin i jang po -
ka zu je dwa prze ciw staw ne so bie ży wio ły, któ re się uzu peł nia ją i do -
pie ro wspól nie two rzą har mo nij ną ca łość. 

STRE FA DLA BIZ NE SU 

Pre zen tu jąc ofer tę na szej stre fy fir mom ko re ań skim w Seu lu, mó -
wi łam o har mo nii w biz ne sie – moż na ją osią gnąć tyl ko wte dy, gdy
oby dwie stro ny osią ga ją ko rzy ści ze współ pra cy. In we sty cja w spe -
cjal nej stre fie eko no micz nej to do bry przy kład ta kie go biz ne su. Stre -
fa za pew nia ulgi po dat ko we, do brą in fra struk tu rę, wy kwa li fi ko wa ne
ka dry. In we stor two rzy miej sca pra cy i przy no si no we tech no lo gie.
Oby dwie stro ny ko rzy sta ją – to do bry start do har mo nii. �

� BARBARA KAŚNIKOWSKA,
Prezes Zarządu WSSE
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Dla cze go Pol ska?

W opi nii ja poń skich
i chiń skich firm jed nym
z na szych klu czo wych
atu tów jest wy so ko wy -
kwa li fi ko wa na i re la -
tyw nie ta nia si ła ro bo -
cza. Ja poń scy człon ko -
wie ka dry kie row ni czej
wska zu ją na wy so ki po -
ziom kwa li fi ka cji pol -
skich pra cow ni ków fi -
zycz nych (szcze gól nie
istot ny dla spół ek z bran -
ży pro duk cyj nej) oraz
re la tyw nie ni skie kosz ty
ich za trud nie nia. Do ce -
nia ją chęć pod no sze nia
kwa li fi ka cji oraz lo jal -
ność wo bec fir my, któ ra
współ gra z ja poń skim
eto sem pra cy. Chiń czy cy
zaś do ce nia ją szyb ką
i bez pro ble mo wą in te -
gra cję Po la ków z ich
chiń ski mi współ pra cow -
ni ka mi.

Jest o co wal czyć

Azja pod wzglę dem
udzia łu w pol skich ob -
ro tach jest dru gim re -
gio nem świa ta. Po ziom
azja tyc kich in we sty cji
bez po śred nich (BIZ)
w Pol sce wzrósł w ostat -
nich pię ciu la tach, a na -
szym ryn kiem naj bar -
dziej in te re su ją się fir -
my z bran ży mo to ry za -
cyj nej i prze my słu ma -
szy no we go. Moż na pro -
gno zo wać, że ko lej nym
sek to rem bę dzie IT i te -
le ko mu ni ka cja.

Chi ny? Bu do wa nie ście żek

Po ziom wza jem nej wy mia ny han dlo -
wej mię dzy Chi na mi a UE wzrósł
z 15,9 mld EUR w 1990 r. do 428,3
mld EUR pod ko niec 2011, pla su jąc
Unię ja ko naj waż niej sze go part ne ra
han dlo we go Chin (Eu ro stat, 2011).
Pod wzglę dem bran żo wym naj bar -
dziej zróż ni co wa ny na pływ chiń -
skich in we sty cji jest ob ser wo wa ny na
ryn kach azja tyc kich i eu ro pej skich,
gdzie obok su row ców i in fra struk tu -
ry wi dać za in te re so wa nie mo to ry za -
cją, che mią oraz ener gią od na wial -
ną. Kon se kwent nie naj więk szy po pyt
wśród chiń skich in we sto rów na ryn -
ku unij nym jest no to wa ny w sek to rach
no wych tech no lo gii i in no wa cji oraz
luk su so wych ma rek.
Wciąż jed nak naj bar dziej roz po -
wszech nio ną for mą współ pra cy gos -
po dar czej po mię dzy Pol ską a Chi na -
mi po zo sta je wy mia na han dlo wa, od
lat też utrzy mu je się ujem ne sal do
tej wy mia ny. Stąd co raz więk sze
zna cze nie mi sji han dlo wych, dą że -
nie do or ga ni za cji sta łych przed sta -
wi cielstw w Chi nach pol skich przed -
się biorstw i izb han dlo wych. 

Ja po nia na cze le

Ja po nia jest naj więk szym azja tyc kim
in we sto rem w Pol sce. W la tach
2005–2012 nie by ło przy ro stu ja poń -
skich in we sty cji w Eu ro pie Za chod -
niej, za to u nas wzro sły one o 48 proc.
Ja po nia jest za in te re so wa na – oprócz
tra dy cyj nych sek to rów, ta kich jak
mo to ry za cja, prze mysł elek tro nicz -
ny – tak że prze my słem ener ge tycz -
nym, a re sort go spo dar ki za naj bar -
dziej per spek ty wicz ne uzna je in we sty -
cje w sek to rze rol no -spo żyw czym,
ener ge tycz nym (ener ge ty ka od na -
wial na, ją dro wa), no wo cze snych tech -
no lo gii (czy ste go wę gla, skła do wa nia
CO2), che micz nym, fi nan so wym oraz
trans por to wym.
Kie row nik Za kła du Azji i Pa cy fi ku
In sty tu tu Stu diów Po li tycz nych PAN,
prof. Wal de mar Dziak pod kre śla, że
Azja to „przy szłość eko no micz na
świa ta”. – Pol ska mu si otwie rać się
na kra je azja tyc kie, bo Azja to stre -
fa do bro by tu, Chi ny to dru ga, a Ja -
po nia to trze cia go spo dar ka świa ta.
Ma my się od ko go uczyć – oce nia.

BARBARA KAŚNIKOWSKA
Od lu te go 2013 ro ku Pre zes Za rzą du Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej „INVEST-PARK” sp. z o.o. Ab sol went ka Szko ły Głów nej Han -
dlo wej w War sza wie, przez la ta pra co wa ła dla ad mi ni stra cji cen tral nej,
ko or dy nu jąc pro gra my Unii Eu ro pej skiej skie ro wa ne do ma łych i śred nich
przed się biorstw w Pol sce (MŚP). By ła wi ce pre zes Pol skiej Agen cji Roz -
wo ju Przed się bior czo ści, ini cja tor ka po wsta nia Kra jo we go Sys te mu
Usług dla MŚP, two rzy ła sys tem wspar cia pol skich przed się biorstw z tzw.
środ ków przed ak ce syj nych (Pha re), a póź niej z fun du szy struk tu ral nych.
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 (Pha re Part ner ship, Ecos -
-Ouver tu re). Agen da ONZ ds. roz wo ju, UNDP, ko rzy sta ła z jej do świad -
cze nia przy oce nie dzia łań wspie ra ją cych biz nes i ko bie ty w Buł ga rii. Szko -
li ła ad mi ni stra cję cen tral ną i lo kal ną na Ukra inie, w Buł ga rii i Ko so wie.
W 2008 ro ku przy je cha ła na Dol ny Śląsk, by kie ro wać in sty tu cją wspie ra -
ją cą dol no ślą skie fir my, a póź niej naj więk szym de par ta men tem Urzę du Mar -
szał kow skie go Województwa Dol no ślą skie go, od po wie dzial nym za Re gio -
nal ny Pro gram Ope ra cyj ny.
Pry wat nie mat ka dwóch sy nów, tre ner ka Neu ro lin gwi stycz ne go Pro gra -
mo wa nia i co ach.

Seulskie forum gospodarcze, w którym uczestniczyła 
prezes BARBARA KAŚNIKOWSKA, pozwoliło nawiązać
wiele biznesowych kontaktów

Źró dło: KPMG FORUM 2/2013; Kie run ki in we sty cyj ne Chin. Ja kich in we sty cji chiń skich mo że ocze ki wać Pol ska. K. Na wrot,
Po znań 2012; Mi ni ster stwo Go spo dar ki.



czywiście poniżej naszych ambicji jest 33 miejsce w rankingu oceniającym
warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w poszczególnych państwach 
– w World Competitiveness Yearbook. Ale jeśli wziąć pod uwagę, 
że nasze 33 miejsce jest najlepsze wśród krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej, a od 1997 roku, kiedy pierwszy raz robiono to zestawienie,

Polska zrobiła największy postęp – od razu lepiej się czujemy. No i najświeższy raport
Banku Światowego „Doing Business 2014” oceniający warunki prowadzenia biznesu
w 189 państwach. Polska znalazła się na 45 miejscu, czyli poprawiła swój wynik 
o 10 pozycji, wyprzedzając Słowację uznawaną dotąd za lidera w tej części Europy.
Oczywiście, analizując pojedyncze badania i zestawienia, zawsze można przyczepić
się a to do metodologii, a to do doboru próby. Ale trzeba być naprawdę ślepym, żeby

nie zauważyć utrzymującej się dobrej
tendencji: Polska jest postrzegana jako
kraj, w którym można i warto
inwestować. Potwierdzają to moje
bezpośrednie spotkania z poważnymi
inwestorami podczas ostatnich misji
gospodarczych w Korei, Japonii czy
Chinach. 

I tu kończy się pozytywna część
mojego felietonu. Teraz o niepokojach.
Na ministerialnym biurku leży
tegoroczny raport pod redakcją
Janusza Czapińskiego i Tomasza
Panka „Diagnoza społeczna 2013.
Warunki i jakość życia Polaków”.
Uważam, że to lektura obowiązkowa

dla polityków, urzędników, publicystów, nauczycieli – wszystkich tych, którzy chcą
przekształcać i przekształcają rzeczywistość. Jest w tym raporcie sporo pozytywów,
z których warto zwrócić uwagę na deklarowane przez większość Polaków poczucie
szczęścia i zadowolenia z dotychczasowego życia. Ale jest też niemało biedy,
zaniedbań i wykluczenia. Ponieważ od lat i w działaniach zawodowych, i w swojej

O

ILONA ANTONISZYN-KLIK, WICEMINISTER GOSPODARKI

* Nowe inwestycje lub znaczące rozbudowanie, poszerzenie wcześniejszych inwestycji, prowadzone przez
zagranicznych inwestorów. Cytowany ranking nie obejmuje fuzji, przejęć czy inwestycji na rynkach papierów
wartościowych itp. [przyp. red.].

Minister gospodarki, wicepremier Janusz Piechociński
i wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas Polsko-Koreańskiego
Forum Gospodarczego w Seulu 

W ankiecie UNCTAD, w której zapytano inwestorów
o najatrakcyjniejsze w latach 2013–2015 miejsca do inwestycji,
Polska znalazła się na 4 miejscu w Europie i na 14 w świecie.
Raport „Financial Times” poświęcony projektowanym inwestycjom
zagranicznym typu greenfield* pokazuje, że na całym świecie liczba
planowanych dużych inwestycji spada. W Europie ten spadek 
to prawie 20 proc. Są dwa wyjątki: wzrost inwestycji w Polsce
i w Hiszpanii. Wprawdzie to wzrost niewywołujący zawrotu głowy,
bo i u nas wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych zmalała,
ale jednak Polska wciąż jest przez dużych inwestorów postrzegana
jako dobre miejsce. 
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CÓŻ TAM, PANIE, 
W GOSPODARCE?

Chor wa cja zo staje 28 człon kiem Unii
Eu ro pej skiej. W Za grze biu li czą, że chor -

wac ką go spo dar kę nę ka ną przez re ce sję, wy so kie bez ro bo cie
i ko rup cję, oży wi 12 mld eu ro prze wi dzia ne dla Chor wa cji
w unij nej per spek ty wie fi nan so wej 2014–2020.

W ży cie wcho dzi usta wa śmie cio wa, zgod nie z któ rą kon -
tro lę nad za rzą dza niem od pa da mi prze ję ły gmi ny. Wej ście
usta wy uru cho mi ło la wi nę prze tar gów na wy wóz śmie ci oraz
cią gną cych się pro ce sów od wo ław czych.

Rząd prze dłu ża funk cjo no wa nie spe cjal nych stref eko no -
micz nych do 2026 ro ku. Pier wot nie stre fy mia ły funk cjo no -
wać je dy nie do 2020 ro ku. W 2012 ro ku in we sto rzy dzia ła -
ją cy w stre fach za trud nia li pra wie ćwierć mi lio na osób,
a wszyst kie spół ki za rzą dza ją ce stre fa mi od no to wa ły do dat -
ni wy nik fi nan so wy (naj więk szy zysk od no to wa ła wał brzy -
ska SSE).

Kry zys go spo dar czy omi ja ryn ki fi nan so we. Ame ry kań -
skie in dek sy Dow Jo nes oraz S & P 500 osią gnę ły naj wyż -
sze wy ni ki w hi sto rii. Kry zys nie omi ja za to stre fy eu ro.
We dług Eu ro sta tu dług pu blicz ny stre fy eu ro sta no wi po -
nad 92% PKB stre fy. 12 z 17 państw Eu ro lan du ma dług
po wy żej unij nej nor my 60% PKB. 

GUS po dał, że PKB Pol ski w II kwar ta -
le ro ku wzro sło o 0,8%. 

Rząd przy jął pro jekt no we li za cji bu dże -
tu na 2013 ro k, mię dzy in ny mi prze su wa -

jąc do pusz czal ną gra ni cę de fi cy tu bu dże to we go 35,6 mld zł
na 51,6 mld zł. No we li za cja zo sta ła przy ję ta przez Sejm na
po cząt ku wrze śnia. 

Pre zes jed nej z naj po tęż niej szych firm na świe cie – Mi cro so -
ftu – idzie na eme ry tu rę. 57-let ni Ste ve Bal l mer nie ocze ki wa -
nie ogło sił tę de cy zję w pią tek, 23 sierp nia. Ak cje fir my na tych -
miast po szy bo wa ły w gó rę o 7,1 proc. – Ni gdy nie ma ide al nej
chwi li na ta kie de cy zje, ale te raz chwi la jest od po wied nia – po -
wie dział Bal l mer, ogła sza jąc swo je odej ście z fir my. 

Sejm przy jął no we li za cję usta wy o usłu gach płat ni czych
zgod nie, z któ rą od no we go ro ku pro wi zja za ob słu gę kart
płat ni czych (tzw. opła ta in ter chan ge) zo sta nie zmniej szo na
i nie bę dzie mo gła prze kra czać 0,5% (do tych czas śred nia
opła ta in ter chan ge wy no si ła 1,3%).
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pracy społecznej zajmuję się wszystkim, co ma
znaczenie dla cywilizacyjnego rozwoju Polski,
szczególnie uważnie analizuję raport, gdy mówi on
o kapitale społecznym, tym który opiera się na
zaufaniu i otwartości, na zaangażowaniu w działania
na rzecz dobra wspólnego, na aktywności
w instytucjach i organizacjach. Bez kapitału
społecznego nie mamy szans na cywilizacyjny
rozwój. Oddajmy głos badaczom: 

„Ba da nia mię dzy na ro do we do wo dzą, że ka pi tał
ludz ki jest waż niej szą niż ka pi tał spo łecz ny prze słan -
ką roz wo ju w kra jach uboż szych, do któ rych cią gle
jesz cze za li czyć moż na tak że Pol skę. Po prze kro -
cze niu jed nak pew ne go pro gu za moż no ści, de cy du ją ce go zna cze nia dla dal sze -
go roz wo ju na bie ra ka pi tał spo łecz ny. To wy ja śnia, dla cze go do tej po ry roz wi ja li -
śmy się go spo dar czo w nie złym tem pie po mi mo bar dzo ni skie go po zio mu
ka pi ta łu spo łecz ne go. Pol ska prze kro czy próg za moż no ści, po wy żej któ re go dal -
sze in we sto wa nie w ka pi tał ludz ki prze sta nie wy star czać do pod trzy ma nia roz wo -
ju, praw do po dob nie za ok. 8 lat. Ty le mniej wię cej zo sta ło nam cza su na bu do wa -
nie ka pi ta łu spo łecz ne go, je śli chce my się da lej roz wi jać. […]

Pod su mo wu jąc: dzi siaj wy star cza ją cym źró dłem in dy wi du al ne go roz wo ju 
Po la ków i za spra wą ich in dy wi du al nych sta rań – tak że Pol ski jest ro sną cy ka pi -
tał ludz ki, przy cią ga ją cy za gra nicz nych in we sto rów i fi nan so we wspar cie Unii. 
Za ja kiś czas do tkli wie jed nak od czu je my brak ka pi ta łu spo łecz ne go od po wie -
dzial ne go za roz wój wspól no ty bez du że go za si la nia ze wnętrz ne go”.

Tyle profesor Czapiński. Mamy diagnozę – trudno się z nią nie zgodzić. 
To indywidualnym wysiłkom Polaków, ich wiedzy, umiejętnościom i pomysłowości
zawdzięczamy niezłe wyniki i prognozy gospodarcze, dobrą opinię świata o nas.
To nasz kapitał ludzki. W tej chwili, na tym poziomie rozwoju wystarcza, 
ale wkrótce braknie nam sił do dalszego, bardziej zaawansowanego, bardziej
wyspecjalizowanego rozwoju. Czy w ferworze bieżących działań, w gorączce
kolejnych kampanii wyborczych, żyjąc w rytmie „od budżetu do sprawozdania”,
zdołamy się spotkać w gronie świadomych, zaangażowanych i ufnych, by razem
pracować, tworzyć, gromadzić, pomnażać kapitał, kapitał społeczny, którego
nam tak dramatycznie brakuje? �
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Pre mier Do nald Tusk ogło sił dłu go za -
po wia da ne i za ra zem kon tro wer syj ne
zmia ny w sys te mie eme ry tal nym. Zmia ny do ty czą zwłasz cza
Otwar tych Fun du szy Eme ry tal nych.

Mi ni ster Skar bu Pań stwa zło żył do Ko mi sji Nad zo ru Fi -
nan so we go pro spekt emi syj ny Ener gi. Spół ka ma 17% udzia -
łu w ryn ku sprze da ży ener gii elek trycz nej. Na war szaw skiej
gieł dzie Ener gia za de biu tu je pod ko niec 2013 ro ku.

Wy bo ry par la men tar ne w Niem czech wy gry wa par tia An -
ge li Mer kel, CDU. I cho ciaż kry zys w stre fie eu ro nie był
głów nym te ma tem nie miec kich wy bo rów, prze dłu że nie man -
da tu kanc lerz Mer kel ozna cza kon ty nu ację po li ty ki au ste ri ty.

GPW roz po czę ło pu bli ka cję no we go in dek su WIG30.
W mar cu 2014 r. wy star tu ją in dek sy WIG50 i WIG100. Do -
tych cza so we in dek sy WIG20 i mWIG40 prze sta ną być pu -
bli ko wa ne z koń cem 2015 ro ku, a in deks sWIG80 w mar cu
2014.

Rząd przy jął pro jekt bu dże tu na 2014 rok. Pro jekt prze -
wi du je 47,7 mld zł de fi cy tu, ale dług pu blicz ny ma nie prze -
kro czyć 55% PKB.

Kon gres USA nie przy jął bu dże tu na
no wy rok fi skal ny, co do pro wa dzi ło do
tzw. shut dow nu, czy li za mknię cia czę ści
in sty tu cji fe de ral nych fi nan so wa nych
z bu dże tu pań stwa. Ostat ni shut down
w ame ry kań skiej po li ty ce przy da rzył się 17 lat te mu. Osta -
tecz nie, woj na ner wów skoń czy ła się. Re pu bli ka nie i de mo -
kra ci do szli do po ro zu mie nia w spra wie pod nie sie nia li mi tu
za dłu że nia USA oraz za koń cze nia shut dow nu.

Rząd przy jął pro jekt zmia ny usta wy o po dat ku VAT. We -
dług pro jek tu obec nie obo wią zu ją ce staw ki VAT (23% i 8%)
zo sta ną utrzy ma ne do koń ca 2016 ro ku.

Ama zon, ame ry kań ski gi gant sprze da ży in ter ne to wej, za -
po wie dział utwo rze nie trzech cen trów lo gi stycz nych w Pol -
sce. Cen tra ma ją po wstać pod Wro cła wiem oraz w Po zna niu.
Pierw sze dwa ma ją roz po cząć dzia łal ność od sierp nia 2014
ro ku, trze cie od po ło wy 2015 ro ku. Łącz nie Ama zon ma za -
trud nić w Pol sce 6000 osób. 

Pre zy dent USA Ba rack Oba ma no mi no wał Ja net Yel len
na sta no wi sko pre ze sa Fed – Re zer wy Fe de ral nej, czy li ban -
ku cen tral ne go Sta nów Zjed no czo nych. Yel len ma za stą pić
Be na Ber nan ke, któ re go ka den cja upły wa na po cząt ku przy -
szłe go ro ku. Ob ser wa to rzy spo dzie wa ją się kon ty nu acji do -
tych cza so wej po li ty ki Fed, a za tem utrzy my wa nia bar dzo ni -
skich stóp pro cen to wych i do in we sto wy wa nia ame ry kań skiej
go spo dar ki po przez sku po wa nie ob li ga cji.

Na gro dę No bla w dzie dzi nie eko no mii otrzy ma li Eu ge ne
Fa ma, Ro bert Shil ler i Lars Pe ter Han sen. Na ukow cy zo sta li
wy róż nie ni za ba da nia nad zmia na mi cen ak cji i ob li ga cji.

Spółka PKP Car go zadebiutowała na GPW. Kurs akcji
w dniu wejścia na giełdę wzrósł o 18%.
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Sty pen dyst ka Hans -Böckler -Sti ftung w pro gra -
mie dok to ranc kim dla mło dzie ży uzdol nio nej.
By ła prze wod ni czą ca Ze spo łu ds. Ko biet przy Wo -
je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go. Ty tuł ma -
gi stra eko no mii zdo by ła na Eu ro pej skim Uni wer -
sy te cie Via dri na. Ukoń czy ła stu dia po dy plo mo -
we na Aka de mii Dy plo ma tycz nej w Wied niu. 
Do świad cze nie za wo do we zdo by wa ła m.in.
w Éco le na tio na le d’ad mi ni stra tion w Pa ry żu.
W la tach 2008–2010 pra co wa ła w Urzę dzie
Mar szał kow skim Wo je wódz twa Dol no ślą skie -
go, naj pierw ja ko za stęp ca dy rek to ra De par ta -
men tu Roz wo ju Re gio nal ne go, na stęp nie ja ko za -
stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go i Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich. Od 8 czerw ca 2010 peł ni ła funk cję
wi ce wo je wo dy dol no ślą skie go. 24 li sto pa da
2011 zo sta ła po wo ła na na sta no wi sko pod se -
kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki.
Jej hob by to spa ce ry z psem, bie ga nie.

TWORZY SIĘ
DZIEŃ
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OPTYMIZM
UMIARKOWANY
Nastroje społeczne a koniunktura w gospodarce

Dobrze, w po rów na niu z jesz cze nie daw ny mi da ny -
mi, wy pa da tak że pol ska go spo dar ka. In deks PMI

dla pol skie go prze my słu wzrósł we wrze śniu do 53,1 pkt,
wo bec 52,6 pkt w sierp niu i 51,1 pkt w lip cu. Od czyt za
ca ły kwar tał wy niósł 52,3 pkt, co jest naj lep szym wy ni -
kiem od II kwar ta łu 2011 ro ku. War tość wskaź ni ka PMI
po wy żej 50 punk tów ozna cza oży wie nie w go spo dar ce.
Kie dy wskaź nik PMI spa da po ni żej 42 punk tów, moż na
mó wić o ozna kach re ce sji.

Wskaź nik PMI jest wy ni kiem an kie to we go ba da nia
wśród me ne dże rów lo gi sty ki. W Pol sce jest opra co wy -

wa ny przez fir mę Mar kit Eco no mics
dla ban ku HSBC i ba zu je na opi niach
oko ło 200 spe cja li stów. Od po wia da ją
oni na sze reg py tań, oce nia jąc, czy sy tu acja
w po rów na niu z po przed nim mie sią cem po -
pra wi ła się czy po gor szy ła. Wskaź nik PMI ob -

ra zu je z wy prze dze niem ko niunk tu rę nie tyl ko
w sek to rze pro duk cyj nym, ale rów nież w ca łej go -

spo dar ce.

KON SU MENT JAK PA PIE REK LAK MU SO WY

Eko no mi ści od daw na ba da ją na stro je, bo są one waż ne do pla -
no wa nia sze re gu kon cep cji roz wo ju mi kro - i ma kro eko no micz ne go.
Kon sump cja in dy wi du al na sta no wi prze wa ża ją cą część ca ło ścio -
we go po py tu, więc na pod sta wie opra co wa nych wskaź ni ków ana -
li zu je się moż li we za cho wa nia kon su men tów oraz to, jak mo gą one
wpły nąć na ko niunk tu rę. To, co my śli my o ryn ku, jest czymś na kształt
pa pier ka lak mu so we go, po ka zu ją ce go skry wa ną czę sto praw dę. 

W Pol sce ba da nia uf no ści kon su men tów prze pro wa dza Głów -
ny Urząd Sta ty stycz ny, któ ry ob li cza Bie żą cy oraz Wy prze dza ją cy

Wskaź nik Uf no ści Kon su menc kiej (BWUK i WWUK). War to -
ści tych wskaź ni ków mo gą kształ to wać się w prze dzia le
od mi nus 100 (pe sy mi ści) do plus 100 (opty mi ści) punk -
tów. Od ośmiu lat ża den ze wskaź ni ków nie wy szedł na

plus. Czyż by za tem by ło na szym zda niem aż tak źle? Pew -
nie nie jest do sko na le, ale...

Wrze sień 2013 ro ku był trze cim z ko lei mie sią cem, w któ rym na -
stro je się po pra wi ły. BWUK syn te tycz nie opi su ją cy obec ne ten den -
cje kon sump cji in dy wi du al nej wzrósł o 1,0 pkt proc. i ukształ to wał
się na po zio mie –24,3 (wzrósł o 2,8 pkt proc. rok do ro ku). W po -
rów na niu do wrze śnia 2012 r. war tość BWUK jest wyż sza o 7,3 pkt
proc. WWUK syn te tycz nie opi su ją cy ocze ki wa ne w naj bliż szych
mie sią cach ten den cje kon sump cji in dy wi du al nej wzrósł o 0,8 pkt
proc. i ukształ to wał się na po zio mie –31,0. Na wzrost po zio mu
wskaź ni ka wpły nę ły przede wszyst kim bar dziej opty mi stycz ne oce -
ny do ty czą ce przy szłe go po zio mu bez ro bo cia oraz przy szłe go
oszczę dza nia pie nię dzy. We wrze śniu WWUK osią gnął war tość
wyż szą o 9,6 pkt proc. niż w ana lo gicz nym mie sią cu 2012 r.

UNIJ NE NA STRO JE BEZ TA JEM NIC

Rów nież Ge ne ral ny Dy rek to riat Ko mi sji Eu ro pej skiej ds. Eko -
no mii i Fi nan sów (jed na z in sty tu cji Unii Eu ro pej skiej) pro wa dzi
ba da nia do ty czą ce na stro jów kon su menc kich. Do ty czą one
wszyst kich kra jów na le żą cych do UE i są skła do wą tzw. Wskaź ni -
ka Na stro ju Eko no micz ne go (Eco no mic Sen ti ment In di ca tor). 

Z ana li zy za okres 2004–2010 (od te go cza su nie wie le się zmie -
ni ło) wy ni ka, że Po la cy wca le nie są ta ki mi pe sy mi sta mi, za ja kich
się ich po wszech nie uwa ża. Na tle ca łej Unii, ze śred nią war to -
ścią Wskaź ni ka Na stro jów Kon su men tów na po zio mie –16,2, zna -
leź li śmy się w po ło wie staw ki. 

Jak po da ła Ko mi sja Eu ro pej ska, in deks na stro jów w go spo dar -
ce stre fy eu ro wzrósł we wrze śniu do 96,9 pkt z 95,3 pkt w po -
przed nim mie sią cu. W ostat nim kwar ta le na stro je w go spo dar ce
po pra wi ły się w pię ciu naj więk szych go spo dar kach Eu ro lan du: we
Wło szech (o 2,9 pkt), w Hisz pa nii (o 1,2 pkt), we Fran cji (o 1,2 pkt)

Wrześniowe indeksy PMI pokazały utrzymanie korzystnych tendencji w najważniejszych gospodarkach
świata. Lepiej od prognoz wypadły nie tylko dane z Chin, lecz także dane z krajów europejskich. Powodów
do zadowolenia dostarczyły zwłaszcza wyniki wskaźników koniunktury dla Włoch oraz Hiszpanii, czyli
gospodarek przeżywających szczególnie ciężkie czasy. 

MCSI (Michigan Consumer Sentiment Index)
Jed nym z bar dziej zna nych wskaź ni ków opi su ją cych na stro je kon su menc kie jest
Mi chi gan Sen ti ment, ob li cza ny i pu bli ko wa ny przez Uni wer sy tet Mi chi gan. MCSI
to in deks po wsta ją cy w wy ni ku ba dań te le fo nicz nych prze pro wa dza nych wśród
go spo darstw do mo wych, któ re py ta ne są o ich oce nę przy szłej sy tu acji go spo -
dar czej. Pu bli ko wa ny jest dwa ra zy w mie sią cu – in deks z pierw szej czę ści mie -
sią ca spo rzą dza ny jest po prze pro wa dze niu ok. 60 proc. roz mów. Przez in we -
sto rów trak to wa ny ja ko pro gno styk zmian po py tu kon sump cyj ne go. Wyż sza war -
tość jest ko rzyst na dla do la ra oraz ryn ków ak cji. Eks tre mal ne war to ści MCSI
od no to wa no w grud niu 2007 ro ku (115 pkt) oraz w ma ju 1980 ro ku (51,7 pkt).
Naj now sze da ne, z je sie ni te go ro ku, wska zu ją na ten den cję spad ko wą in dek su
na stro jów kon su men tów (w paź dzier ni ku 67,7 pkt, we wrze śniu 68,2 pkt).

Optymistyczny nastrój wpływa pozytywnie na całe nasze otoczenie, 
nie tylko na koniunkturę gospodarczą. Może więc warto czasami, 
wbrew ogólnym tendencjom, pomalować nieco swój świat?
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i w Niem czech (o 0,7 pkt). Po gor szy ły się na to miast w Ho lan -
dii o 2 pkt. War to jed no cze śnie za uwa żyć, że tyl ko w trzech
kra jach (Fin lan dia, Da nia, Szwe cja) wskaź nik ma wy nik do -
dat ni. Ozna cza to, że je dy nie tam opty mi ści sta no wią więk -
szość miesz kań ców.

In deks na stro jów w go spo dar ce stre fy eu ro po wsta je na
pod sta wie ba dań prze pro wa dza nych wśród 25 tys. firm z re -
gio nu.

KIE DY ZWY CIĘ ŻA PE SY MIZM

Trze ba jed nak w tym miej scu do dać, że prze wa ga pe sy -
mi stów nad opty mi sta mi nie jest rów no cze sna z włą cze niem
dzwon ka alar mo we go. Spe cy fi ka ana li zy eko no micz nej jest
du żo bar dziej skom pli ko wa na. Na po ziom opty mi zmu kon -
su men tów ma ją wpływ m.in. ta kie czyn ni ki, jak wiel kość PKB
na oso bę, wiel kość de fi cy tu bu dże to we go oraz dłu gu pu -
blicz ne go.

Jak twier dzi TO MASZ GO ŁYŚ, ana li tyk Expan de ra, ba da nie
na stro jów kon su menc kich do star cza nie tyl ko bar dzo cen -
nych in for ma cji pro gno stycz nych, lecz rów nież sta no wi pew -
ne go ro dza ju „rent gen pań stwa”, któ ry w dość obiek tyw ny
spo sób oce nia ogól ny stan zdro wia go spo dar ki i po ziom ży -
cia oby wa te li. Z prze pro wa dzo nych ana liz wy ni ka, że naj niż -
sze po zio my WNK za no to wa ły pań stwa, któ rych fi nan se pu -
blicz ne wy mknę ły się spod kon tro li na sku tek ostat nie go
kry zy su, po wo du jąc znacz ne za dłu że nie pań stwa. W kon se -
kwen cji kra je te zo sta ły zmu szo ne do prze pro wa dze nia gwał -
tow nych cięć, któ re ozna cza ją za ci ska nie pa sa i za wsze ne -
ga tyw nie rzu tu ją na na stro je kon su men tów. Rów nież nie bez
zna cze nia są czyn ni ki spo łecz no -po li tycz ne, któ re praw do -
po dob nie od gry wa ją istot ną ro lę w kształ to wa niu po zio mu te -
go wskaź ni ka. �

� TO MASZ MIA REC KI

to masz.mia rec ki@sa tor me dia.pl

W ostat nio opu bli ko wa nym ra por cie „Ba ro metr ko niunk tu ry Dol ne go Ślą ska”
przy go to wy wa nym cy klicz nie przez spe cja li stów z wro cław skie go Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go pod kie run kiem dr. LESZ KA CY BUL SKIE GO rów nież po wia ło opty -
mi zmem. Ra port ob ra zu ją cy na stro je przed się bior ców do ty czy II i III kwar ta łu 2013
ro ku. Ana li za ze bra nych opi nii wska zu je, że obec ny kli mat biz ne su w re gio nie jest
zbli żo ny do po zio mu z po ło wy ubie głe go ro ku. War to jed no cze śnie pod kre ślić, że po
raz pierw szy od po cząt ku pro wa dze nia tych ba dań na stą pi ło od wró ce nie tren du spad -
ko we go, i to od ra zu w du żej ska li.

Co wpły nę ło na ta ką oce nę rze czy wi sto ści? Zda niem au to rów ana li zy wśród
czyn ni ków ma ją cych istot ne zna cze nie na le ży wy róż nić m.in. po pra wę au ry, głów -
nie wpły wa ją cą na dzia łal ność bu dow la ną, po zy ski wa nie su row ców, rol nic two.
Waż nym czyn ni kiem jest też po pra wa sy tu acji na re gio nal nym ryn ku pra cy – szyb -
sza niż śred nia w kra ju. Wy ha mo wa ło rów nież ob ni ża nie skłon no ści do kon sump -
cji na rzecz zwięk sza nia skłon no ści do oszczę dza nia. Wszyst ko to spra wia, że
dol no ślą scy przed się bior cy są umiar ko wa ny mi opty mi sta mi.

Oczy wi ście na stro je go spo dar cze na Dol nym Ślą sku są zróż ni co wa ne, je że li
przyj mie my uję cie prze strzen ne czy zwią za ne z wiel ko ścią firm. Je że li cho dzi
o pod re gio ny, to naj więk szy opty mizm od no to wy wa ny jest w pod re gio nie le gnic -
ko -gło gow skim oraz mie ście Wro cła wiu. Je że li zaś cho dzi o wiel kość firm, to
naj słab sze na stro je go spo dar cze do ty czy ły mi kro firm.

V badanie koniunktury
I–II kwartał

VI badanie koniunktury
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NA DOLNYM ŚLĄSKU...

NAD WI SŁĄ ATRAK CYJ NIE

• Pol ska Agen cja In for ma cji i In we sty cji Za gra nicz nych, po wo łu jąc się na co rocz -
ną pu bli ka cję UNCTAD World In ve st ment Re port, po da ła, że w an kie cie, w któ -
rej in we sto rzy wy bie ra li naja trak cyj niej sze kra je na świe cie, Pol ska zna la zła
się w pierw szej 15. Opu bli ko wa ny w stycz niu te go ro ku przez agen cję Blo om -
berg ran king naj lep szych kra jów dla biz ne su pla su je Pol skę na 20 miej -
scu – przed Wę gra mi (31) i Cze cha mi (33). Naj now sze ba da nie atrak cyj no ści in -
we sty cyj nej w Eu ro pie na naj bliż sze trzy la ta prze pro wa dzo ne przez Ernst &
Young da je Pol sce 2 miej sce, po Niem czech.

SY TU ACJA W PRZE MY ŚLE

• No we za mó wie nia w prze my śle wzro sły we wrze śniu w uję ciu rok do ro ku o 9,9
proc. – po dał Głów ny Urząd Sta ty stycz ny. W uję ciu mie sięcz nym od no to wa no wzrost
o 16,9 proc. Wskaź nik ten słu ży oce nie przy szłej pro duk cji i po ka zu je roz wój po py -
tu na wy ro by i usłu gi prze my sło we. Za mó wie nia w prze my śle okre śla ne są ja ko war -
tość kon trak tów (bez VAT) wią żą cych pro du cen ta i stro nę trze cią w za kre sie do star -
cza nia wy ro bów i usług.

CO Z IN FLA CJĄ?

• Wskaź nik Przy szłej In fla cji (WPI), pro gno zu ją cy z kil ku mie sięcz nym wy -
prze dze niem kie ru nek zmian cen to wa rów i usług kon sump cyj nych, w paź dzier -
ni ku spadł w sto sun ku do mie sią ca ubie głe go o 0,8 punk tu. – Od pię ciu mie się -
cy wskaź nik ob ni ża się, a je go wzrost z lu te go i mar ca te go ro ku miał cha rak ter
krót ko trwa ły – oce nia Ma ria Droz do wicz z Biu ra In we sty cji i Cy kli Eko no -
micz nych BIEC. Czyn ni ki, któ re w naj więk szym stop niu przy czy ni ły się do
spad ku wskaź ni ka zwią za ne są z kosz ta mi pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej. Przede wszyst kim w ostat nim cza sie przed się bior cy ob ni ża li kosz ty pra -
cy – po in for mo wał BIEC.

USŁU GI DLA BIZ NE SU

• Jed nym z ele men tów wpły wa ją cych na kosz ty dzia ła nia firm są ce ny trans por tu
i ma ga zy no wa nia. Ostat nie da ne na ich te mat za czer wiec te go ro ku wska zu ją na
nie wiel ki spa dek cen te go ro dza ju usług. Nie mniej jed nak od po cząt ku ro ku ob -
ser wu je się ten den cję do wzro stu i w uję ciu rocz nym usłu gi te go ro dza ju zdro -
ża ły o 3,6 proc., a więc znacz nie po wy żej wskaź ni ka in fla cji oraz wskaź ni ka cen
pro du cen tów.

DO BRA PER SPEK TY WA

• Po pyt kra jo wy i sprze daż de ta licz na za czy na ją od no to wy wać wzrost.
2014 rok przy nie sie oży wie nie w han dlu – wy ni ka z ra por tu „In stru ment
Szyb kie go Re ago wa nia” przy go to wa ne go przez PARP i ze spół z Ma ło pol skiej
Szko ły Ad mi ni stra cji Pu blicz nej. Dy na mi ka sprze da ży de ta licz nej wy nie sie
ok. 4 proc. pod ko niec 2013 r. i ok. 7 proc. w trze cim kwar ta le 2014 r. 

A jak wygląda rzeczywistość?

Au tor jest dziennikarzem i redaktorem. Pu bli ko wał m.in. w „Ga -
ze cie Gieł dy Par kiet”, „Rzecz po spo li tej”, „MBA Ma na ger”, „Bu -
si ness me nie.pl”, „Ga ze cie Praw nej”, w por ta lu In we sty cje.pl.
Jest również autorem i redaktorem cyklicznych dodatków („Private
Banking”, „Cash Management”, „Business Growth”, „TLS”, „Personal
Banking”, „Rynek nieruchomości”) ukazujących się w dziennikach
ogólnopolskich i miesięcznikach branżowych. 
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Po moc pu blicz na, nie za leż nie od te go, czy mó wi my
o do ta cjach, zwol nie niach po dat ko wych czy pre fe ren cyj -
nych kre dy tach – wy wo łu je dys ku sje i dzie li eks per tów.
Na wet zwo len ni cy in ter wen cjo ni zmu pań stwa ocze ku ją
so lid nej ana li zy rze czy wi stej efek tyw no ści róż nych form
po mo cy i prze for mu ło wa nia ce lów, któ rych re ali za cję ma
ona wspie rać.

– Z po mo cą pu blicz ną jest tro chę jak z wy dat ka mi na re kla mę:
wia do mo, że na dwa do la ry w nią za in we sto wa ne, je den tra fia
w bło to, pro blem w tym, że nie wia do mo któ ry. A na po waż nie:
nie zga dzam się, że nie po tra fi my osza co wać efek tyw no ści sto -
so wa nia po mo cy pu blicz nej. Nie wąt pli wie jed nak róż ni my się
w oce nie tych efek tów. 

Wi dać to by ło pod czas spo ru o wy dłu że niu dzia ła nia spe cjal -
nych stref eko no micz nych. Uprasz cza jąc: Mi ni ster stwo Fi nan -
sów uwa ża ło, że bu dżet stra cił na funk cjo no wa niu stref 10 mi liar -
dów zło tych, bo ty le po dat ków nie wpły nę ło do ka sy pań stwa
od 1998 ro ku, gdy spe cjal ne stre fy po wsta ły. Mój re sort wy li czał,
że pań stwo zy ska ło, bo każ da zło tów ka zwol nie nia przy nio sła
1,2 zło tych wpły wów bez po śred nich (z in nych po dat ków pła co -
nych przez przed się bior ców dzia ła ją cych w stre fach) i 4,2 zł wpły -
wów po śred nich. 

Jesz cze wy raź niej wi dać te efek ty w za trud nie niu – w po wia -
tach, gdzie dzia ła ją spe cjal ne stre fy eko no micz ne, bez ro bo cie
jest niż sze na wet o 3 pro cent niż tam, gdzie stref nie ma. W ubie -
głym ro ku w przed się bior stwach spa da ło za trud nie nie, a w fir -
mach ob ję tych stre fa mi – od wrot nie: ro sło... 

Ale to już spór za koń czo ny. Rząd zde cy do wał, że spe cjal ne
stre fy eko no micz ne bę dą dzia łać do 2026 ro ku. I nie mal rów no -
cze śnie z tą de cy zją po sta wił spół kom za rzą dza ją cym stre fa mi
po waż ne za da nia, któ re w mo im prze ko na niu do pro wa dzą do te -
go, o co pa ni py ta: efek tyw niej sze go wy ko rzy sta nia po mo cy pu -

blicz nej udzie la nej przed się bior com. Ale pod kreśl my: udzie la nej
po to, by roz wi ja ły się re gio ny, w któ rych stwa rza my przed się -
bior com pre fe ren cyj ne wa run ki dzia ła nia. A cza su ma my na -
praw dę nie wie le.

Czy ma Pan Pre mier na my śli in ną per spek ty wę 
niż rok 2026 wy zna czo ny ja ko gra nicz ny dla stref
spe cjal nych? 

– Ta ce zu ra dla spe cjal nych stref eko no micz nych ma zna cze -
nie dla po szcze gól nych firm, któ re te raz ła twiej mo gą po dej mo -
wać de cy zje o in we sty cjach, bo zdą żą je prze pro wa dzić i zbi -
lan so wać. Ale w ska li ma kro dla pol skiej go spo dar ki zo sta ły 
– w mo im prze ko na niu – trzy do pię ciu lat. To jest czas, któ ry ma -
my na po now ne uprze my sło wie nie Pol ski. No wy po dział Unii Eu -
ro pej skiej, któ re go mu si my się spo dzie wać, ozna cza, że jed ni
wej dą do eks klu zyw ne go klu bu współ dzia ła ją ce go z USA, a in -
ni zo sta ną po za nim. Wie my, w któ rej gru pie państw chce my
być! Stąd róż ne dzia ła nia, któ re po dej mu je my – od de re gu la cji
go spo dar ki, przez ca ły pa kiet ener ge tycz ny, aż po no we za da -
nia sta wia ne in sty tu cjom zaj mu ją cym się udzie la niem i roz li cza -
niem po mo cy pu blicz nej. 

Sko ro już mó wi my o po mo cy pu blicz nej w kon tek ście
spe cjal nych stref eko no micz nych – ja kich zmian na le ży
się spo dzie wać? 

– Co do te go, że spe cjal ne stre fy sta ły się ra tun kiem dla miast,
w któ rych upa dek post so cja li stycz ne go prze my słu ozna czał 
li kwi da cję ty się cy miejsc pra cy i groź bę cał ko wi tej de gra da cji
spo łecz nej, nikt dziś nie ma wąt pli wo ści. Wy star czy tu przy wo łać
przy kład Wał brzy cha. Po za dys ku sją jest, że moż li wość pro wa -
dze nia biz ne su na pre fe ren cyj nych wa run kach na dal mo że być
zna czą cym ar gu men tem w kon ku ro wa niu o in we sto rów i ich ka -
pi tał. Przy czym pod kre ślam – nie tyl ko in we sto rów za gra nicz -

Rozmowa z wicepremierem, 
ministrem gospodarki 

JANUSZEM PIECHOCIŃSKIM

WYWIAD

W PERSPEKTYWIE:
MODERNIZACYJNE
DZIAŁANIA



nych. To jest mit, z któ rym trze ba wal czyć. Więk szość w spe cjal -
nych stre fach eko no micz nych to fir my pol skie. A jed nym z za -
dań, któ re sta wiam przed za rzą da mi spe cjal nych stref, jest 
pod ję cie wszel kich wy sił ków słu żą cych umię dzy na ro do wie niu
pol skiej go spo dar ki. 

Wie lu pol skich przed się bior ców nie roz wi ja się, bo nie pró bu -
je dzia łać po nad lo kal nie. Trze ba to zmie nić, wy ko rzy stu jąc po -
ten cjał stref. Są w nich za rów no glo bal ne kon cer ny, jak i ma łe pol -
skie fir my, a tuż obok są dzia ła ją cy lo kal nie po ten cjal ni do staw cy,
pod wy ko naw cy, wspól ni cy. Trze ba ich wcią gać w szer sze dzia ła -
nia, w kon ku ro wa nie na więk szych ryn kach. Roz po wszech nia nie
kla stro we go my śle nia, na sta wie nie na wszel kie mo der ni za cyj ne
dzia ła nia, w tym te z za kre su wy ko rzy sta nia OZE, roz wo ju ener -
ge ty ki za kła do wej w SSE – to do dat ko we za da nia, któ re sta wiam
przed za rzą da mi stref. Już nie tyl ko ścią ga my in we sto rów, ale
szcze gól nie za bie ga my o in we sty cje zwią za ne z naj now szy mi
tech no lo gia mi i ma te ria ła mi, in no wa cyj ny mi roz wią za nia mi. Dla
za rzą dza ją cych stre fa mi ozna cza to ko niecz ność kom ple men tar -
no ści ich dzia łań ze szkol nic twem za wo do wym i dzia łal no ścią ba -
daw czą uczel ni. Że by te za da nia zre ali zo wać, trze ba więk szej
otwar to ści za rów no sa mo rzą dow ców, z któ ry mi stre fy pra cu ją
na co dzień, jak i za rzą dów stref na lu dzi biz ne su. Je stem zde kla -
ro wa nym zwo len ni kiem jesz cze więk sze go otwar cia na kon tak ty
z przed się bior ca mi. 

Cze ka nas też być mo że bran żo wa, na pew no re gio nal na, re or -
ga ni za cja stref, ale jed no jest pew ne – na stą pi wów czas, gdy uzna -
my, że bę dzie dla kra ju ko rzyst na i sku tecz na dla lep sze go wy ko -
rzy sta nia po mo cy pu blicz nej dla roz wo ju cy wi li za cyj ne go Pol ski.

Dzię ku ję za roz mo wę.
� JO LAN TA CIAN CIA RA
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Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier, minister gospodarki, poseł na
Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. Polityk zawsze związany z szeroko rozumianą sferą gospodarki.
Urodził się w Studziankach, świetnie znanych miłośnikom serialu „Czterej pancerni i pies”.
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, w latach 1987–1999 pracownik
naukowy w Katedrze Historii Gospodarczej SGPiS/SGH, gdzie specjalizował się w historii
gospodarczej XX wieku, historii szkolnictwa ekonomicznego i integracji europejskiej.

Prowadzi blog http://piechocinski.blog.onet.pl i twittuje. Ma też swój fanpage na Facebooku,
konto w Blipie i na Naszej Klasie. Prywatnie jest fanem piłki nożnej, gra w reprezentacji Sejmu
i ma troje dzieci.

Na blo gu ob ser wa tor po li tycz ny.pl
moż na prze czy tać, że jest prag -
ma tycz nym wi zjo ne rem, bo ja -
ko wi ce pre mier za pro po no wał de ba tę „o sta nie na szej przed się bior czo ści, o tym, co pro po -
nu je pań stwo w kon tek ście tych wy zwań glo bal nych, na szych za leż no ści od te go, co jest w Eu -
ro pie, od te go, co pro po nu je rząd, ko ali cja, par la ment wo bec przed się bior czo ści i ży cia spo -
łecz ne go w kra ju, ale też i te go, co dzi siaj pod ad re sem wła dzy kie ru ją pol scy przed się bior -
cy. (…) Po li ty ka i dy plo ma cja tyl ko wte dy do brze słu ży lu dziom, kie dy słu ży go spo dar ce, przed -
się bior czo ści, pro duk cji, pra cy, eks por to wi”.

Wielu polskich przedsiębiorców nie rozwija się, bo nie próbuje 
działać ponadlokalnie. Trzeba to zmienić, wykorzystując potencjał stref. 
Są w nich zarówno globalne koncerny, jak i małe polskie firmy
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„Do łącz do naj lep szych!”, 

czyli      

3M wspiera SP nr 8
• 28 wrze śnia  fir ma 3M pod pi sa ła de kla ra cję part ner -
stwa ze Szko łą Pod sta wo wą nr 8 we Wro cła wiu.

Kon cern, któ re go za kła dy pro duk cyj ne są sia du ją z pla -
ców ką, bę dzie wspie rał szko łę m.in. przy uno wo cze śnia niu 
za ple cza kom pu te ro we go i bi blio tecz ne go oraz pra cach re -
mon to wych i ada pta cyj nych, a tak że dzie lił się wie dzą me -
ry to rycz ną nt. in no wa cji i roz wo ju kre atyw no ści. Fir ma 3M
prze ka za ła rów nież urzą dze nia bio fe ed back EEG po ma ga -
ją ce m.in. w po pra wie kon cen tra cji, pa mię ci, kre atyw no ści.

Złoty Laur Konsumenta 
dla Electrolux 
• Urzą dze nia pro fe sjo nal ne Elec tro lux otrzy ma ły 
Zło ty Laur Kon su men ta 2013. 

W ogól no pol skim ba da niu kon su menc kim Laur Kon su men -
ta wy ła nia ne są wio dą ce pro duk ty i mar ki. Elec tro lux pro -
wa dzi w wał brzy skiej stre fie trzy fa bry ki (w Ża ro wie i Świd -
ni cy). Na le ży do tych in we sto rów, któ rzy wspie ra ją lo kal ne
spo łecz no ści. M.in. la tem te go ro ku na na szą (INVEST-
-PARKU) proś bę prze ka zał no wo cze sne ku chen ki, lo dów ki
i zmy war ki ro dzi nom ze wsi Mar ci no wi ce, któ rym po wódź
za bra ła do ro bek ży cia. 

INVEST-PARK ży czy 
ko lej nych lat wzro stu!

BRAWO!

GRA TU LU JE MY I DZIĘ KU JE MY!

Świdnicki Gryf dla Clo os Pol ska
• Pro du cent zro bo ty zo wa nych sta no wisk spa wal ni czych,
dzia ła ją cy od 2008 ro ku w świd nic kiej pod stre fie eko no -
micz nej WSSE, zo stał uho no ro wa ny na gro dą go spo dar -
czą Świd nic ki Gryf. Clo os Pol ska sp. z o.o. zwy cię ży ła
w ka te go rii in no wa cje. 

Clo os Pol ska ela stycz nie do sto so wu je się do kon kret nych za -
mó wień, a mo to rem na pę do wym jest nie tyl ko kom plek so wość
usług, ale sta łe po szu ki wa nia no wych roz wią zań tech no lo -
gicz nych. Part ne rem świd nic kiej spół ki jest fir ma Carl Clo os
Schwe is stech nik, któ ra jest świa to wym li de rem w dzie dzi nie
pro duk cji zro bo ty zo wa nych sys te mów spa wal ni czych. A Świd -
nic kie Gry fy to naj waż niej sza na gro da go spo dar cza w Świd -
ni cy, przy zna wa na od 2004 ro ku. Na gro da ta ma na ce lu wy -
róż nie nie, a tak że pro mo wa nie firm i przed się biorstw dzia -
ła ją cych w mie ście. Jest przy zna wa na w pię ciu ka te go riach.
Wśród no mi no wa nych w tej edy cji by ła tak że fir ma So nel,
dzia ła ją ca w świd nic kiej pod stre fie WSSE.

MTM In du stries z TopGear
• We wrze śniu w War sza wie od był się TopGear Li ve
Show z udzia łem Je re mie go Clark so na oraz Ri char da
Ham mon da. Na Stadionie Narodowym fani motoryzacji
oglądali płonące auta, wy czy no we po pi sy ka ska der skie
oraz bra wu ro we jazdy prób ne. 

TopGear to je den z naj po pu lar niej szych ma ga zy nów mo to -
ry za cyj nych na świe cie. Za pa chy do aut sy gno wa ne mar ką
TopGear pro du ku je jed na z firm dzia ła ją cych w WSSE. 
To fir ma MTM In du stries z Ka li sza, któ ra otrzy ma ła zgo -
dę na uży wa nie zna ku TopGear od telewizji BBC.

Systemy Mando certyfikowane
• We wrze śniu w MANDO CORPORATION POLAND
sp. z o.o. od był się au dyt cer ty fi ku ją cy z za kre su Zin te -
gro wa ne go Sys te mu Za rzą dza nia OHSAS 18001:2007
i ISO 14001:2004. 

Sys tem za rzą dza nia OHSAS 18001:2007 do ty czy za rzą -
dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy, na to miast ISO
14001:2004 do ty czy sys te mu  za rzą dza nia śro do wi sko we -
go. Po kil ku mie sięcz nym wdra ża niu tych sys te mów MANDO
uzy ska ło cer ty fi kat zin te gro wa ne go sys te mu ISO OHSAS
po twier dza ją cy wy so ką ja kość fir my. Wdro że nie tych sys -
te mów ozna cza po pra wę bez pie czeń stwa dla śro do wi ska we -
wnątrz- i ze wnątrzza kła do we go. Cer ty fi ka ty te sta no wią tak -
że waż ną in for ma cję dla kon tra hen tów, któ rym za le ży na
za cho wa niu jak naj bar dziej bez piecz ne go po cho dze nia
pro duk tów naj wyż szej ja ko ści.
Man do Cor po ra tion Po land jest dru gą spół ką po od dzia le
Man do Be ijing, któ ra uzy ska ła cer ty fi kat OHSAS
18001:2007.

Fabryka firmy Walki już działa
• 12 wrze śnia od by ło się uro czy ste otwar cie no wej fa bry -
ki fir my Wal ki we Wro cła wiu. Fabryka ma możliwości
produkcyjne na poziomie około 50 000 ton rocznie
i zatrudnia 50 osób.

Po cząt ko wo fa bry ka zaj mie się ob słu gą seg men tów opa -
ko wań kon su menc kich oraz prze my słu le śne go. Gru pa
Wal ki jest jed nym z naj więk szych pro du cen tów la mi na -
tów tech nicz nych i ma te ria łów do opa ko wań ochron -
nych. Spe cja li zu je się w pro duk cji in te li gent nych pro duk -
tów wie lo la mi na to wych opar tych na róż nych ro dza jach
włó kien, prze zna czo nych do róż nych za sto so wań – od
ener go osz częd nych okła dzin i mem bran bu dow la nych po
opa ko wa nia ba rie ro we. Gru pa Wal ki ma za kła dy w Fin -
lan dii, Niem czech, Ho lan dii, Pol sce, Wiel kiej Bry ta nii,
Ro sji oraz Chi nach i za trud nia oko ło 900 pra cow ni ków. 

GRA TU LA CJE!

Urodziny We me co
• 1 li sto pa da przy pa dła 12 rocz ni ca po wsta nia
fir my We me co Po land sp. z o.o. 

We me co jest no wo cze sną, dy na micz nie roz wi ja ją cą
się fir mą wy spe cja li zo wa ną w se ryj nej pro duk cji wy -
ro bów ze sta li, alu mi nium oraz sta li nie rdzew nych
i kwa so od por nych. 

Fau re cia i „Piątka” z Oskarem!
• Ze spół Szkół nr 5 w Wał brzy chu i współ pra cu ją ca
z nim fir ma Fau re cia – lau re ata mi Oska ra Za wo do we go!

Wy gra li w ogól no pol skim kon kur sie „Szko ła dla ryn ku pra -
cy”. Szko ła współ dzia ła z Fau re cią, kształ cąc me cha tro -
ni ków. 

WIE ŚCI
ZE STRE FO WYCH
FIRM

Ju bi le usz w Mon delēzie
• 1 paź dzier ni ka mi nął rok od za ło że nia fir my
Mon delēz In ter na tio nal. Aby uczcić ju bi le usz,
pra cow ni cy przez ca ły mie siąc an ga żo wa li się
w wo lon ta riat. 

W paź dzier ni ku wiel bi cie le Mil ki mie li oka zję
spró bo wać no wych wa rian tów cia stek Mil ka! 
Ze spół przy go to wał dwa wy jąt ko we pro duk ty,
w któ rych ka wał ki de li kat nej cze ko la dy współ gra -
ją z pysz nym, mięk kim ciast kiem. 

PY CHA!

I wy ra zy sza cun ku za za an -

ga żo wa nie Wo lon ta riu szy.

ZPAS funduje stypendia 
• We wrze śniu  Gru pa ZPAS z No wej Ru dy przy -
zna ła pierw sze sty pen dia na uko we dla stu den tów
i uczniów. 

Sty pen dia otrzy ma ją stu den ci Po li tech ni ki Wro -
cław skiej: Mar cin Kle ma nów (Wy dział Elek trycz ny)
i Łu kasz Stryj ski (Wy dział Elek tro ni ki) oraz uczeń
Tech ni kum in for ma tycz ne go w Ze spo le Szkół Po nad -
gim na zjal nych w No wej Ru dzie, Bar tosz Ma kiej. 

Noworudzkiemu ZPAS-owi gratulujemy
pomysłu na wspieranie młodych i zdolnych,
a równocześnie przygotowywanie sobie
dobrych kadr. Stypendystom życzymy
wytrwałości i mądrych nauczycieli.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE STREFOWE FIRMY 
DO WSPÓŁREDAGOWANIA TEJ KOLUMNY

Chętnie napiszemy w kolejnych numerach IPI o Waszych
sukcesach, inicjatywach, działaniach – wystarczy wysłać nam
informację na adres: ipi@invest-park.com.pl

@



13LISTOPAD 2013

Trak tu je my to ja ko mi sję. Kon cern 
To yo ty od lat 70. XX wie ku wy zna je fi -

lo zo fię spo łecz nej od po wie dzial no ści biz -
ne su. Cho dzi o to, że by oprócz pro du ko wa -
nia okre ślo nych przed mio tów, na wią zać
har mo nij ny kon takt z oto cze niem, w któ rym
dzia ła fa bry ka. Je ste śmy czę ścią kon cer nu,
a za tem dzia ła my w ten sam spo sób, jak in -
ne na sze fa bry ki na świe cie. To yo ta funk cjo -
nu je w Wał brzy chu po nad 10 lat. Sta ra my
się być nie tyl ko atrak cyj nym pra co daw cą,
ale rów nież do brym oby wa te lem lo kal nej
spo łecz no ści. Stąd na sze za an ga żo wa nie
w ak cje i pro gra my, któ re słu żą miesz kań -
com Wał brzy cha i oko lic – mówi spe cja li -
sta ds. Cor po ra te Af fa irs w Toy ocie, PIOTR
SAN DO MIER SKI. Spo łecz na dzia łal ność
wał brzy skie go za kła du jest uję ta w kon kret -
ne ra my. – Or ga ni zu jąc po szcze gól ne ak -
cje, ca ły czas pa mię ta my, ja kie ce le chce -
my osią gnąć – do da je San do mier ski.

Jed no z dą żeń fa bry ki to jak naj mniej szy
wpływ pro duk cji na śro do wi sko na tu ral ne.
Stąd wy śru bo wa ne nor my oszczęd no ścio -
we przy ko rzy sta niu z ener gii. Za sa dą jest
tak że ta kie za go spo da ro wa nie od pa dów,
by nic nie tra fia ło na wy sy pi ska. – Każ dy
od pad jest po wtór nie wy ko rzy sty wa ny al bo
uty li zo wa ny – wy ja śnia Piotr San do mier ski.
Dba łość o przy ro dę wy ra ża się tak że kon -
kur sem dla miesz kań ców mia sta, prze bie -
ga ją cym pod ha słem „Zie lo ny Wał brzych”.
Ro dzi ny, któ re po tra fią się wy ka zać suk ce -
sa mi w oszczę dza niu ener gii i ochro nie
śro do wi ska, otrzy mu ją w na gro dę wa ka cyj -
ny wy jazd. In spi ra cją do dzia ła nia na rzecz
lo kal nych spo łecz no ści zaj mu je się Fun -
dusz To yo ty. Co ro ku, pod ha słem „Do bre
po my sły zmie nia ją nasz świat”, ogła sza ny
jest kon kurs gran tów dla or ga ni za cji po za -

rzą do wych na pro jek ty, słu żą ce miesz kań -
com. Na re ali za cję do bre go po my słu moż -
na otrzy mać na wet 10 tys. zł. Za te pie nią -
dze po wsta ją zie lo ne skwe ry, si łow nie pod
chmur ką, pla ce za baw dla dzie ci.

Od ręb ną spra wą jest po moc spo łecz na.
W 2014 ro ku mi nie 10 lat od chwi li, gdy 
To yo ta po raz pierw szy ufun do wa ła obia dy
dzie ciom z nie za moż nych ro dzin. Są to
ucznio wie nieob ję ci żad ną in ną po mo cą,
bo do cho dy ro dzi ców nie kwa li fi ku ją tych
ro dzin do wspar cia sys te mo we go, re al nie
jed nak pie nię dzy mają za ma ło, aby nor -
mal nie funk cjo no wać. Tu taj To yo ta po tra fi ła
zdo być wie lu part ne rów, dzię ki cze mu po -
moc mo gła otrzy mać więk sza licz ba po trze -
bu ją cych. Pro spo łecz na dzia łal ność po zy -
tyw nie wpły nę ła na za ło gę – co szó sty
pra cow nik To yo ty to wo lon ta riusz, an ga żu -
ją cy się w po moc róż nym śro do wi skom.
Kie row nic two za kła du usta no wi ło na wet
spe cjal ny fun dusz – każ dy wo lon ta riusz ma
pra wo do zgło sze nia wła sne go pro jek tu
i otrzy ma nia na je go re ali za cję 1500 zł w ra -
mach ogła sza ne go trzy ra zy w ro ku kon kur -
su gran to we go.

To yo ta nie stro ni też od kon kret nej po mo -
cy fi nan so wej miej skim in sty tu cjom kul tu ry
i spor tu. Wspar cie otrzy mu ją Fil har mo nia
Su dec ka i Te atr Dra ma tycz ny, sport szkol -
ny i klub Gór nik Wał brzych. Ostat nia ini cja -
ty wa to współ or ga ni za cja pół ma ra to nu wał -
brzy skie go. – Naj bar dziej za le ży nam na
pro mo wa niu spor tów ma so wych i ak tyw ne -
go try bu ży cia, a tak że bu do wa niu part ner -
stwa z lo kal ny mi in sty tu cja mi i fir ma mi. Stąd
w więk szo ści na szych ak cji uczest ni czą tak -
że in ni part ne rzy. Je ste śmy otwar ci na roz -
sze rza nie współ pra cy – pod kre śla Piotr
San do mier ski. �

Sil ni ki i skrzy nie bie gów to bar dzo waż ny
aspekt dzia łal no ści wał brzy skiej fa bry ki To yo ty.
Oka zu je się jed nak, że z ta kim sa mym za an ga żo wa -
niem za ło ga ja poń skie go kon cer nu po tra fi za dbać
o obia dy na zi mę dla dzie ci z ubo gich ro dzin, pod -
opiecz nych Do mu Ma łe go Dziec ka, jak i fun du sze
na zie lo ny skwer w środ ku dziel ni cy. Nie ża łu je na
to cza su ani pie nię dzy. 

Fundusz Toyoty 2012 – Centrum 
Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej 
przy PG Nr 4 w Wałbrzychu

POMYSŁY
TOYOTY 

ZMIENIAJĄ 
ŚWIAT

Wolontariusze Toyoty pomagają
w pracach porządkowych w Maciejowej

Działania CSR

Fundusz Toyoty 2012 
– Ekoogród w dzielnicy Nowe Miasto

Zwycięzcy konkursu 
na najbardziej ekologiczną rodzinę 

Fundusz Toyoty 2012
– Zielona Klasa przy SP
w Jedlinie-Zdroju
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FIRMA

FSB Pie kar nie Strze gom hol din gu
Aryz ta, jed ne go z naj więk szych kon -

cer nów tej bran ży na świe cie, to pierw sza
fa bry ka w pod stre fie strze gom skiej Wał -
brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej.
Pierw sza i od ra zu z naj wyż szej pół ki, bo

sto su ją ca no wo cze sne tech no lo gie, po tęż -
ny re żim sa ni tar ny i po li ty kę otwar to ści na
lo kal ną spo łecz ność.

DLA MCDO NALD’S 
I DO SIE CI HAN DLO WYCH
Pod sta wo wą dzia łal no ścią strze gom -

skie go za kła du jest pro duk cja róż nych
ro dza jów pie czy wa, roz po czę ta w kwiet -
niu te go ro ku. Pie kar nia dys po nu je naj -
now szą tech no lo gią wy pie ku pie czy wa,
tor til li czy ro ga li ków fran cu skich z roz wią -
za nia mi tech no lo gicz ny mi wio dą cych
do staw ców Eu ro py i Ame ry ki. Dzię ki
trzem li niom pro duk cyj nym, w tym jed nej
z naj no wo cze śniej szych w Eu ro pie li nii
do wy pie ku bu łek, za kład w Strze go miu

mo że za opa try wać ryn ki kra jów Eu ro py
Cen tral nej, Skan dy na wii, uspraw nia jąc przy
tym dys try bu cję na te re nie Pol ski, Czech
i Nie miec. 

Dziś każ de go dnia za kład strze gom ski
wy twa rza pra wie mi lion bu łek (do ce lo wo bę -
dzie 700 mln sztuk pie czy wa rocz nie), zu ży -
wa jąc na ten cel po nad 30 ton mą ki. Każ de -
go dnia tak że strze gom skie wy pie ki tra fia ją
do od bior ców w Pol sce i za  gra ni cą – już te -
raz po nad 50% strze gom skich wy ro bów jest
eks por to wa nych. Wy twa rza ne wy ro by są
sprze da wa ne ja ko pro duk ty go to we do spo -
ży cia bądź też ja ko pie czy wo mro żo ne.
Głów nym od bior cą jest sieć re stau ra cji
McDonald’s, ale pie czy wo tra fia tak że do
mar ke tów i su per mar ke tów.

STRA TE GICZ NE 
DLA WSZYST KICH
– Dla Strze go mia ta in we sty cja ma

ol brzy mie zna cze nie. Oczy wi ście je ste śmy
dum ni z na szej bran ży ka mie niar skiej, ale
gmi na mu si być otwar ta na in ną dzia łal ność,

700 MILIONÓW
BUŁEK

ZE STRZEGOMIA 

FSB Piekarnie Strzegom – nowa linia otwarta 

Strzegom, a jak to się wymawia? – żartował z pierwszych informacji o możliwej lokalizacji nowego
przedsięwzięcia HILLIARD LOMBARD, jeden z głównych dyrektorów holdingu Aryzta. Dziś nazwę miasta
mówi bezbłędnie i gratuluje wszystkim znakomitego efektu. Po zaledwie dwóch latach od wydania
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej 10 września zostały oficjalnie otwarte FSB PIEKARNIE STRZEGOM.

Uroczyste otwarcie FSB Piekarnie Strzegom. 
Stoją od lewej: wojewoda dolnośląski MAREK SKORUPA, 
prezes WSSE BARBARA KAŚNIKOWSKA, wicemarszałek
dolnośląski JERZY TUTAJ, burmistrz Strzegomia ZBIGNIEW
SUCHYTA i posłanka MONIKA WIELICHOWSKA
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bo gra nit kie dyś się skoń czy – pod kre śla
bur mistrz ZBI GNIEW SU CHY TA. – Cie szy
mnie bar dzo, że 40% za ło gi sta no wią tu pa -
nie, a pra wie po ło wa to miesz kań cy gmi ny
Strze gom. Ja ko gmi na zde cy do wa li śmy się
na in we sty cje w dro gi i przy łą cza o war to -
ści 3 mi lio nów zło tych. War to by ło wy dać te
pie nią dze. Je stem prze ko na ny, że ta zna ko -
mi ta współ pra ca nie po zo sta nie bez echa
i wia do mość, że w Strze go miu jest tak przy -
chyl na at mos fe ra, tra fi do ko lej nych in we -
sto rów. Cze ka na nich jesz cze 4,6 ha w pod -
stre fie eko no micz nej, przy go to wu je my tak że
ok. 10 hek ta rów w miej skiej stre fie.

O in we sty cję ry wa li zo wa ło kil ka na ście
pod stref w Pol sce. Za Strze go miem nie wie -
le prze ma wia ło. Co praw da 9,6 hek ta rów
ob ję tych stre fo wy mi ulga mi znaj du je się
w do god nym po ło że niu przy dro dze kra jo -
wej nr 5, jed nak nie by ło ni mi wcze śniej
żad ne go za in te re so wa nia. Nie by ło tak że
bran żo wej ka dry. – De cy du ją ca oka za ła się
wzor co wa współ pra ca z IN VEST -PAR KIEM,
za rzą dza ją cym WSSE, a tak że z lo kal nym
sa mo rzą dem – pod kre śla WAL DE MAR TO -
POL SKI, do nie daw na dy rek tor FSB Pie kar -
nie Strze gom, a dziś dy rek tor sprze da ży
w kon cer nie FSB. – Szyb kie i spraw ne dzia -
ła nia, opie ka, wy wią zy wa nie się ze zo bo -
wią zań po zwo li ły na bły ska wicz ną bu do wę.
Ta zna ko mi ta współ pra ca jest tak że bodź -
cem do dal szych pla nów, któ re obej mu ją
za miar roz bu do wy za kła du na za re zer wo -
wa nych już ko lej nych te re nach w pod stre -
fie. Ka pi tal ne zna cze nie ma dla nas rów nież
prze dłu że nie funk cjo no wa nia spe cjal nych
stref eko no micz nych do 2026 ro ku. Za le d -
wie rok mi nął od wmu ro wa nia ka mie nia wę -
giel ne go, a dziś wi dzi my świet nie funk cjo -
nu ją cy za kład, któ ry sta je się li de rem wśród
do staw ców na ry nek pol ski i eu ro pej ski pie -
czy wa dla sie ci han dlo wych i McDonald’s.

Jak waż na jest to in we sty cja, świad czy li -
sta go ści na uro czy stym otwar ciu. – Przy -
zna ję, że mam sła bość do bur ge rów, ale je -
stem tu przede wszyst kim dla te go, że cie szy
mnie bar dzo otwar cie tak no wo cze sne go
za kła du w Strze go miu – mó wił GRZE GORZ
SCHE TY NA, by ły mar sza łek Sej mu. W uro -
czy sto ści uczest ni czy li tak że po seł MO NI KA
WIE LI CHOW SKA, wo je wo da dol no ślą ski
MA REK SKO RU PA, sta ro sta świd nic ki
ZYG MUNT WOR SA, BAR BA RA KA ŚNI KOW -
SKA, pre zes IN VEST -PAR KU WSSE, oraz
HIL LIARD LOM BARD (Chief Ope ra ting Of fi -
cer ARYZTA Eu ro pe), JP MCGRATH (Ma na -
ging Di rec tor ARYZTA Ba ke ries Con ti nen tal
Eu ro pe), KARL FRITZ (Chief Sup ply Cha in

Of fi cer McDonald’s Eu ro pe), KRI STOF HAN -
KO (Ge ne ral Ma na ger McDonald’s Pol ska).

DLA MIESZ KAŃ CÓW
I MIA STA
FSB za an ga żo wa ły się w dzia łal ność na

rzecz lo kal nej spo łecz no ści. Rok te mu przy
oka zji wmu ro wa nia ka mie nia wę giel ne go
pod bu do wę prze ka za no 10 ty się cy zło tych
na po trze by Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia
Kul tu ry w Gmi nie Strze gom „Ak cja”. Obec -
nie fir ma za an ga żo wa na jest w bu do wę
pla cu za baw przy uli cy Ba zal to wej w Strze -
go miu. Pro wa dzo ne są pra ce pro jek to we
oraz po szu ki wa nia współ fun da to rów te go
przed się wzię cia. Sza co wa na war tość wy -
po sa że nia to 50 ty się cy zło tych, a pla no wa -

ny ter min re ali za cji tej in we sty cji to pierw -
szy kwar tał 2014 ro ku. 

Fir ma in we stu je tak że w przy szłe ka dry.
2 wrze śnia w Ze spo le Szkół w Strze go miu
ru szy ła kla sa o pro fi lu pie kar ni czym, w któ -
rej jest szes na stu uczniów. Mło dzież bę dzie
prak ty ko wa ła w FSB, a Pie kar nie ra zem ze
Sta ro stwem Świd nic kim sfi nan su ją spe cjal -
ne po miesz cze nie do na uki wy pie ku w sa -
mej szko le.

Do dat ko wym bo nu sem do brej współ -
pra cy z sa mo rzą dem jest de cy zja sie ci
McDonald’s, któ ra już wy ku pi ła te ren pod
swo ją re stau ra cję w Strze go miu. Po wsta nie
przy dro dze kra jo wej nr 5 w kie run ku Wro -
cła wia, a za trud nie nie znaj dzie w niej co
naj mniej 60 osób. �

FSB Piekarnie Strzegom w liczbach:

• Fir ma Mon de lez Pol ska Pro duc tion sp. z o.o. swo je
fa bry ki ulo ko wa ła w dwóch pod stre fach: Wro cław
i Skar bi mierz. Dzia ła w Pol sce od 1992 r., dotąd znana
jako czo ło wy pro du cent żyw no ści Kraft Fo ods Pol ska.
Za kła dy pro duk cyj ne – Mon de lez Pol ska Pro duc tion
pro du ku ją wy ro by cze ko la do we, ciast ka i wa fle oraz
gu my do żu cia. Firma jest li de rem w sprze da ży tych
wy ro bów na pol skim ryn ku (da ne z mar ca 2013 r.).
Pro du ku je do brze zna ne pol skim kon su men tom mar ki,
ta kie jak Ja cobs, Mil ka, De li cje, Prin ce Po lo, belVita. 

• OLEOFARM Marek Chrzanowski, Leszek Stanecki
z Wro cła wia jest fir mą skon cen tro wa ną na ba da -
niach, pro duk cji oraz sprze da ży su ple men tów die ty,
die te tycz nych środ ków spe cjal ne go prze zna cze nia
me dycz ne go, su row ców far ma ceu tycz nych oraz zdro -
wej żyw no ści, w tym ole jów zim no tło czo nych.

• Ba ma Eu ro pa sp. z o.o. (za kła dy we Wro cła wiu
i w Oła wie) jest in no wa cyj nym pro du cen tem zdro wych
pro duk tów pie kar ni czych, któ re za spo ka ja ją po trze -
by naj więk szych i naj bar dziej po pu lar nych sie ci re -
stau ra cji na świe cie. Pod sta wo wy mi pro duk ta mi li nii
tech no lo gicz nej są głę bo ko mro żo ne cia stecz ka z na -
dzie niem, ba becz ki, cia sta oraz spody do piz zy. Fir ma
otrzy ma ła pre sti żo wą Ame ry kań ską Na gro dę Ja ko -
ści im. Mal col ma Bal rid ge’a w 2004 ro ku.

• W Świe bo dzi cach Va sco Tech sp. z o.o. sp.k. pro -
du ku je i dys try bu uje pre pa ra ty sło dzą ce oraz sys te -
my sta bi li zu ją ce, sto so wa ne mię dzy in ny mi w pro duk -

cji na po jów bez al ko ho lo wych, sy ro pów owo co wych,
so sów i ma jo ne zów, de se rów mro żo nych, jak rów nież
w prze twór stwie owo co wo -wa rzyw nym.

• W Opo lu powstaje fabryka koncernu z bran ży spo żyw -
czej – Pa sta Fo od Com pa ny. Bu do wa za kła du fran cu -
sko -bel gij skiej spół ki to jed na z naj bar dziej wy cze ki wa -
nych in we sty cji w opol skiej stre fie. Fir ma bę dzie
pro wa dzić dzia łal ność zwią za ną z pro duk cją go to wych
mro żo nych dań ma ka ro no wych. Na po nad 6-hek ta ro wej
dział ce sta nie bu dy nek pro duk cyj ny o wiel ko ści 8 tys.
mkw., któ ry po mie ści zauto ma ty zo wa ną li nię pro duk cyj -
ną, ma ga zy ny oraz część ad mi ni stra cyj no -biu ro wą.

• FSB Pie kar nie Strze gom (wy ro by pie kar skie i mącz -
ne) są w Eu ro pie pro du cen tem tyl ko i wy łącz nie pie -
czy wa w peł ni wy pie czo ne go, za mro żo ne go. Obec nie
trwa uru cha mia nie li nii naj now szej ge ne ra cji, któ ra
w przy szło ści bę dzie pro du ko wać 22 000 sztuk do tor -
til li na go dzi nę. Do koń ca 2013 ro ku bę dzie za in sta lo -
wa na, rów nież naj szyb sza w Eu ro pie, li nia do cro is san -
tów o wy daj no ści 36 000 sztuk na go dzi nę. Produkcja
będzie przeznaczona na ryne k pol ski i nie miec ki.

• Ry nek z bran ży spo żyw czej uzu peł nia ją zna ni pro du -
cen ci opa ko wań – HSV-Pol ska oraz DC Smith Pac -
ka ging z Wro cła wia, a tak że fir my lo gi stycz ne, ta kie
jak: XS z Wrze śni czy Dro per Lo gi stic ze Świe bo -
dzic. Na to miast fir ma Flex Films Eu ro pa pro du ku je
no wo cze sną fo lię po lie stro wą, wy ko rzy sty wa ną w opa -
ko wa niach spo żyw czych.

BRAN ŻA SPO ŻYW CZA 
w Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej

Ostatnie 2 lata były trudnym czasem dla spółek z branży spożywczej, ponieważ konsumenci
oszczędzają na wszystkim, również na żywności. Jednak na terenie WSSE nie ma stagnacji
i branża spożywcza prężnie się rozwija.

185
mln złotych

nakładów
inwestycyjnych

13,5
tysiąca m2

powierzchni 
zakładu

127
zatrudnionych

700
milionów

sztuk pieczywa
rocznie

1
milion

bułek
dziennie

30
ton mąki
do produkcji

dziennie
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Dziś kon cern skła da się ze 129 przed się biorstw na ca łym
świe cie, m.in. w Ja po nii, Taj lan dii, Ko rei Po łu dnio wej, Chi -

nach, No wej Ze lan dii, USA, Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji. Pro wa dzi
dzia łal ność w ta kich sek to rach, jak: ban ko wość, me ta le lek kie,
stal, prze mysł okrę to wy, elek trycz ny, che micz ny, bu dow nic two,
ce men tow nie, gór nic two wę glo we i cią gle roz wi ja się w no wych
ob sza rach. W sa mej Ja po nii kon cern za trud nia po nad 22 ty -
sią ce pra cow ni ków, w po zo sta łych kra jach – ko lej ne 15 ty się cy.
Sym bol kon cer nu, Ige ta („do brze ufor mo wa ne”), by ł go dłem
ro dzi ny Su mi to mo i został za re je stro wa ny ja ko znak han dlo wy

w 1913 r. Dziś lo go kon cer nu roz po zna wal ne jest na ca łym
świe cie.

Jed na z fa bryk na le żą cych do kon cer nu – Su mi ka Ce ra mics
Po land – zo sta ła nie daw no otwar ta we Wro cła wiu na te re nie wał -
brzy skiej spe cjal nej stre fy. Już wkrót ce roz pocz nie się tu pro duk -
cja gli no wo -ty ta no wych fil trów czą stek sta łych do sil ni ków Die sla,
zwa nych w skró cie fil tra mi AT-DPF (Alu mi num Ti ta na te – Die sel
Par ti cu la te Fil ter). Bę dą one speł nia ły naj wyż sze nor my do pusz -
czal no ści emi sji spa lin w po jaz dach sprze da wa nych na te re nie
Unii Eu ro pej skiej. Fil try znaj dą za sto so wa nie nie tyl ko w sa mo -
cho dach oso bo wych, ale tak że cię ża ro wych, po jaz dach rol ni -
czych i bu dow la nych, stat kach to wa ro wych. Wszyst kie wy ko rzy -
sty wa ne do pro duk cji fil trów ma szy ny są uni ka to we, two rzo ne
na spe cjal ne po trze by Su mi ka Ce ra mics Po land. 

Wy bu do wa nie fa bry ki oraz wy po sa że nie jej w naj no wo cze -
śniej sze tech no lo gie kosz to wa ło po nad 210 mln zło tych. Już te -
raz za trud nie nie zna la zło w niej 80 pra cow ni ków, do ce lo wo ma
ich być 300. �

W 1630 roku MASATOMO SUMITOMO założył w Kioto aptekę, 
a RIEMON SOGA rozpoczął przetwórstwo miedzi zwane IZUMI-YA.
Tak prawie 400 lat temu zaczęła się historia koncernu SUMITOMO
CHEMICALS. 

Uroczyste otwarcie fabryki we Wrocławiu. 
Wstęgę przecinali (od lewej): KORO HIRADE – Prezes Sumika Ceramics Poland, BARBARA KAŚNIKOWSKA –  Prezes WSSE, 

EWA MAŃKOWSKA – Wicewojewoda Dolnośląski, MAKOTO YAMANAKA – Amasador Japonii w Polsce, Masakazu Tokura – Prezes Sumitomo Chemicals Co., Ltd., 
RAFAŁ DUTKIEWICZ – Prezydent Wrocławia, MAREK ŁYŻWA – Wiceprezes PAIiIZ, YOSHIHIKO OKAMOTO – Sumitomo Chemical Co., Ltd., Basic Chemicals Sector, 

Senior Managing Executive Officer, JAROSŁAW NOWAK – przedstawiciel załogi Sumika Ceramics Poland

Zgodnie z filozofią koncernu Sumika Ceramics Poland prowadzi aktywne
działania na rzecz lokalnej społeczności. Dla osób bezrobotnych 
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce
organizuje szkolenia dla osób długotrwale bezrobotnych m.in. z pisania CV
czy przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych. Osoby biorące udział
w szkoleniach razem z rodzinami uczestniczyły w pikniku organizowanym 
dla pracowników firmy 

Zastosowane
do produkcji maszyny 

są nowatorskie 
i wykorzystują 

najnowsze technologie. 
Dzięki temu produkty firmy 

spełniają najwyższe normy jakościowe

DOBRZE
UFORMOWANE
PRZEDSIĘBIORSTWO
WE WROCŁAWIU

FIRMA
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Od początku roku w WSSE wydano aż 18 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej, z czego 10 to reinwestycje. Nowymi firmami, które zdecydowały się zainwestować
na terenie wałbrzyskiej specjalnej strefy, są:

NOWE FIRMY W WSSE

• ID Tech no lo gy Po land sp. z o.o. (Wro cław) –
fir ma bę dzie pro wa dzić dzia łal ność po le ga ją cą
na pro duk cji wy so kiej ja ko ści spe cja li stycz nych
ety kiet sa mo przy lep nych oraz kon wer to wa niu
ma te ria łów. Przed się bior ca za in we stu je co
naj mniej 3 mln zło tych oraz za trud ni 10 pra -
cow ni ków. Fir ma pla nu je za koń czyć in we sty -
cję do 1.09.2016 r.

• PCC P4 sp. z o.o. (Brzeg Dol ny) za 200 mln zło tych wy bu -
du je w WSSE in sta la cję do pro duk cji ul tra czy ste go kwa su mo -
no chlo ro oc to we go słu żą ce go do wy twa rza nia pół pro duk tów
che micz nych. In we sty cja ma być ukoń czo na w 2016 r. Przed -
się bior ca za trud ni po nad 100 pra cow ni ków. 
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Inwestycje-reinwestycje 

• Za kład Che mii Go spo dar czej i Sa mo cho do wej „Ko smet -Ro ki ta”
sp. z o.o. (Brzeg Dol ny) pro du ku ją cy płyn ne środ ki czy sto ści. Fir ma 
za in we stu je 10 mln zło tych oraz za trud ni co naj mniej 10 pra cow ni -
ków. Ko smet -Ro ki ta jest czę ścią pio nu che micz ne go i spół ką -cór ką za -
kła dów che micz nych PCC Ro ki ta SA. Jest czo ło wym pro du cen tem Pri va -
te La bel (wła sna mar ka sprze daw cy) w sek to rze che mii go spo dar czej
i ko sme ty ków. Pod sta wo wym ob sza rem dzia łal no ści jest pro duk cja wy ro -
bów pod mar ka mi wła sny mi du żych sie ci han dlo wych. Spół ka jest obec na
na ryn ku Pri va te La bel od wie lu lat, sta ła się jed nym z naj po waż niej szych
gra czy na ryn ku pol skim, wkra cza jąc z suk ce sem na ryn ki eu ro pej skie.
Ma ogrom ny po ten cjał pro duk cyj ny, nie usta ją ce in we sty cje, wła sne za ple -
cze la bo la to ryj no -ba daw cze oraz wy kwa li fi ko wa ną i do świad czo ną ka drę,
któ ra po zwa la na wy twa rza nie wy so kiej ja ko ści pro duk tów. 

• Best Sys te my Grzew cze sp. z o.o. (Świd ni -
ca) bę dzie pro du ko wać m.in. kon struk cje sta lo -
we i ele men ty li nii tech no lo gicz nych, me ta lo we
zbior ni ki i cy ster ny. Przed się bior ca za in we stu -
je co naj mniej 5 mln zło tych oraz za trud ni
5 no wych pra cow ni ków. Fir ma za koń czy in -
we sty cję naj póź niej w grud niu 2015 r. Dzia łal -
ność go spo dar cza fir my zwią za na jest z sze ro -
ko po ję ty mi mo der ni za cja mi, in we sty cja mi
i ser wi sem w róż nych ob sza rach prze my sło -
wych, a szcze gól nie w bran ży grzew czej, ener -
ge tycz nej, in sta la cji wod nych i sa ni tar nych, pro -
duk cji szklar nio wej, ma te ria łów bu dow la nych
oraz zwią za nych z ochro ną śro do wi ska.

• 2P Po land sp. z o.o. (Oła wa) bę dzie pro du ko wać tło czo -
ne/pra so wa ne kom po nen ty me ta lo we z wy ko rzy sta niem pro -
ce sów kształ to wa nia blach na zim no dla bran ży AGD.
Przed się bior ca za in we stu je 12 mln zło tych oraz za trud -
ni co naj mniej 13 pra cow ni ków. Fir ma pla nu je za koń -
czyć in we sty cję w grud niu 2019 r. 

• Hel kra sp. z o.o. (Oła wa) bę dzie pro wa dzi ła dzia łal ność po le ga ją cą na
pro duk cji ele men tów grzew czych i ge ne ra to rów pa ro wych sto so wa nych
głów nie w bran żach prze my sło wych. Przed się bior ca za gwa ran to wał
po nie sie nie na kła dów in we sty cyj nych w wy so ko ści co naj mniej
10 mln zło tych oraz za trud nie nie co naj mniej 18 pra cow ni ków. Fir -
ma pla nu je za koń czyć in we sty cję naj póź niej do 31 sierpnia 2018 r.

• Po la ris Po land sp. z o.o. (Opo le) to świa to wy li der pro duk cji po jaz dów ty pu
ATV (qu adów) spe cja li zu ją cy się rów nież w pro duk cji sku te rów śnież nych, mo to -
cy kli czy po jaz dów elek trycz nych. Wy bu du je w Opo lu za kład pro duk cyj ny, w któ -
rym w pierw szym eta pie in we sty cji znaj dzie pra cę 350 osób, a do ce lo wo
oko ło 600. Koszt bu do wy no we go za kła du to nie speł na 100 mln złotych.
Klien ta mi fir my są nie tyl ko od bior cy in dy wi du al ni, ale rów nież ge sto rzy usług
ko mu nal nych, in sty tu cje pań stwo we i woj sko. Pla no wa ny ter min uru cho mie nia
za kła du to dru ga po ło wa 2014 r. 

• HFG Pol ska sp. z o.o. (Opo le) – spe cja li zu je się w pro duk cji mniej szych kon -
struk cji sta lo wych w prze my śle of fsho re dla od dzia łów He ere ma Fa bri ca tion Gro -
up w Ho lan dii (Vlis sin gen i Zwijn drecht) i w Wiel kiej Bry ta nii (Har tle po ol), jak
rów nież dla in nych klien tów dzia ła ją cych w bran ży ra fi ne ryj no -ga zo wej. Fir ma
pro du ko wać bę dzie ele men ty sta lo we na po trze by prze my słu pe tro che micz ne go
(wie że i plat for my) oraz na po trze by prze my słu ener ge tycz ne go (far my wia tro -
we). Przed się bior ca za de kla ro wał, że za in we stu je po nad 19,9 mln zło tych
oraz za trud ni co naj mniej 10 no wych pra cow ni ków. Fir ma za koń czy in we sty -
cję naj póź niej do koń ca grud nia 2014 r. 



Zarządzanie od początku było Pana pomysłem
na karierę zawodową?

– Stu dia in ży nier skie na Po li tech ni ce Ślą skiej przy -
go to wa ły mnie do zu peł nie in nych wy zwań i za czy na -
łem pra cę ja ko kon struk tor i pro jek tant. Zmia na po ja wi -
ła się w la tach 90., kie dy roz po czą łem pra cę w Uni le ver
Pol ska. Z kon cer nem zwią za ny by łem 13 lat, od sta no -
wi ska in ży nie ra pro jek tów, a póź niej kie row ni ka pro jek -
tów in we sty cyj nych. Przez 4 la ta in sta lo wa łem no we li -
nie pro duk cyj ne, mo der ni zo wa łem fa bry kę. Pro po nu jąc
mi ob ję cie funk cji kie row ni ka pro duk cji, mój ów cze sny
szef za żar to wał, że „sko ro wy bu do wa łeś, to te raz za -
rzą dzaj”. Wte dy oka za ło się, że two rze nie do bre go ze -
spo łu to nie tyl ko du że wy zwa nie dla mnie, ale i ogrom -
na sa tys fak cja.

Podobne wyzwanie postawiono Panu
w przypadku Fabryki Wyrobów Czekoladowych
koncernu Mondelēz Int. w Skarbimierzu?

– Do Mon de lez Pol ska, wte dy Cad bu ry, do łą czy łem
już w trak cie bu do wy fa bry ki. Po sta no wio no przede
mną cał kiem no we wy zwa nia ani że li do tych czas. A by -
ło to zbu do wa nie ze spo łu, uru cho mie nie fa bry ki oraz

osią gnię cie za ło żeń pro duk cyj nych pro jek tu. To by ły na sze prio -
ry te ty na pierw sze 3 la ta. Obec nie sku pia my się na okre śle niu kie -
run ku, w ja kim bę dzie my się roz wi jać ja ko ze spół i fa bry ka. Przy -
go to wu je my wdro że nie pro gra mu zo rien to wa ne go na wzrost
efek tyw no ści po przez za sto so wa nie me to do lo gii TPM.

Odpowiedzialność duża, bo to przecież jedna
z najnowocześniejszych fabryk w tej branży?

– Fa bry ka Wy ro bów Cze ko la do wych w Skar bi mie rzu by ła trak -
to wa na ja ko sztan da ro we przed się wzię cie fir my Cad bu ry. Za pro -
jek to wa no ją w opar ciu o naj wyż sze stan dar dy zwią za ne z pro duk -
cją żyw no ści, rów nież po ziom au to ma ty za cji li nii pro duk cyj nych
jest bar dzo wy so ki. Waż ne jest też, że na sza fa bry ka zo sta ła tak
za pro jek to wa na i zlo ka li zo wa na, aby moż na by ło ją roz bu do wy -
wać. Je ste śmy prze ko na ni, że Skar bi mierz to do sko na ła lo ka li za -
cja, a tak że wspa nia ły, wy kształ co ny ze spół i dla te go za bie ga my
o ko lej ne pro jek ty.
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Międzynarodowe koncerny nie tylko chętnie lokują swoje fabryki w Polsce, ale również stawiają na polską
kadrę zarządzającą. W gronie dynamicznych menedżerów jest PAWEŁ EHRLICH, któremu światowy potentat
w produkcji słodkich przekąsek, czekolady i kawy Mondelēz International powierzył funkcję dyrektora Fabryki
Wyrobów Czekoladowych w Skarbimierzu. 

STAWIAM NA

KREATYWNOŚĆ

WYWIAD

PAWŁEM EHRLICHEM,Rozmowa z dyrektorem fabryki Mondelez Polska w  

PAWEŁ EHRLICH

� URODZONY w Gliwicach, 48 lat
�WYKSZTAŁCENIE: 

absolwent Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Śląskiej, ukończył podyplomowe studia 
zarządzania przedsiębiorstwem

� DOŚWIADCZENIE: 
• karierę zaczynał w firmach inżynierskich, w latach 1993–2006 zarządzał

projektami inwestycyjnymi łańcucha dostaw i produkcją w fabrykach
Unilever Polska

• od 2006 do 2009 roku dyrektor łańcucha dostaw w Saint-Gobain
Sekurit (branża automotiv)

• obecnie dyrektor Fabryki Wyrobów Czekoladowych koncernu
Mondelēz International w Skarbimierzu

� RODZINA: żonaty, dwóch synów
� ZAINTERESOWANIA: historia wojskowości
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Czy trud ne jest zbu do wa nie do brej za ło gi?

– W na szej fir mie obo wią zu ją bar dzo wy so kie stan dar dy pra cy,
to, na co zwra ca my szcze gól ną uwa gę, to bez pie czeń stwo i ja -
kość. Sta wia my na oso by kre atyw ne i umie ją ce pra co wać w ze -
spo le oraz chcą ce się roz wi jać. Każ da re kru ta cja roz po czy na się
od po szu ki wań kan dy da tów we wnątrz fa bry ki, jak i fir my. Tym sa -
mym da je my na szym pra cow ni kom szan sę na awans i roz wój
w róż nych ob sza rach. Ma my wie le do za ofe ro wa nia, po nie waż
w Pol sce znaj du je się 7 fa bryk MDLZ, któ re dzia ła ją w 3 ka te go -
riach pro duk to wych: cze ko la da, ciast ka i gu my do żu cia.

W ra mach pro gra mów roz wo jo wych ofe ru je my róż ne ak tyw no -
ści za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą, skie ro wa ne do pra cow ni ków
wszyst kich szcze bli. W tej chwi li trwa Ty dzień Roz wo ju, w ra mach
któ re go moż na obej rzeć nie tyl ko po zo sta łe fa bry ki na sze go kon -
cer nu, ale tak że sku pić się na oso bi stych spra wach, ta kich jak ra -
dze nie so bie ze stre sem czy pro fi lak ty ka proz dro wot na. Pro wa -
dzi my po dob ne pro gra my rów nież w dłuż szej per spek ty wie:
rocz nej i dwu let niej.

Czy fa bry ka jest za in te re so wa na lo kal ną spo łecz no ścią?

– Ja ko je den z naj więk szych pra co daw ców w re gio nie za wsze
by li śmy za in te re so wa ni dzia ła nia mi na rzecz lo kal nej spo łecz no -
ści, nie ja ko jest to wpi sa ne w po li ty kę na szej fir my. Od po cząt ku
an ga żo wa li śmy się w dzia ła nia pro eko lo gicz ne, by li śmy spon so -
rem pro gra mu do ta cyj ne go, z któ re go mo gły ko rzy stać lo kal ne
szko ły, przed szko la i sto wa rzy sze nia. Na jego pro wa dze nie 
prze zna cza li śmy 100 ty się cy zło tych rocz nie. Po trzech la tach 
ist nie nia pro gra mu wi dzi my, jak du że miał zna cze nie dla lo kal nych
or ga ni za cji oraz jak du ża zmia na na stą pi ła w po dej ściu do by cia
„eko”. Pro gram zo stał za koń czo ny w 2011 ro ku i od te go cza su
wspie ra my dzia ła nia lo kal ne po przez wo lon ta riat pra cow ni czy. Na
ser cu le ży nam tak że kwe stia bez pie czeń stwa tu, na te re nie pod -
stre fy skar bi mier skiej. Po wie lu sta ra niach uda ło nam się prze ko -
nać wła dze lo kal ne do po pra wy bez pie czeń stwa ru chu dro go we -
go w naj bliż szym oto cze niu fa bry ki. 

Ja kie Pa na zda niem zna cze nie ma dzia łal ność spe cjal nej
stre fy eko no micz nej?

– Na pew no jest to na rzę dzie waż ne dla roz wo ju ta kich ob sza -
rów jak choć by ten, w Skar bi mie rzu. To nie tyl ko no we miej sca pra -

cy, ale tak że bu do wa nie in fra struk tu ry i two rze nie sie ci współ pra -
cy po mię dzy in we sto ra mi a do staw ca mi usług i ma te ria łów. In te -
re su ją cym roz wią za niem mo że być two rze nie stref in we sty cyj nych,
któ re sku pia ją in we sto rów z po krew nych branż, co zwięk sza moż -
li wo ści bu do wa nia sy ner gii i po sze rza moż li wo ści współ pra cy. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
� AGNIESZKA SZYMKIEWICZ

� MON DELĒZ IN TER NA TIO NAL, Inc. (NASDAQ:
MDLZ) jest świa to wym po ten ta tem w bran ży prze ką sek
i świa to wym li de rem w ka te go rii cze ko la dy, cia stek,
gum do żu cia, cu kier ków, ka wy oraz na po jów. Kon cern
za trud nia na świe cie 110 ty się cy osób. 

Fa bry ka Wy ro bów Cze ko la do wych w pod stre fie eko -
no micz nej WSSE w Skar bi mie rzu to jed na z sied miu
fa bryk Mon de lēz w Pol sce. Na 6 li niach pro duk cyj nych
pro du ko wa ne są ba to ny ta kich ma rek, jak Crun chie,
Cur ly Wur ly, Tur kish De li ght, Fud ge, Chomp oraz Do uble
Dec ker i Pic nic. Za kład pro du ku je wy ro by prze zna czo -
ne w 100% na eks port, głów nie na ry nek bry tyj ski 
i ir landz ki. Otwar ty w 2010 ro ku, za trud nia obec nie
ok. 310 osób. Fabrykę Wyrobów Czekoladowych w Skarbimierzu zaprojektowano w oparciu o najwyższe standardy związane

z produkcją żywności

W zakładzie obowiązują bardzo wysokie standardy pracy. Szczególną uwagę przywiązuje się
do bezpieczeństwa i jakości

Na 6 liniach produkcyjnych o wysokim poziomie automatyzacji produkowane są
batony znanych marek

Skarbimierzu
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Z takim samym zapałem czyta lokalne gazety 
i branżowe periodyki. – Zaskoczyło mnie jego
autentyczne zainteresowanie naszym miastem 
– przyznaje burmistrz Strzegomia ZBIGNIEW
SUCHYTA. Jego globalne myślenie sprowokowało
do planów stworzenia klastra spożywczego
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Z BLISKA
WIDAĆ
DALEKO

POZNAJMY SIĘ: OSOBOWOŚCI W STREFIE

SYLWETKA

MICHAŁ SOŁOWOW to biznesmen
i sportowiec. Jest większościowym
udziałowcem firmy Cersanit, a na co
dzień również zapalonym rajdowcem.
Wielokrotny medalista Mistrzostw
Europy i Polski. Miłośnik zdrowego
trybu życia, którego dewiza brzmi:
„w sporcie liczy się tu i teraz”. A jego
firma, Cersanit, działa w Wałbrzychu
od 1999 roku, dając zatrudnienie
ponad 800 osobom.

CARL KLEMM to pierwszy prezes
fabryki Toyota w Polsce niebędący
Japończykiem. To Brytyjczyk z polskimi
korzeniami – ojciec pana prezesa

pochodził spod Inowrocławia. W 2008 r.
Carl Klemm uhonorowany został przez
królową Elżbietę II tytułem Kawalera
Orderu Imperium Brytyjskiego (Member
of British Empire) za osiągnięcia
w przemyśle motoryzacyjnym oraz za
pracę na rzecz lokalnej społeczności.
W realizacji prospołecznych działań
w Wałbrzychu prezes Klemm zawsze może
liczyć na zaangażowanie GRZEGORZA
GÓRSKIEGO odpowiedzialnego w Toyocie
za relacje zewnętrzne, planowanie
korporacyjne i administrację. Zanim trafił
do koncernu, był cenionym dziennikarzem
radiowym (BRW i Polskie Radio
Wrocław) i telewizyjnym.

LEON, MARCIN i WOJCIECH
STELMACHOWIE mogą służyć 
za encyklopedyczny przykład firmy
rodzinnej. PZ STELMACH 
to przedsiębiorstwo z blisko stuletnim
doświadczeniem zlokalizowane
w podstrefie Opole. Pradziadek panów
Marcina i Wojciecha był absolwentem
Cesarsko-Królewskiej Szkoły Artystycznej
w Zakopanem, gdzie studiował rzeźbę
i złotnictwo. Dziś firma, prowadzona
przez ojca Leona i jego dwóch synów:
Marcina i Wojciecha, należy do
czołowych producentów obrączek
w Polsce i skutecznie łączy tradycję
z supernowoczesnymi technologiami. 



Burmistrz Su chy ta bez wa ha nia wska zu je na WAL DE MA RA 
TO POL SKIE GO, do nie daw na dy rek to ra za rzą dza ją ce go FSB

Pie kar nie Strze gom, ja ko współ au to ra suk ce su pierw szej in we sty cji
w strze gom skiej pod stre fie WSSE. – Bez je go za an ga żo wa nia, wie -
dzy i ope ra tyw no ści nie wy obra żam so bie tak szyb kie go roz wo ju
wy pad ków – twier dzi go spo darz mia sta. 

W 2011 ro ku FSB Pie kar nie Strze gom otrzy ma ły ze zwo le nie na bu -
do wę za kła du, we wrze śniu 2013 z li nii pro duk cyj nych zjeż dża ło już
mi lion sztuk pie czy wa, głów nie na po trze by sie ci re stau ra cyj nej
McDonald’s. Prze pro wa dze nie in we sty cji trze ci co do wiel ko ści na
świe cie kon cern spo żyw czy Aryz ta po wie rzył 48-let nie mu me ne dże ro wi,
od po cząt ku ka rie ry zwią za ne mu z bran żą spo żyw czą. 

Po stu diach na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim i w Wyż szej Szko le Za rzą -
dza nia w War sza wie na osiem lat zwią zał się z po ten ta tem w pro duk cji płat -
ków śnia da nio wych, kon cer nem Kel logg. Peł nił funk cję dy rek to ra sprze da -
ży w Rie ber Fo ods Pol ska, zna nej m.in. z mar ki De lec ta, od po wia dał
za sprze daż tak że w gru pie Ka mis. Je go osią gnię cia przy bu do wie i roz ru -
chu FSB Pie kar nie Strze gom za owo co wa ły awan sem na sta no wi sko sze fa
sprze da ży gru py Aryz ta w Pol sce. – Bran ża spo żyw cza to mój ko nik, a pra -
ca jest pa sją – nie ukry wa Wal de mar To pol ski. 

MO NI KA WIE LI CHOW SKA, po słan ka na Sejm, któ ra wspie ra ła bu do wę
FSB Pie kar nie, mó wi krót ko: pro fe sjo na lizm i cha ry zma. – To me nedżer z naj -
wyż szej pół ki, na pew no pol ska eli ta – tłu ma czy. – Kon kret ny, słow ny, kre atyw -
ny. I z kla są.

– Dla mnie był tym, któ ry po ka zy wał, jak dzia ła biz nes – do da je bur mistrz
Su chy ta. – I to jest chy ba naj lep szy wzo rzec, ja ki mo głem po znać. Po
pierw sze szyb kość de cy zji, po dru gie ko mu ni ka tyw ność, a po trze cie i chy -
ba naj waż niej sze, ni gdy nie po wie dział, że cze goś się nie da. Ro zu mie jąc

na sze ogra ni cze nia, szu kał ta kich roz wią zań, któ re bę dą ko rzyst ne dla obu
stron. 

To pol ski zde cy do wa nie opo wia da się za ści słą współ pra cą bran ży spo żyw -
czej: – Na Dol nym Ślą sku do strze gam na praw dę do brą at mos fe rę i go to wość
do ta kiej współ pra cy. Oczy wi ście, przede wszyst kim trze ba dbać o swo ją fir -
mę, za kład, ale na le ży pa trzeć da lej, do strze gać per spek ty wy na przy szłość.

– Spe cjal ne stre fy eko no micz ne pol skim me ne dże rom stwa rza ją wy jąt ko -
we wa run ki roz wo ju po przez obec ność świa to wych kon cer nów – do da je
To pol ski. – Nie do prze ce nie nia jest moż li wość współ pra cy i na uki od fa -
chow ców z ca łe go świa ta. Tu, w FSB Pie kar nie, dla mnie wzor cem by li ko -
le dzy z Nie miec i Skan dy na wii.

Py ta ny, czy ma czas na pa sje po za pra cą, od po wia da z uśmie chem: 
– Oczy wi ście, wszyst ko to kwe stia do brej or ga ni za cji. Za wsze w mo im ży -
ciu jest miej sce na nur ko wa nie. �

� AGNIESZ KA SZYM KIE WICZ
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WALDEMAR TOPOLSKI
� URODZONY w 1965 roku w Krakowie�WYKSZTAŁCENIE:• Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie – The Polish Open University• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie � DOŚWIADCZENIE:• Managing Director, Head of Sales ARYZTA Poland
• Managing Director FSB Piekarnie sp. z o.o.• Sales Director – Kamis SA• Sales Director CEE, Mission Foods;• Dyrektor Sprzedaży, Rieber Foods• Polska Senior Category Dev’t Manager, Reckitt Benckiser

• Sales Development Manager, Reckitt Benckiser• Sales Director – Kellogg
� JĘZYKI: niemiecki, angielski, rosyjski� RODZINA: żona i córka

MAŁGORZATA KWIECIEŃ od 2007
roku jest HR Managerem w firmie SKC
Haas Polska. Firma, po Hyundaiu
i Samsungu, jest trzecim co do wielkości
koncernem południowokoreańskim.
W Dzierżoniowie, w dwóch fabrykach,
produkuje folie do monitorów i telewizorów
LCD. Pani Małgorzata Kwiecień 
nie tylko skutecznie zarządza kadrami
(obecnie 70 pracowników), ale i integruje
innych przedsiębiorców podstrefy
dzierżoniowskiej. Jest inicjatorką
i organizatorką jednego z pierwszych
Klubów Menedżera HR – forum, na
którym HR-owcy mogą wymieniać się
doświadczeniami. INVEST-PARK,

tworząc Klub Menedżerów HR Firm
WSSE, obejmujący wszystkie podstrefy,
korzysta z doświadczeń pani Małgorzaty.
Ona sama, HR-owiec z wyboru
i powołania, opowiada, że pierwsze
ogłoszenie o pracy, jakie znalazła,
schowała głęboko do szuflady, uznając, że
nie ma szans. A to był właśnie SKC Haas.
Od tego odkrycia nie chowa swoich
planów ani marzeń na dno szuflady.

EDYTA RĘKAS, Dyrektor Spółki
i Członek Zarządu GEA Polska sp. z o.o.
(podstrefa Świebodzice), prawdziwa
bizneswoman, twardo stąpa po ziemi
i zawsze osiąga swój cel. W zarządzie

GEA Polska sp. z o.o. od 2002 r. 
To dzięki niej zakład w podstrefie
Świebodzice, mimo trudności, został
wybudowany w niewiarygodnie szybkim
czasie. Prywatnie żona i mama 
10-letniego chłopca, ogrodniczka porą
wiosenną. W wolnych chwilach gra na
fortepianie, a zimą szusuje po stokach.
Wraz z Iwoną Guzowską, posłanką
i sportsmenką, wspiera aktywnie
wałbrzyski plebiscyt Kobiece Twarze,
w którego kapitule zasiada też 
kolejna twarda dama biznesu, 
szefowa INVEST-PARKU, 
BARBARA 
KAŚNIKOWSKA.



NAJBLIŻSZE LATA MOGĄ SIĘ OKAZAĆ DECYDUJĄCE DLA DALSZEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA.
ROZPOCZĘTE DUŻE INWESTYCJE MIEJSKIE, BLISKOŚĆ NOWEJ PERSPEKTYWY PRZYZNAWANIA
FUNDUSZY UNIJNYCH, A TAKŻE DECYZJA O PRZEDŁUŻENIU DZIAŁALNOŚCI SPECJALNYCH STREF
EKONOMICZNYCH DO 2026 ROKU BĘDĄ WYMAGAĆ WIELKIEJ DYSCYPLINY I DETERMINACJI, 
BY WSZYSTKIE TE OKOLICZNOŚCI WYSZŁY MIASTU NA DOBRE. 
O TYM, ŻE TAK SIĘ Z PEWNOŚCIĄ STANIE, PRZEKONYWAŁ PREZYDENT WAŁBRZYCHA, 
ROMAN SZEŁEMEJ W ROZMOWIE Z BARBARĄ SZELIGOWSKĄ.

WYZWANIA 
DLA WAŁBRZYCHA

Zachęca do tego prezes zarządu
Sudeckiego Związku Pracodawców,
ARTUR MAZURKIEWICZ. 
Pełni swoją funkcję od grudnia
zeszłego roku i okazał się
przekonujący. W momencie, 
gdy obejmował swoją funkcję, 
do związku należało ok. 50 firm.
Teraz jest ich ponad 100 procent
więcej, bo 105. Tym samym SZP 
stał się największą tego typu
organizacją na Dolnym Śląsku. 

PORTRET GMINY
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Czy aglomeracja wałbrzyska, czyli ponad 20 gmin skupionych
wokół Wałbrzycha, jest już gotowa do nowych zadań?
– Ma my bar dzo am bit ny plan sko ku cy wi li za cyj ne go w na szym re gio nie.

Przy go to wa li śmy sze reg waż nych pro jek tów z dzie dzi ny in fra struk tu ry, tu -
ry sty ki, usług, trans por tu. W na szej stra te gii prio ry te tem jest dzia łal ność 
go spo dar cza i prze mysł pro duk cyj ny, ale nie ten w tra dy cyj nym zna cze niu
te go sło wa, czy li uciąż li wy dla oto cze nia, lecz no wo cze sny, eko lo gicz ny, nie -
od czu wal ny przez miesz kań ców. Rów no le gle jed nak chce my roz wi jać na -
sze uzdro wi ska, kul tu rę, atrak cje tu ry stycz ne. Wszyst ko mu si być po prze -
dzo ne bu do wą dróg, in we sty cja mi w czy stość wód i po wie trza i ener gię
od na wial ną, tak aby lu dzie chcie li tu przy jeż dżać, po zna wać uro ki re gio nu,
le czyć się. W przy szłym ro ku bę dzie już wia do mo, któ re z na szych pro jek -
tów mo gą li czyć na do fi nan so wa nie. To bę dzie ozna czać, że mo że my brać
się do pra cy, bo jak za pew nia ła mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go, ELŻ BIE TA
BIEŃ KOW SKA, od 1 stycz nia 2014 ro ku wszyst kie wy dat ki za kwa li fi ko wa -
ne w pro jek tach zo sta ną zre fun do wa ne. Cie szę się, że przy stą pi ły do nas

jesz cze gmi ny z po wia tu świd nic kie go, któ re po cząt ko wo nie bra ły te go pod
uwa gę. No wi człon ko wie mo gą nam dać do dat ko wy im puls roz wo jo wy.

Jaką wagę ma dla Wałbrzycha, Pana zdaniem, decyzja
o wydłużeniu działalności Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej?

– Te raz trud no już so bie wy obra zić funk cjo no wa nie mia sta oraz ca łej
aglo me ra cji bez stre fy eko no micz nej. Moż li wość dzia ła nia jesz cze przez
13 lat da je no we per spek ty wy, za rów no dla mia sta, jak i IN VEST -PAR KU.
Aglo me ra cja wał brzy ska ma swo ją stra te gię, wiem, że ta ki do ku ment po -
wsta je też w IN VEST -PAR KU. To jest ide al ny mo ment, aby obie stra te gie
skon fron to wać i okre ślić wspól ne prio ry te ty. Prze ko na łem się już, że wła -
dze IN VEST -PAR KU są otwar te na na sze su ge stie, za tem współ pra ca
z pew no ścią nam się uło ży. Ma rzy mi się, aby stre fa by ła miej scem wdra -
ża nia naj no wo cze śniej szych tech no lo gii, a jej dzia łal ność by ła pro wa dzo -
na w sym bio zie z roz wo jem spo łecz nym Wał brzy cha.

Chro ni my pra wa na szych człon ków i re pre zen -
tu je my ich w wie lu róż nych gre miach – od

rzą du, po po wia to we ra dy za trud nie nia – pod kre -
śla Ar tur Ma zur kie wicz.

OBECNI, AKTYWNI

Kie row nic two or ga ni za cji so lid nie przy go to wa ło
się do eks pan sji, na sta wio nej na roz sze rze nie wła -
snych sze re gów. W tej chwi li jest re ali zo wa ny pro jekt
unij ny „Wzmoc nie nie roz wo ju Su dec kie go Związ ku
Pra co daw ców”. – Ma my już pierw sze efek ty – mó -
wi pre zes. Or ga ni za cja chce być obec na wszę dzie
tam, gdzie za pa da ją de cy zje go spo dar cze. Stąd jej
re pre zen ta cja w Wo je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu Spo -
łecz ne go, Dol no ślą skiej Ra dzie Za trud nie nia, Ra -
dzie Go spo dar czej Aglo me ra cji Wał brzy skiej, Ko -

mi te cie Mo ni to ru ją cym RPO dla Dol ne go Ślą ska,
a tak że w po wia to wych ra dach za trud nie nia. 

Oprócz te go SZP na le ży do Kon fe de ra cji Pra co -
daw ców Le wia tan, co spra wia, że mo że uczest ni -
czyć w pro ce sie de cy zyj nym na szcze blu rzą do wym,
wy stę pu jąc w ro li opi nio daw czej. – W ten spo sób
czu wa my nad two rze niem pra wa – za zna cza Ma -
zur kie wicz. Sta ra nia or ga ni za cji są skie ro wa ne na
zwięk sze nie ro li przed się bior ców przy two rze niu
pro jek tów, zwią za nych z apli ko wa niem o fun du sze
unij ne w no wej per spek ty wie 2014–2020. – Chce -
my po ka zać, że umoż li wie nie przed się bior com
skła da nia wnio sków o fun du sze mo że wy dat nie
przy czy nić się do roz wo ju go spo dar ki w re gio nie,
po przez wpły wy z po dat ków, a tak że po wsta wa nia
no wych miejsc pra cy. Te raz za uwa żal ny jest od pływ
mło dych lu dzi z na sze go re gio nu, li kwi do wa ne są

PRACODAWCY, ŁĄCZCIE SIĘ
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fir my. Po win ni śmy re ago wać, pró bo wać po bu dzać
go spo dar kę – tłu ma czy pre zes związ ku. 

OFERTA SZYTA NA MIARĘ

Kie row nic two Su dec kie go Związ ku Pra co daw -
ców uważ nie ob ser wu je po czy na nia Wał brzy skiej

Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej.
Do or ga ni za cji, jak do tąd, przy stą -
pi ła tyl ko jed na fir ma. – Oczy wi -
ście, za le ży nam na ści słej współ -
pra cy ze stre fą, ale uwa żam, że
mu si my się do te go so lid nie przy -
go to wać – za zna cza pre zes. Do -
da je, że du że fir my po trze bu ją in -
dy wi du al nej ofer ty, hy bry do wej, jak
sil ni ki z To yo ty. Wkrót ce ta ka pro -

po zy cja zo sta nie skie ro wa na do jed ne go z za kła -
dów, dzia ła ją ce go w stre fie.

Na ra zie czy nio ne są in ten syw ne przy go to wa nia
do wej ścia w ży cie ini cja tyw skie ro wa nych do 
ma łych i śred nich firm, zrze szo nych w związ -
ku. – Wkrót ce na si człon ko wie bę dą mo gli ko rzy -
stać z kart ra ba to wych na sta cjach pa liw. Po wsta -

ną gru py za ku po we, któ rych efek tem rów nież bę dą
atrak cyj ne zniż ki przy na by wa niu róż nych to wa rów.
Na niż sze ce ny bę dą mo gli li czyć wła ści cie le firm,
po trze bu ją cy po rad praw nych – za po wia da Ar tur
Ma zur kie wicz. O wszyst kich no wo ściach człon ko -
wie związ ku, a tak że in ni za in te re so wa ni, bę dą mo -
gli się do wie dzieć na „czwart kach biz ne so wych”. 
– Chce my or ga ni zo wać ta kie spo tka nia raz w mie -
sią cu. Na każ dym pla nu je my te mat wio dą cy
z udzia łem eks per tów, a na stęp nie dys ku sję, wy -
mia nę do świad czeń i roz mo wy bran żo we – wy ja -
śnia pre zes. �

Jaki jest, Pana zdaniem, 
klimat dla przedsiębiorców
w Wałbrzychu? Narzekał Pan
niedawno, że do przetargów
ogłaszanych przez miasto zgłasza
się niewiele miejscowych firm.

– Przez mi nio ne dwa la ta wło ży li śmy
wie le wy sił ku w po bu dze nie ini cja tyw
go spo dar czych w Wał brzy chu, bo wie -
dzia łem, że nie naj le piej to wy glą da.
Ubo le wam, że nasz ogrom ny pro gram in we sty cyj ny, któ ry w przy szłym ro -
ku mo że być jesz cze więk szy, nie jest kon su mo wa ny w ca ło ści przez wał -
brzy skich przed się bior ców. Ale ma my de ter mi na cję, aby to zmie nić, bo
wkrót ce do Wał brzy cha za czną tra fiać du że pie nią dze. Do brze by ło by wy -
ko rzy stać stre fę eko no micz ną. Nic nie stoi na prze szko dzie, aby na wet ma -
łe czy śred nie przed się bior stwa
ulo ko wa ły się na Uczniow skiej
i ko rzy sta ły z przy słu gu ją cych
ulg. Ma ją na to 13 lat.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Wał brzy ska Spe cjal na Stre fa Eko no micz na star to wa ła w 1997 ro -
ku z za le d wie 255 hek ta ra mi grun tów prze zna czo nych dla przed -
się bior ców dzia ła ją cych na uprzy wi le jo wa nych wa run kach (ko rzy -
sta ją cych z po mo cy pu blicz nej). Zlo ka li zo wa na w czte rech pod stre -
fach: Wał brzych, Dzier żo niów, No wa Ru da i Kłodz ko – mia ła prze -
ciw dzia łać dra ma tycz nym spo łecz nym i go spo dar czym skut kom 
li kwi da cji ko palń. Dziś WSSE to po nad 2,2 tys. hek ta rów grun tów
in we sty cyj nych w czte rech wo je wódz twach.

Zarządzanie strefą powierzono WSSE „INVEST-PARK” – spółce
z siedzibą w Wałbrzychu. Jej udziałowcami są: Skarb Państwa, który
posiada decydującą liczbę głosów, gminy, na terenie których znajdują
są podstrefy, banki i rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu. Największym
wśród wspólników samorządowych jest gmina Wałbrzych. Wałbrzych
ma swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki (aktualnie
funkcję tę sprawuje Marta Loretz). W obecnym zarządzie „INVEST-
-PARKU” wiceprezesem ds. relacji z inwestorami jest Tomasz
Jakacki, który do kierownictwa spółki został rekomendowany przez
gminę Wałbrzych. 

Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców. Od lewej: MARCIN KOWALSKI, prezes Human Partner, TADEUSZ
CHOCZAJ, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”
w Wałbrzychu, GRZEGORZ WALCZAK, właściciel firmy Zarządzanie Nieruchomościami i Doradztwo G.P. Walczak,
MARCELINA PALONEK, dyrektor Biura Sudeckiego Związku Pracodawców, KAZIMIERZ DZIEKANOWSKI,
ARTUR MAZURKIEWICZ, prezes Heapmail Internet Solutions, prezes Centrum, SŁAWOMIR PIĄTEK, prezes
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” SA

Po szczegółowe informacje można sięgnąć na stronę
internetową Sudeckiego Związku Pracodawców:

Ulica Uczniowska
to symbol rozwoju Wałbrzycha

i regionu

Biurowiec INVEST-PARKU 
zlokalizowany jest przy wjeździe
do miasta od strony Wrocławia i A4
to najnowocześniejszy biurowiec w tej
części Dolnego Śląska

Wschodnia pierzeja wałbrzyskiego Rynku

www.szp-walbrzych.pl

Leżący w Sudetach, posiadający 7 parków, Wałbrzych należy do najbardziej zielonych miast
w Polsce. Dla inwestorów miasto w pobliżu granic Czech i Niemiec, międzynarodowego
lotniska i autostrady A4, z industrialnym dorobkiem – to wyjątkowo przyjazne miejsce

Wałbrzych to malownicze miasto 
na Podgórzu Zachodniosudeckim
i w Sudetach Środkowych

Na początku był Wałbrzych 
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INWESTYCJE? 
NAJLEPIEJ
TERAZ!
Rok 2014 przyniesie zmiany w przepisach o pomocy publicznej. Dlatego warto spieszyć się
z inwestycjami, aby zdążyć przed planowanymi zmianami. 

No we ure gu lo wa nia nie bę dą już tak ko -
rzyst ne dla in we sto rów jak do tych czas.

Wy so kość po mo cy pu blicz nej w po sta ci zwol -
nie nia z po dat ku do cho do we go bę dzie aż o 15
pro cent niż sza niż obec nie. Zmia ny za czną
obo wią zy wać od lip ca 2014 r., wte dy bo wiem
wej dzie w ży cie tzw. no wa ma pa po mo cy pu -
blicz nej, czy li do ku ment okre śla ją cy mak sy -
mal ną wy so kość po mo cy, z ja kiej mo że sko -
rzy stać in we stor. 

Dla te go przed się bior cy, któ rzy chcie li by uzy -
skać po moc pu blicz ną na za sa dach obec nie
obo wią zu ją cych, po win ni uzy skać ze zwo le nie
na dzia ła nie w stre fie eko no micz nej do koń ca
czerw ca 2014 r. War to pod kre ślić, iż de cy du ją -
ca jest da ta uzy ska nia ze zwo le nia, a nie roz po -
czę cia in we sty cji. Sa ma in we sty cja mo że roz -
po cząć się znacz nie póź niej. No we prze pi sy
ma ją obo wią zy wać co naj mniej do 2020 ro ku.

Dru gą waż ną in for ma cją jest de cy zja Ra dy
Mi ni strów o prze dłu że niu funk cjo no wa nia stref
eko no micz nych do ro ku 2026. Tym sa mym fir -
my, któ re pla nu ją roz po czę cie in we sty cji w stre -
fie eko no micz nej, bę dą mo gły ko rzy stać ze
zwol nień z po dat ku do cho do we go jesz cze
przy naj mniej przez 13 lat. Do ty czy to rów nież
firm, któ re w ra mach ze zwo le nia roz po czę ły lub
zre ali zo wa ły in we sty cję, pod wa run kiem iż nie
ma ją wska za nej kon kret nej da ty obo wią zy wa -
nia ze zwo le nia. �
� ANNA ZIARKO

Autorka doradzała dolnośląskim przedsiębiorcom
ubiegającym się o dotacje unijne, dziś jest
opiekunem inwestorów w WSSE „INVEST-PARK”.
Doradzi w kwestiach pomocy publicznej:
a.ziarko@invest-park.com.pl
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PORÓWNANIE WYSOKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ WEDŁUG STARYCH I NOWYCH ZASAD

województwa lubuskie i opolskie województwa dolnośląskie i wielkopolskie

wielkość od lipca 2014 do czerwca 2014 od lipca 2014 do czerwca 2014
przedsiębiorstwa

duże 35 proc. 50 proc. 25 proc. 40 proc.
średnie 45 proc. 60 proc. 35 proc. 50 proc.
małe i mikro- 55 proc. 70 proc. 45 proc. 60 proc.

Dołącz 
do najlepszych!

PRZYKŁADY WOLNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH:

OPOLE

• ponad 10 hektarów w rejonie obwodnicy północnej – ulicy Północnej w Opolu
• blisko obwodnicy Opola oraz drogi krajowej nr 94 (Wrocław–Opole)
• dobrze skomunikowane dzięki drogom – sięgaczom
• ok. 10 km od autostrady A4
• w sąsiedztwie centrów handlowych i zakładów, m.in. IFM Ecolink, Pasta Food

WAŁBRZYCH

• ponad 12 hektarów w rejonie ulic Orkana-Jachimowicza
• WSSE wykona makroniwelację terenu ułatwiającą inwestycję
• teren dobrze skomunikowany dzięki drodze wewnętrznej
• prowadzone przez Wałbrzych i Świdnicę inwestycje drogowe ułatwią szybkie

skomunikowanie się z autostradą A4 i drogą ekspresową S8 
• podstrefa Wałbrzych znajduje się ok. 40 km od autostrady A4 

i 50 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu
• teren znajduje się w bezpośredniej bliskości dużych firm 

z branży samochodowej i ceramicznej – m.in. Toyota, 
Cersanit, Faurecia, Ronal

SYCÓW

• 10 hektarów świetnie zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S8
• ok. 50 km od Wrocławia, 60 km od autostrady A4 i ok. 70 km 

od Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu
• dalsza inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w drogę ekspresową S8

spowoduje doskonałe połączenie do Łodzi i Warszawy (poprzez autostradę A2)

� firmy działające w strefie
ekonomicznej otrzymują pomoc
publiczną w formie zwolnienia
z podatku dochodowego;

� maksymalna wysokość
zwolnienia z podatku
dochodowego liczona jest jako
procent (patrz tabela) wydatków
kwalifikowanych inwestycji;

� za wydatki kwalifikowane można
uznać: dwuletnie koszty pracy
nowo zatrudnionych pracowników
albo koszty inwestycji 
(np. zakup środków trwałych,
wartości niematerialnych
i prawnych, gruntów, dzierżawy
budynków itp.); 

� zezwolenie wydawane jest
wyłącznie na nową inwestycję,
tzn. może się ona rozpocząć
dopiero po wydaniu zezwolenia;

� inwestycja musi być utrzymana 
od momentu zakończenia przez
co najmniej 5 lat (w przypadku
dużych przedsiębiorstw) 
lub 3 lata (w przypadku średnich
i małych firm). 

WSEE to przeszło 2212 hektarów terenów inwestycyjnych
w najbardziej uprzemysłowionych rejonach Polski
południowo-zachodniej. W tej chwili na inwestorów,
chcących skorzystać z pomocy publicznej w postaci
ulg podatkowych, czeka 874 ha. Warto pamiętać, 
że firmy, które otrzymają przed 1 lipca 2014 roku
zezwolenia na prowadzenie działalności na terenach
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, skorzystają
z wyższego poziomu pomocy publicznej. 

po mo cy pu blicz nej
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O potencjale wzrostu gospodarczego
decyduje wiele czynników, ale jednym
z często wymienianych jest postęp
technologiczny. Jak zatem ocenia Pan
innowacyjność na polskim rynku, sposoby
finansowania badań na styku nauki
i biznesu?
– W Pol sce czę sto mó wi się o ni skim po zio mie

fi nan so wa nia ba dań. To jest jed nak pro blem dość
zło żo ny. Je że li ana li zu je my go z per spek ty wy fi -
nan so wa nia bez po śred nie go przez re sort na uki
czy Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju, to rze -
czy wi ście te fi nan se czy bu dże ty po szcze gól nych
jed no stek ba daw czych mo gą wy da wać się zbyt
ma łe. Na to miast jed nost ki ba daw cze i uczel nie
ma ją też do stęp do in nych środ ków fi nan so wych.
Jest sze reg pro gra mów unij nych i pro gra my sek -
to ro we, gdzie kon kur sy są ogła sza ne przez kon -
sor cja prze my sło we.

Czy li tych źró deł jest spo ro. Trze ba tyl ko
umieć po nie się gać?

– Na pew no tak. Wspo mnę na przy kład o pro -
gra mie INNOTECH, gdzie wspól nie z przed się bior -
stwa mi skła da się wnio ski na do fi nan so wa nie ba -
dań, któ re ma ją per spek ty wę szyb kie go wdro -
że nia. Ma my w kra ju pro jek ty ta kie jak INNOLOT,
któ re go ko lej na edy cja nie dłu go ru szy. To du ży
pro jekt sek to ro wy o bu dże cie pra wie 600 mln zło -
tych, któ ry jest skierowany do „do li ny lot ni czej” ob -
sza ru Rze szo wa i Miel ca. I tu taj ów udział fi nan so -
wy w po ło wie ma NCBiR, a w po ło wie wła ści cie le
firm, w tym kon kret nym przy pad ku firm ame ry kań -
skich. To jest wła ści wa dro ga do wspo ma ga nia
ba dań na uko wych. W ta kim mo de lu przed się bior -
stwa są za in te re so wa ne wdro że niem pro wa dzo -
nych przez jed nost ki na uko we prac.

To coś w rodzaju usług badawczych
na rzecz biznesu.

– Jak naj bar dziej. To jest wła śnie ten kie ru nek 
– skon kre ty zo wa nie ba dań. U nas zbyt czę sto
roz drab nia się fi nan so wa nie bez po śred nie, jed -
no cze śnie nie do koń ca wy ko rzy stu jąc po sia da -

ną ba zę ba daw czą. Jak nie ma za mó wień z prze -
my słu, to pro wa dzi się ba da nia dla dok to ra tów,
ha bi li ta cji... Oczy wi ście one są też waż ne, ale
zbyt czę sto tyl ko dla uczel ni.

Ale chyba można je jakoś połączyć
z realnymi potrzebami czy oczekiwaniami
rynku?

– Dla te go w ta kiej ska li, w ja kiej mo że my, sta -
ra my się to ro bić. Cho dzi jed nak tak że o po łą cze -
nie sił na po zio mie jed no stek na uko wych, bo uni -
ka to wa apa ra tu ra ba daw cza po win na pra co wać
24 go dzi ny na do bę.

To jest jeden z tych powodów, dla 
których tak nisko wypadamy w przeróżnych
rankingach określających poziom in no wa -
cyj no ści w naszym kraju? Zestawienia
Innovation Scoreboard UE czy ranking 
The World Economic Forum pokazują, 
że Polska zostaje w tyle. Zresztą,
potwierdza to też dokument rządowy na
temat przyszłego Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.

– A ja znaj du ję też in ne ze sta wie nie: Pol ska jest
na trze cim miej scu w ran kin gu, je że li cho dzi o na -
kła dy na in no wa cje w sto sun ku do za trud nio nych
pra cow ni ków na uko wych. W ta kim ze sta wie niu
je ste śmy na przy kład wy żej od Niem ców. 

Czyli znowu wszystko zależy od tego,
jak się liczy? Bo na przykład, jeżeli chodzi
o nakłady na badania i rozwój w stosunku
do PKB, to w 2010 roku średnia unijna
była na poziomie 2,01, natomiast w Polsce
osiągnęła zaledwie 0,68 proc PKB.

– Ale to wią że się chy ba w pew nym stop niu
z ma ło czy tel nym spo so bem za rzą dza nia ba da nia -
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EDWARDEM CHLEBUSEM,Rozmowa z prof. pre ze sem Dol no śląskie go Par ku  

Dol no ślą ski Park In no wa cji i Na uki utwo -
rzo ny zo stał w 2008 ro ku przez wo-
je wódz two dol no ślą skie i Wał brzy ską 
Spe cjal ną Stre fę Eko no micz ną „INVEST-
-PARK”. Ce le, któ re obaj udzia łow cy 
po sta wi li przed DPIN, są zgod ne z za da -
nia mi pol skich spe cjal nych stref eko no -
micz nych. Ma ją one wspie rać in we sty cje
in no wa cyj ne i trans fer no wo cze snych
tech no lo gii do go spo dar ki re gio nów,
w któ rych dzia ła ją.
Ofi cjal ne otwar cie Dol no ślą skie go Par ku
In no wa cji i Na uki w po ło wie li sto pa da te -
go ro ku włą czo no do ogól no pol skiej kam -
pa nii spe cjal nych stref eko no micz nych, pro wa dzo nej pod ha słem: „Dba my o do brą mar kę pol skiej go spo dar ki”.
Po za DPIN do spół ek, w któ rych WSSE „INVEST-PARK” jest udzia łow cem, na le żą tak że „INVEST-PARK
DEVELOPMENT” i Park Prze my sło wy w Wał brzy chu. 
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mi. Z jed nej stro ny ma my re sort szkol nic twa wyż -
sze go. Z dru giej Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju. Jesz cze gdzie in dziej jest Na ro do we Cen trum
Na uki. Mi ni ster stwo Zdro wia rów nież fi nan su je pro -
jek ty ba daw cze, ale te go nie wi dać w Mi ni ster stwie
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Ma my Mi ni ster stwo
Go spo dar ki, któ re rów nież wspie ra pew ne ele men -
ty in no wa cji. Jest więc to wszyst ko roz pro szo ne.
Wca le nie tak rzad ko pro jek ty i ce le po kry wa ją się
dla róż nych ob sza rów na uki czy przed się biorstw.
Po trze bu je my trans pa rent ne go mo de lu po trzeb,
ce lów, środ ków i wy ni ków ba dań.

Ale na ra zie te go nie ma?

– W ta kiej ska li, o ja kiej ma rzę, nie ma. Oso bi -
ście przy glą dam się mo de lo wi nie miec kie mu. Tam
są bez po śred nio cen tral nie fi nan so wa ne stra te -
gicz ne ga łę zie roz wo ju (In sty tut Le ib nit za, In sty tut
Planc ka). Na to miast ba da nia wdro że nio we pro wa -
dzi na przy kład In sty tut Fraun ho fe ra. I te pierw sze
ba da nia pod sta wo we otrzy mu ją 100-pro cen to we
fi nan so wa nie, te dru gie zaś – bę dą ce na sty ku
z go spo dar ką – fi nan so wa ne są w dwóch trze cich.
Jed ną trze cią prze ka zu je bu dżet cen tral ny i jed ną
trze cią da je land lo kal ny. Bra ku ją ce środ ki fi nan -
so we mu szą zo stać po zy ska ne w prze my śle. To
jest do bre roz wią za nie, któ re się spraw dza. 

Wróćmy jednak do możliwości, jakie ma,
czy też może mieć, Dolnośląski Park
Innowacji i Nauki i podobne placówki
działające w Polsce.

– In sty tu cje oto cze nia biz ne su ma ją pra co wać
dla go spo dar ki, biz ne su. Na sze dzia ła nie wpi sa ne
jest w pro gram roz wo ju re gio nal ne go i po win no być
wspie ra ne fi nan so wo przez wła dze re gio nu. Ze
wzglę du na swo ją mi sję spo łecz no -go spo dar czą
DPIN nie mo że być je dy nie jed nost ką ko mer cyj ną. 

Chciał bym pod kre ślić, że in sty tu cje ta kie jak
na sza, ma ją za za da nie za go spo da ro wać prze -
strzeń po mię dzy sek to rem ba dań i roz wo ju a ma -
ły mi i śred ni mi przed się bior stwa mi. Za tem DPIN
ma być miej scem, w któ rym fir my z sek to ra MŚP
bę dą mo gły otrzy mać wspar cie śro do wi ska na -
uko we go, bę dą mia ły moż li wość prze pro wa dze -
nia nie któ rych ba dań. Na szą po zy cję chce my też
bu do wać po przez przy go to wy wa nie pro jek tów
dla biz ne su, wdra ża nie ich, or ga ni zo wa nie zwią -
za nych z tym szko leń, spo rzą dza nie stu diów wy -
ko nal no ści, mo ni to ro wa nie pro jek tów. Do te go
do cho dzą in ku ba to ry przed się bior czo ści i tech -
no lo gicz ny dla firm wcho dzą cych na ry nek.

Waż nym ele men tem roz wo ju dla DPIN jest tak -
że pla no wa ny „trój kąt in no wa cyj nych tech no lo gii”
w opar ciu o do świad cze nia Sak so nii, pół noc nych
Czech i Dol ne go Ślą ska. Chce my i mu si my czer -
pać z do świad czeń in nych, w tym szcze gól nie
kra jów za chod nich, któ re ma ją spraw dzo ne mo -
de le dzia ła nia. Nie daw no by łem wła śnie w Sak so -
nii – tam roz pra sza się jed nost ki ba daw cze, by
dzia ła ły bli żej go spo dar ki, u nas są wciąż zbyt
scen tra li zo wa ne. Mam na dzie ję, że dzię ki współ -
pra cy uda nam się wy pra co wać efek tyw ny mo del
dla na sze go re gio nu.

Dol no ślą ski Park In no wa cji i Na uki jest
na ryn ku od pię ciu lat. Czy efek ty te go,
o czym Pan mó wi, już wi dać?

– Do tych cza so we pro jek ty przez nas re ali zo -
wa ne to w więk szo ści ma łe pro jek ty do rad cze dla
śred nich firm. Na to miast DPIN utrzy mu je się
z przed się wzięć skła da nych do pro jek tów eu ro -
pej skich. Po szu ku je my też pry wat nych środ ków
fi nan so wych, że by stwo rzyć ko mer cyj ną ba zę ba -
daw czą. Je ste śmy po wie lu kon kret nych roz mo -
wach w Niem czech i w Pol sce. Trze ba też po wie -

dzieć o dzia ła niach z sa mo rzą dem dol no ślą skim,
któ ry jest za ło ży cie lem na szej in sty tu cji i głów nym
jej udzia łow cem. Cho dzi tu o cho ciaż by o Kla ster
In no wa cyj nych Tech no lo gii w Wy twa rza niu czy
Dol no ślą skie Cen trum Bez pie czeń stwa Ener ge -
tycz ne go.

A co zmieniło nie tak dawne wejście
do DPIN jako udziałowca Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej?

– To waż na da ta. Dzię ki WSSE mo gli śmy pod -
jąć de cy zję o bu do wie no wej sie dzi by, do któ rej
wła śnie się wpro wa dza my. Tu taj bę dzie miej sce
dla bu do wa nia wła snej ba zy ba daw czej, z któ rej
bę dą mo gły ko rzy stać tak że za in te re so wa ne 
fir my. Tu taj miej sce dla sie bie znaj dą rów nież fir -
my w ra mach in ku ba to rów przed się bior czo ści
i tech no lo gicz ne go. Alians z WSSE to bar dzo du -
ży krok do przo du.

Czy wiąże się to także z nawiązaniem
ściślejszej współpracy z firmami
działającymi w Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej?

– Ma my ta kie pla ny. Wię cej, to dla nas prio ry te -
to wy kie ru nek działań. Nie mo gli śmy za cząć w ja -
kiś dy na micz ny spo sób wcze śniej przede wszyst -
kim ze wzglę du na brak od po wied nich wa run ków.
Te raz roz po czy na my swo je no we ży cie i na pew no
bar dzo waż nym je go ele men tem bę dzie biz nes,
któ ry na miej sce swo je go funkcjonowania wy brał
wał brzy ską stre fę. Do te go do cho dzą moc no już
skon kre ty zo wa ne dzia ła nia o cha rak te rze po nadre -
gio nal nym i mię dzy na ro do wym, ale o szcze gó łach
wo lał bym po roz ma wiać za ja kiś czas.

Dzię ku ję za roz mo wę.

� TO MASZ MIA REC KI

In no wa cji i Na uki

Profesor, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, kierownik Centrum Doskonałości
Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT oraz prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki.
Od 2005 roku jest koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Produkcji oraz ekspertem i członkiem
High Level Group oraz SG Europejskiej Platformy Technologicznej MANUFUTURE przy Komisji EU.

prof. dr hab. inż. EDWARD CHLEBUS, prof. zw. 
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iększość znaczących innowacji
wprowadzana jest przez duże
przedsiębiorstwa. Nie dotykają ich takie
typowe dla MŚP problemy, jak niedobór
zasobów i konieczność zdobywania rynku

dla nowego produktu. Duże korporacje mają jednak krytyczne
ograniczenie – brak tolerancji dla ryzyka. Pewien amerykański
guru biznesu zastosował analogię mówiąc, że w dużych
firmach gra się w szachy. Gra się, żeby nie przegrać.
Najważniejsze to nie popełniać błędów. W małych firmach gra
się w pokera. Nieważne są pojedyncze przegrane, ważne, 
aby w ostatecznym rozrachunku zgarnąć całą pulę.
Pojedyncze porażki wpisane są w grę, a niepewność
(czyli niekwantyfikowalne ryzyko) towarzyszy graczom cały
czas. Wprowadzając innowacje, trzeba się liczyć z tym, 
że na jeden sukces dwie, pięć lub osiem prób okaże się
porażką. Natomiast te trafione powinny wielokrotnie pokryć
nakłady poniesione na ich rozwój, a także straty wynikające
z nieudanych prób. Oznacza to, że firma chcąca rozwijać
innowacje musi mieć rozwiniętą tolerancję nie tyle na błędy 
(jak się powszechnie mówi), ile na negatywne wyniki pomimo
prawidłowo przeprowadzonego procesu badawczo-
-komercjalizacyjnego. Problem niechęci do ryzyka w Polsce

jest szczególnie silny, ponieważ
kadra kierownicza
w większości zdobywała

doświadczenie i pozycję
w firmach, realizując

imperatyw „szybciej i taniej”. W przypadku opierania przewagi
rynkowej na wprowadzaniu coraz to lepszych produktów
konieczna jest zmiana myślenia na „mądrzej i lepiej”. 

Duże przedsiębiorstwa w celu ograniczenia opisanych
problemów opracowały wiele interesujących rozwiązań
organizacyjnych. Jednym z nich są tzw. corporate venture
capital (CVC). Przyjmuje się, że fundusze podwyższonego
ryzyka (ang. venture capital) są najbardziej zaawansowanymi
podmiotami, w obszarze zarządzania w warunkach
niepewności i ryzyka. Idea CVC polega na tym, aby w różnym
zakresie i nasileniu, wpleść mechanizmy selekcji, motywowania
i kontroli stosowane w tych funduszach w struktury
korporacyjne. Przykładowo, pracownikom przyznaje się pewne
budżety na własne projekty rozwojowe, pozwala im się tworzyć
wspólnie z korporacją spółki czy przyznaje im się pewną pulę
środków, którą potem mogą zainwestować w wybrane projekty
zaproponowane przez innych pracowników. 

Każda firma, niezależnie od wielkości, jeśli chce się
utrzymać na rynku w długim okresie, musi pamiętać, że
w swoim portfelu powinna mieć nie tylko produkty, które
aktualnie generują zyski, ale także takie, które będą to robić
za 5, 10, czy 20 lat. Ważne jest zatem, aby stworzyć wewnątrz
przedsiębiorstwa takie warunki organizacyjne, które zapewnią
odpowiednio szeroki lejek perspektywicznych projektów
rozwojowych, z których jak najwięcej uda się wdrożyć. Wydaje
się, że dobrym wsparciem dla firm z grupy MŚP będą tym
razem dotacje planowane w Programie Operacyjnym
Inteligentny Rozwój (w latach 2014–2020 zastąpi on
dotychczasowy Program Innowacyjna Gospodarka, 
za którego pośrednictwem do przedsiębiorców trafiają środki
unijne). Na wsparcie procesów badawczo-rozwojowych liczyć

będą mogli przedsiębiorcy (nie jak dotąd głównie
uczelnie), i to właśnie mali i średni. Niepokój może

jedynie budzić zbyt duży nacisk, jaki twórcy POIR kładą 
na sam proces badawczy, bez powiązania z wdrożeniem

wyników badań. Nadzieja w tym, że przedsiębiorcy wolą
rynkowe konkrety niż naukowe dysertacje. �

STANISŁAW ROGOZIŃSKI

NAJWIĘKSZYM RYZYKIEM 
JEST NIEPODEJMOWANIE
JAKIEGOKOLWIEK RYZYKA

Dotychczasowy rozwój polskiej gospodarki wolnorynkowej opierał się przede wszystkim na niskich kosztach pracy.
Wzrost zamożności społeczeństwa i konkurencja ze strony nowych rynków wschodzących sprawiły, że dotychczasowa
konwencja wzrostu gospodarczego musi w Polsce ulec zmianie. Konieczne staje się przejście na wytwarzanie
produktów i usług o większej wartości dodanej, bardziej zaawansowanych i unikatowych. 

Autor jest
ekonomistą,
specjalizującym się
w problematyce
venture capital,
w spółce Brante
Partners zajmuje się
komercjalizacją
technologii.

stanislaw.rogozinski@brante.pl



Wałbrzych, ul. Uczniowska 16

� Najnowocześniejszy biurowiec w tej części Dolnego Śląska 
� Przy wjeździe do miasta od strony Wrocławia i A4
�W bezpośrednim sąsiedztwie zakładów: Toyota, Cersanit, Faurecia, Ronal, Mando, NSK

� Możliwość skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z części podatku
dochodowego – budynek należy do specjalnej strefy ekonomicznej

Zezwolenie na prowadzenie działalności na uprzywilejowanych warunkach 
można uzyskać m.in. na usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem; 
usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting);
usługi portali internetowych; usługi w zakresie audytu finansowego; 
usługi rachunkowo-księgowe; usługi w zakresie badań i analiz technicznych; 
usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; usługi centrów
telefonicznych (call center).

www.invest-park.com.pl
tel. (+48) 609 909 693

DO WYNAJĘCIA:
POWIERZCHNIE BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE

INVEST-PARK CENTER

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!
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ANDRZEJ GÓRNY

aden z tych produktów nie budził we mnie entuzjazmu,
a pijawki nawet obrzydzenie połączone z lękiem.
Dopiero po latach zrozumiałem, że te handlarki 
to nieujarzmiona część narodu, tak doświadczonego
przez historię, że nauczył się kombinować przeciw
zaborcom, okupantom i głupim zakazom rodzimych

władców z obcego nadania. 
Pamiętam też, że kiedyś, próbując powiesić pranie na strychu, 

nie mogłem znaleźć miejsca, bo cały był zawieszony ociekającymi
farbą płachtami celofanu. To sąsiadka z parteru szykowała ozdobne
opakowania dla słodyczy, którymi gdzieś później handlowała.

Już pod koniec poprzedniego ustroju mieszkałem u przyjaciela
w Berlinie (jeszcze Zachodnim), bo tam za kilka dni pracy fizycznej
zarabiałem tyle, co przez miesiąc jako redaktor w ojczyźnie.
Wyszedłem wyrzucić odpadki do obudowanego śmietnika 
na podwórzu. Był tam już człowiek, który gromadził plastikowe
reklamówki, wpierw opróżniając je ze śmieci. Na mój widok się
spłoszył i szybko wyszedł, ale zauważyłem, że pakuje zdobycz 
do starego, bo starego, ale mercedesa. Z polską rejestracją.
– Otwierasz biznes? Powodzenia – rzuciłem przechodząc.
– Wiesz, jak jest – odmruczał.

Coś tam niby wiedziałem, ale nie za wiele. Nawet późniejsze
łóżka polowe i prowizoryczne stragany na każdym skrzyżowaniu
ulic w polskich miastach, zapełnione towarami zwiezionymi
z Europy, nie napawały mnie optymizmem.

Ale kiedy dziś jadę autem nad Bałtyk czy na Mazury, 
nie poznaję kraju, przez który podróżowałem autostopem pół
wieku temu. Jest porządniej, bardziej bogato. Bardziej

cywilizowanie. Rachunki krzywd są w ojczyźnie nadal – twierdzi
wielu. Sądzę, że bez roku 1989 byłoby ich znacznie więcej.

Zmartwienie mam tylko takie, że rodzimy język nam się wspiął
na wyżyny światowe, czyli angielsko-amerykańskie, szczególnie
w niektórych dziedzinach. 

Pracowałem kiedyś w sądzie powiatowym, nic takiego, zwykły
sekretarz. Po jednej z rozpraw zaczepił mnie oskarżony, chłop
skazany za kradzież drewna z lasu. – Panie szanowny – zagaił
drżącym głosem. – Czy mnie powieszą? Z całego wyroku
zrozumiał tylko, że skazano go w zawieszeniu. Wytłumaczyłem
i chłopinie tak ulżyło, że usiłował mi podarować gorzałkę. 
Gdybym ostro odmówił, mógłby nie uwierzyć w swoje szczęście.
Wypiliśmy po łyku z gwinta, resztę poradziłem zabrać dla rodziny.

Teraz jednak nieraz czuję się tak, jak ten biedny człowiek, gdy
studiuję specjalistyczne teksty. Jak słyszę „bum”, to kojarzy mi się
ono z eksplozją, a to przecież boom, czyli nagły wzrost koniunktury.
Gdy słyszę „hossa”, to wspominam Hossa Cartwrighta
z „Bonanzy”, a to przecież okres powodzenia w gospodarce. Kiedy
mowa o dilerze, nie wiem, czy chodzi o uczciwego sprzedawcę, czy
o handlarza narkotykami. Spotykam kumpla z podstawówki, który
się chwali: – Asekurację załatwiłem! Gratuluję i pytam, od czego się
ubezpieczył i za ile. A on: – Nie, nie, kurację se załatwiłem
w sanatorium. Opowiada znajomy, że dostał emeryturę pomostową
i cały szczęśliwy, że nie pod mostem spędzi ostatnie lata, tylko
najwyżej za nim, czyli chyba lepiej, nie? Każdy funkcjonariusz
ważnej firmy przejmuje się głównie swoim targetem. Target, czyli
cel, znałem dotąd tylko z wojennych powieści o Polakach w Anglii.
A teraz on i w ekonomii. Czyli w cywilu też wojna?! Natomiast
kapitał początkowy ubezpieczenia trzeba liczyć według
prościutkiego wzoru: E=p*24%Kb [(sx1,3%)+(nsx0.7%)]*P

Nawet nie próbuję Państwu tego wyjaśnić, bo przecież istnieje
niejaki aktuariusz – czyli spec do matematyki ubezpieczeniowej,
do niego więc się ewentualnie zwróćcie.

Od przybytku głowa nie boli, więc mało znani eksperci
dowolnej branży na pewno się na coś przydają. Żal tylko, 
że w polityce brak fachowców na tyle, iż wciąż aktualna wydaje
się opinia de Gaulle’a: „Polityka jest sprawą zbyt poważną, aby ją
pozostawiać w rękach polityków”. �

ZA TO BARDZIEJ 

Ż

andrzej.gorny@gazeta.wroc.pl

ŚWIATOWY
I HANDLOWY
Dawno temu przed wrocławską Halą Targową (jedyną wówczas w mieście) co dnia stało kilka czerstwych
pań z towarem, który głośno zachwalały: „Amoniak, saletra, pijawki, naftalina, komu, komu?!”. Wewnątrz
kwitły lepsze interesy, z kożuchami na czele, prowadzone przez osoby bogatsze, albo lepiej ustosunkowane.
Jednak te panie od saletry i pijawek musiały nieźle rozeznać luki rynkowe i z tego jakoś żyły. 
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Autor urodził się tak dawno, że woli daty nie pamiętać. Kilkadziesiąt lat przepracował
w „Gazecie Wrocławskiej”, nawet wtedy, gdy jeszcze nazywała się Robotnicza. 
Był korektorem, depeszowcem, sekretarzem redakcji i szefem Magazynu Tygodniowego.
Od kilku lat jest na emeryturze, ale gazeta nadal zamieszcza jego felietony i przewrotne krzyżówki
o nazwie „Jaja” Grubego. Jedni czytelnicy rozwiązują je od 25 lat, inni ich nie cierpią, ale „jaja”
są wyjątkowo trwałe i na razie nie słychać o ich likwidacji. Red. Gruby ostatnio schudł
30 kilogramów zupełnie bez powodu, ale do pseudonimu jest przyzwyczajony i nie obraża się,
gdy znajomi nadal go używają. Poza tym kocha książki – czyta wszystko, choć idoli ma tylko
dwóch – Sienkiewicza i Lema. Do niedawna znał Trylogię na pamięć, teraz pamięta z niej
najwyżej 4/5, ale i to go cieszy. Namiętnie zbiera grzyby i łowi ryby. I to właściwie wszystkie zalety,
do których się przyznał, a o wadach (podobno za dużo pali) przy tej okazji nie wypada pisać. 
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ROZRYWKA

1 2 3 4 5 6

7

8 9

10

11 12 13 14

15 16

17 18 19 20

21

22 23 24 25 26 27

28 29

30 31

32

POZIOMO:

1) tkanina z czystej wełny,
4) część Trylogii,
7) wzięta knajpa,
8) zbrojny wobec wroga,
9) warunek któremu trzeba się

podporządkować,
10) są na dalszym planie,
11) zimowa przeszkoda

komunikacyjna,
13) potrawa z surowego mięsa,
15) nagroda filmowa,
17) otoczenie króla,
19) owijają bitych po kryjomu,
21) zdobyta dzięki koniowi,
22) nie pada krzywo,
28) głos grubego zwierza,
29) cios,
30) otacza rzecz mniejszą,
32) dawny podatek uiszczany częścią

zbiorów.

PIONOWO:

1) sam rządzi,
2) wojskowy lub dyplomatyczny,
3) taniec ludowy, żartobliwie,
4) własny interes ważniejszy

od publicznego,
5) w roju albo w bombie,
6) podwójna dzielnica Wałbrzycha,

12) jeden z trzech muszkieterów,
14) sekrety zawodu,
16) japońskie miasto,
18) lecą podczas rąbania,
20) pieczywo symbolizujące klęskę,
22) w oczy kole,
23) większe to garbusy,
24) dawny rogacz znany z siły,
25) ptak dumny z elegancji,
26) byli tani niesłychanie

u Starszych Panów,
27) sól kwasu azotowego,
31) dzielnica stolicy.

KRZYŻÓWKA

Oka zu je się, że we dług da nych z ra por tu Mor -
gan Stan ley w ro ku 2012 po pyt na wi no „prze -
kro czył do sta wy o 300 mi lio nów skrzy nek”. Ta -
ka sy tu acja zo sta ła okre ślo na w do ku men cie
ja ko „naj więk szy nie do bór w do sta wach od 40
lat”. Sy tu acja na ryn ku pro duk cji wi na sys te -
ma tycz nie się po gar sza od ro ku 2004, kie dy
to za no to wa no re kord w pro duk cji – 600 mi -
lio nów skrzy nek nad wyż ki w sto sun ku do po -
trzeb ryn ku.

ZA: HTTP://WWW.PB.PL

Zabraknie wina?

Srebr ne żu bry
To się na zy wa zwie rzy niec! W paź dzier ni ku
Na ro do wy Bank Pol ski wpro wa dził do obie -
gu ko lej ne mo ne ty nu mi zma tycz nej se rii
„Zwie rzę ta świa ta”. Do bor su ka, pod kow ca
ma łe go, so ko ła wę drow ne go i fo ki sza rej do -
łą czył żubr uwa ża ny za je den z sym bo li Pol ski. 

Ko lek cjo ne rzy mo gą ku pić srebr ną 20-zło -
tów kę i dwu zło tów kę ze sto pu Nor dic Gold.
Tych pierw szych jest 35 ty się cy, dru gich 
– mi lion. Re wer sy mo net za pro jek to wa ła Do -
broch na Su ra jew ska, awer sy – Ewa Tyc -Kar -
piń ska. Na au kcji w ser wi sie „Ko lek cjo ner”
srebr na mo ne ta osią gnę ła ce nę 140 zł. W se -
rii „Zwie rzę ta świa ta” pre zen to wa ne są ga tun ki
zwie rząt za gro żo nych wy gi nię ciem. 

ZA: POR TAL „GA ZE TY BAN KO WEJ”

Zimno?
Nareszcie!
Go ogle wy ko rzy stuje do chło dze nia cen trum
da nych w Fin lan dii mor ską wo dę. Ni skie tem -
pe ra tu ry w Skan dy na wii przy cią gnę ły też Fa -
ce bo oka. Go ogle za in we stu je ko lej ne 450
mln eu ro w cen trum prze twa rza nia da nych
w Ha mi na, gdzie już wydało 350 mln eu ro.
Cen trum po wsta ło we wrze śniu 2011 r., a do
in sta la cji chło dzą cych wy ko rzy stuje wo dę
z nie od le głej Za to ki Fiń skiej. Po dob nie myśli
też Fa ce bo ok, któ ry pierw sze cen trum prze -
twa rza nia da nych po za USA uru cho mił
w Szwe cji, w mie ście Lu lea, le żą cym tuż pod
krę giem po lar nym, gdzie od 1961 r. śred nia
tem pe ra tu ra wy no si 2°C.

ZA: „RZECZ PO SPO LI TA”

SPACERKIEM
przez media

Oni mo gą naj wię cej
Pre zy dent Ro sji Wła di mir Pu tin, pre zy dent USA
Oba ma oraz chiń ski pre zy dent Chin Xi Jin ping
to, zda niem mie sięcz ni ka „For bes”, naj bar dziej
wpły wo wi lu dzie świa ta. Tuż za pierw szą trój ką
zna leź li się pa pież Fran ci szek, kanc lerz Nie -
miec An ge la Mer kel i twór ca Mi cro so ftu Bill
Ga tes.

ZA: HTTP://WWW.PB.PL

Hasło
(tytuł sławnego
filmu) utworzą
litery z pól
ponumerowanych
u dołu od 1 do 7. 

Tygrysy,
tygryski,
czarne
konie
Za pół wieku Polska 

będzie biedniejsza od Meksyku,

Turcji i Chin – twierdzą analitycy

OECD. Ich zdaniem czarnym koniem

globalnego wyścigu do bogactwa 

będzie Korea Południowa. Prześcignie 

m.in. Niemcy oraz Japonię i dołączy do elity

najbogatszych krajów świata, obok USA

i Szwajcarii.

ZA: WWW.OBSERWATORFINANSOWY.PL

RYS. MAGDA WOSIK



Przygotowane tereny inwestycyjne 
Pomoc publiczna (ulgi podatkowe do 70 proc.)
Wsparcie na każdym etapie pozyskiwania
zezwolenia i prowadzenia działalności 
w specjalnej strefie ekonomicznej
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WOJEWÓDZTWO 
DOLNOŚLĄSKIE:

• Bielawa
• Bolesławiec
• Bystrzyca Kłodzka
• Dzierżoniów
• Góra
• Jelcz-Laskowice
• Kłodzko
• Kudowa Zdrój
• Nowa Ruda
• Oleśnica
• Oława
• Strzegom
• Syców
• Świdnica
• Świebodzice
• Twardogóra
• Wałbrzych
• Wiązów
• Wołów
• Wrocław
• Ząbkowice Śląskie
• Żarów

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE:

• Jarocin
• Kalisz 
• Leszno
• Rawicz
• Śrem 
• Września

WOJEWÓDZTWO 
OPOLSKIE:

• Kluczbork
• Namysłów
• Nysa
• Opole
• Prudnik
• Skarbimierz

WOJEWÓDZTWO
LUBUSKIE:

• Szprotawa

WYBIERZ 
SWOJE
MIEJSCE
NA DOBRY 
BIZNES: 

SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE:

invest@invest-park.com.pl
tel. +48 74 664 91 64


