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Klub Menedżerów HR 

Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
– największa w Polsce, 
jedna z największych w Europie.

Działamy w czterech województwach Polski 
południowo-zachodniej. 

ol ny Śląsk, Wiel ko pol ska, Opolsz czy zna, zie mia lu -
bu ska – to stre fa do bra dla biz ne su. Zwłasz cza 
dla branż: mo to ry za cyj nej, spo żyw czej, AGD, che -
micz nej. Po więk sza my swo je te re ny – w tym ro ku
z 2,2 ty sią ca uro śnie my do 2,4 ty się cy hek ta rów
grun tów in we sty cyj nych. Do daj my: atrak cyj nie po ło -

żo nych grun tów. In we stu je my w in fra struk tu rę tych terenów. Dla -
te go do łą cza ją do nas ko lej ni przed się bior cy – przed sta wia my ich
w tym nu me rze „IPI”. 

Poznajmy się…
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NA OKŁADCE:
JANUSZ PIECHOCIŃSKI
– wicepremier, minister gospodarki
i dr LEIF ÖSTLING, członek zarządu
koncernu Volkswagen SA

4-5 Barbara Kaśnikowska: Atut
6–7 CÓŻ TAM, PANIE, W GOSPODARCE? 

KALENDARIUM listopad 2013–marzec 2014
Z MINISTERIALNEGO FOTELA 
– Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki:
Praca, nie fajerwerki

8 Pomoc publiczna w specjalnych strefach – zmiany:
Zdążą zdecydowani

9 CIT i VAT – zmiany
10–11 Rozmowa z prezesem PAIiIZ Sławomirem

Majmanem: Produkt firmowy: stabilizacja
13 „Dołącz do najlepszych!”, czyli Wieści 

ze strefowych firm
14–16 Przemysł motoryzacyjny w Polsce to 431 zakładów:

Projektujcie u nas!
Rozmowa z Siegfriedem Baierem, prezesem Nifco
Poland: Biznes – system naczyń połączonych

17 Inwestycja RONALA w Wałbrzychu:
7 milionów felg rocznie

18 Inwestycje-reinwestycje: Nowe firmy 
w WSSE

20–21 Powstaje klaster motoryzacyjny w Wielkopolsce
Największa strefowa inwestycja

22–25 Volkswagen wynajął firmę doradczą z Waszyngtonu.
Kto w Polsce prowadził negocjacje?
Pracoholicy i ideowcy 

26–27 Gdzie przedsiębiorcy mogą testować nowe
rozwiązania: Biznes i mikroskop

28–29 Sylwetka: Kinga Hirao
Korporacja jest jak japoński ogród
Poznajmy się: Iwona Kosik, Dyrektor Generalny
Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o.

30–33 Portret województwa: Solidna Wielkopolska;
Wolne tereny inwestycyjne w Wielkopolsce

34–35 Poradnik pomocy publicznej:
Od przybytku głowa nie boli, czyli jak łączyć
różne źródła finansowania projektów

36–37 Co słychać w strefie? Przegląd wydarzeń
38–39 Zarządzają „INVEST-PARKIEM”: 

Stratedzy strefy 
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Prezydent Wałbrzycha
ROMAN SZEŁEMEJ
na noworocznym spotkaniu
z przedsiębiorcami wspomniał
o dawnych piknikach
strefowych. Przedsiębiorcy
podchwycili temat
i wszystko wskazuje na to, 
że 7 czerwca rodziny
pracowników firm z wałbrzyskiej
podstrefy znów będą wspólnie
bawić się na pikniku. Całość
organizuje na swoim terenie
AQUA-ZDRÓJ. Tajemnicą
pozostaje, jaka gwiazda wystąpi

po zmaganiach
sportowych i zabawach z dziećmi,
wiadomo jednak, że ta część
imprezy otwarta będzie także 
dla wszystkich wałbrzyszan. 
Oj, będzie się działo!

Będzie zabawa! </

<Nie
przegap!

/

</

Spotkania menedżerów HR
przedsiębiorstw działających
w WSSE „INVEST-PARK” 
to najlepsza okazja do wymiany
doświadczeń i wzbogacenia
wiedzy. 
Na koniec kwietnia planujemy
kolejne spotkanie konsultacyjne
z ekspertem. Tym razem trudne
tematy, m.in.: kary porządkowe
i treści wypowiedzeń umów
o pracę. Rozmawiać będziemy

o zapisach kodeksowych
i orzecznictwie sądowym w tym
zakresie. Tych HR-owców, którzy
jeszcze nie dołączyli do Klubu,
zachęcamy do kontaktu:

hr@invest-park.com.pl

To jedyny tak elitarny klub,
w którym członkowie nie płacą
składek – liczy się tylko chęć
dzielenia się doświadczeniami
i wiedzą.
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Wywodząca się z japońskiej kultury filozofia
postępowania – KAIZEN – staje się coraz bardziej
popularna w różnych organizacjach. 
WSSE „INVEST-PARK” organizuje wspólnie
z Instytutem Profes cykl szkoleń z KAIZEN.
Najbliższe: „Audyt 5S – idea, zasady, problemy
przy wdrożeniu i realizacji” już w czerwcu. Powinno
być ono szczególnie interesujące dla firm z branży
motoryzacyjnej. Organizację szkoleń dla

przedsiębiorców koordynuje w WSSE „INVEST-
-PARK” KATARZYNA PROCIAK z Departamentu
Obsługi Inwestora: 

k.prociak@invest-park.com.pl

„IPI” przypomina, że udział w szkoleniach dla
przedsiębiorców działających w naszej Strefie jest
bezpłatny. W zamian liczymy na kolejne Państwa

inwestycje! 

JP Weber wspólnie z Agencją
Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej (z obiema
spółkami WSSE „INVEST-
-PARK” współpracuje) 
stworzyły dla inwestorów 
portal internetowy 
www.invest-in-wroclaw.pl 
Dzięki tej platformie każdy
potencjalny inwestor

zainteresowany ulokowaniem
biznesu w aglomeracji
wrocławskiej, może dowiedzieć
się, jak wygląda lokalny rynek
pracy, jak założyć firmę.
Poprzez portal znajdzie także
interesującą działkę
pod inwestycję, powierzchnię
biurową czy poddostawców
produktów i usług dla swojej

działalności. A związany z nim
zespół ekspertów oferuje
wsparcie podczas procesu
inwestycyjnego, a także 
opiekę poinwestycyjną. 
Portal dostępny jest
pod adresami: 
www.invest-in-wroclaw.pl,
www.invest-in-wroclaw.com
oraz www.standort-breslau.pl. 

Wszy scy wie my, że ko rzy sta nie z po mo cy pu blicz nej wy ma ga wie -
dzy (zwłasz cza przy roz li cza niu) i dys cy pli ny (że by re ali zo wać zo -
bo wią za nia w za mian za tę po moc pod ję te). Ale też po moc pu -
blicz na da je fir mie wy mier ne ko rzy ści – przy kła do we wy li cze nia
znaj dą Pań stwo w każ dym nu me rze „IPI” (tym razem pi sze my
m.in. o ku mu la cji i roz li cza niu po mo cy pu blicz nej z róż nych źró -
deł oraz o zmia nie wy so ko ści moż li wych do uzy ska nia ulg). Dla re -
gio nów po moc pu blicz na udzie la na po szcze gól nym przed się bior -
com to roz wo jo wa i cy wi li za cyj na szan sa. I przede wszyst kim
w tym sze ro kim kon tek ście sta ra my się o niej my śleć, re ali zu jąc
stra te gię roz wo ju WSSE. Ta stra te gia za kła da wzmac nia nie roz wo -
jo wych pro ce sów go spo dar czych. Po wsta wa nie gron prze my sło -
wych, kształ ce nie pra cow ni ków na po trze by firm, wdro że nia wy -
ni ków prac ba daw czo -roz wo jo wych, do sto so wa nie ba dań
do ocze ki wań przed się bior ców – bez nich nie ma mo wy o roz wo -
ju. Dla te go we wszyst kich ta kich dzia ła niach mo gą Pań stwo ocze -

ki wać za an ga żo wa nia i wspar cia WSSE „INVEST-PARK”. Kwar tal -
nik „INVEST-PARK Info”, do któ re go lek tu ry za chę cam, to je den
z na szych spo so bów opo wie dze nia Pań stwu o nie sa mo wi tym po -
ten cja le, ja ki two rzy my, dzia ła jąc w Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre -
fie Eko no micz nej. Fir my, lu dzie, po my sły, moż li wo ści – war to się
po znać i do łą czyć do naj lep szych! 

 JO LAN TA CIAN CIA RA, re dak tor pro wa dzą cy
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INVEST-PARK INFO (IPI) 
– kwartalnik gospodarczy Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INVEST-PARK” 

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

@

Invest in Wroclaw 

Ład i skuteczność

Tak, wierzymy w demokrację, w wolne i uczciwe wybory, niezależne sądy
i partie opozycyjne, w społeczeństwo obywatelskie i wolny przepływ
informacji bez cenzury. Tak, wierzymy w otwarty system gospodarczy
oparty na wolnym rynku, innowacji i indywidualnej inicjatywie ludzkiej.
Tak, wierzymy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równi, bez względu
na to, jak wyglądają, kogo kochają i skąd pochodzą. I to jest nasza siła! 
Te ideały jednoczą młodych ludzi w Bostonie, Brukseli, Dżakarcie,
Nairobi, Krakowie i Kijowie.

BARACK OBAMA, Prezydent Stanów Zjednoczonych w wystąpieniu w Brukseli, marzec 2014



BARBARA KAŚNIKOWSKA, PREZES WSSE „INVEST-PARK”

Właściwie to cud, że inwestorzy wciąż chcą lokować swoje firmy w Polsce. Patrząc na system zachęt,
jakimi kuszą przedsiębiorców w Chinach (całkowite zwolnienie z podatków przez 3 lata, 
50% zwolnienia przez kolejne 2 lata itp.), porównując „nieporównywalne” koszty pracy i całkowicie
odmienne podejście do ochrony środowiska, trudno uwierzyć, że ktoś jeszcze w ogóle chce produkować
swoje towary w Europie…

FELIETON
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jed nak! Tyl ko w 2013 ro ku wrę czy li -
śmy w wał brzy skiej stre fie 27 ze -
zwo leń na pro wa dze nie dzia łal no -
ści (to ozna cza 27 in we sty cji, po -
nad 1000 no wych miejsc pra cy).
W tym ro ku ze zwo le nia wy da li śmy

już kil ku na stu fir mom. In we sto rzy chcą ro bić biz -
nes w Pol sce! Coś mu si ich tu przy cią gać. Prze -
cież za nim po dej mą de cy zję i wy ło żą pie nią dze,
ana li zu ją wszyst kie za i prze ciw. W go spo dar ce
cu dów nie ma i w grun cie rze czy wia do mo, dla -
cze go in we sto rzy jed nak tu przy cho dzą. (przyp.
red.: po glą du au tor ki fe lie to nu nt. cu dów nie po -
dzie la re dak tor pro wa dzą ca „IPI”).

Pol ska Agen cja In for ma cji i In we sty cji Za gra -
nicz nych (obok sa mo rzą dów lo kal nych to wła -
śnie PAIiIZ jest dla za rzą du stre fy waż nym part ne -
rem i ko ope ran tem w re ali za cji na szych za dań)
pro wa dzi ła ba da nia wśród za gra nicz nych in we -
sto rów. W ska li pię cio punk to wej oce ni li oni kli -
mat in we sty cyj ny w Pol sce na 3,4. To, co cie szy
szcze gól nie – aż 62 proc. ba da nych po zy tyw nie
oce nia kul tu rę or ga ni za cyj ną pol skich pra cow-
ni ków, a 64 proc. do ce nia ich lo jal ność. Bar dzo
do bre oce ny w oczach in we sto rów zy sku ją
przede wszyst kim in ży nie ro wie, ka dra za rzą dza -
ją ca i pra cow ni cy z tech nicz nym wy kształ ce niem za wo -
do wym. Te da ne po twier dza ją przed się bior cy, któ rzy
dzia ła ją w Wał brzy skiej SSE. Wszy scy oni zgod nie
wska zu ją nasz naj więk szy atut: wy kształ co nych pra cow -
ni ków. 

Mo że my wy grać za bie gi o in we sto rów nie ta nią i do -
stęp ną si łą ro bo czą – bo tań sza i licz niej sza jest w Chi -
nach czy In diach – ale wy szko lo ny mi pra cow ni ka mi.
Świa do mie uży wam sło wa „mo że my”, bo du żo jesz cze

jest w tym za kre sie do zro bie nia. Wpraw dzie ma my
w Pol sce wie le uczel ni i stu den tów (co 10. stu dent w Unii
Eu ro pej skiej mó wi po pol sku), jed nak kie run ki kształ ce -
nia moc no roz mi ja ją się z ocze ki wa nia mi ryn ku pra cy.
Ten sam pro blem do ty ka szko ły za wo do we, któ re, oprócz
zmia ny pro gra mu na ucza nia mu szą jesz cze za pew nić
od po wied nie „warsz ta ty”. Za kup no wych ma szyn to du -
ży wy da tek, nie dzi wi więc re zer wa szkół przy wpro wa -
dza niu no wych spe cja li za cji. Przed się bior cy mó wią 

Inżynierowie, menedżerowie, technicy to nasza siła

ATUT
A

Wręczanie zezwoleń na prowadzenie działalności w wałbrzyskiej strefie. Od lewej: BOŻENA DRÓŻDŻ 
– kierownik biura zarządzania strategicznego, nadzoru właścicielskiego, funduszy europejskich i rozwoju
gospodarczego, UM Wałbrzych, MAREK ZYCH – NSK Steering Systems Europe (Polska) sp. z o.o.,
wiceprezes zarządu, dyrektor zakładu i BARBARA KAŚNIKOWSKA – prezes WSSE „INVEST-PARK”



jed nak wy raź nie: pol skie szkol nic two za wo do we wy ma -
ga sys te mo wych zmian. Dla te go jed nym z naj waż niej -
szych za dań, po sta wio nych przez kie row nic two Mi ni -
ster stwa Go spo dar ki przed spe cjal ny mi stre fa mi, jest
ini cjo wa nie i wspie ra nie roz wo ju szkol nic twa du al ne go.
Do sto so wa nie ofer ty szkół do rze czy wi stych po trzeb pra -
co daw ców, włą cze nie przed się bior ców w sys tem prak tyk
za wo do wych – ta kie zmia ny da dzą nam prze wa gę w sta -
ra niach o no we in we sty cje. 

Nie daw no JO SE AN GEL GUR RIA, se kre tarz ge ne ral ny
OECD, prze ka zał w ra por cie „Eco no mic Su rve ry of Po -
land 2014” re ko men da cje dla pol skiej go spo dar ki. Pod -
czas lek tu ry czu łam się, jak bym czy ta ła swo je wła sne
no tat ki do fe lie to nu. OECD pod kre śla „im po nu ją cą 
po pra wę po zio mu wy kształ ce nia mło dych lu dzi”. Ale 

rów no cze śnie da je re ko men da cje: na le ży sty mu lo wać
współ pra cę przed się bior ców z uczel nia mi i szko ła mi za -
wo do wy mi. Za le ca m.in. zwięk sze nie do ta cji dla przed -
się bior ców na po kry cie kosz tów za trud nia nia i szko le nia
za wo do we go uczniów. Uczel niom su ge ru je zwięk sze nie
w pro gra mach stu diów mo du łów za jęć prak tycz nych, re -
ali zo wa nych we współ pra cy z przed się bior ca mi. Nie -
skrom nie po wiem: my już nie któ re z tych re ko men da cji
re ali zu je my. Pa nie i Pa no wie In we sto rzy – za pra szam
do współ pra cy. Ma my w Pol sce ka pi tał, któ re go po trze -
bu je cie: wy edu ko wa nych, am bit nych pra cow ni ków, 
zna my spo sób na do sto so wa nie ich kom pe ten cji do wa -
szych ocze ki wań, gwa ran tu je my za an ga żo wa nie i przy -
chyl ność władz lo kal nych i cen tral nych. Pol ska to stre fa
mą drych in we sty cji! 
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tymczasem mądre decyzje wymagają namysłu, analizy, kalkulacji.
Efektywna realizacja mądrych decyzji potrzebuje konsekwencji
w działaniu i stabilnego otoczenia. Trzeba dużo pracy i cierpliwości, 
by zamiast szybkich recept i chwytliwych haseł tworzyć realne warunki 
dla rozwoju, skuteczne, na miarę szyte, metody wsparcia procesów
gospodarczych. Trzeba też pokory, gdyż działania dziś podejmowane

zaowocują po latach. Bo wpływ na nie ma tak wiele nieoczekiwanych czynników,
niezależnych od naszych intencji, że teoria chaosu bywa prawdą absolutną.
Na dodatek nie wszystkie te nasze prace dadzą efekt, jakiego byśmy oczekiwali. 

To nie zwalnia z obowiązku działania, choć kłóci się z tym, że jako polityk
potrzebuję spektakularnych sukcesów, a i jako wyborca wymagam coraz więcej... 

Proszę się nie obawiać, nie będzie teraz nic politycznego. Sama gospodarka 
– pouczająca historia, z happy endem (mam nadzieję) w tle – czyli o pożytkach
z upadłości FagorMastercook (przyp. red.: FagorMastercook – przed ogłoszeniem
upadłości koncern będący własnością dwóch udziałowców, hiszpańskiego Fagora
i spółdzielni Montragon, 270 firm na świecie, 14 mln euro rocznych obrotów).

Wieści o problemach wrocławskiej fabryki sprzętu AGD FagorMastercook były
jesienią ubiegłego roku zaskoczeniem nie tylko dla pracowników firmy. Także
i instytucje publiczne, odpowiedzialne za stymulowanie rynku pracy – stanęły przed
niemałym wyzwaniem. Potencjalna upadłość tak dużego pracodawcy
spowodowałaby, że na regionalny rynek pracy trafi 1300 bezrobotnych o podobnych
kompetencjach zawodowych. 

Fagor to doskonały przykład, że wszystko, co dzieje się w świecie, ma wpływ na to,
co na naszym podwórku. Wrocławska fabryka jeszcze kilka miesięcy wcześniej była
wiodącym zakładem hiszpańskiego koncernu. Ani zakłady we Francji, ani w Hiszpanii
nie miały tak dobrych wyników. Rozważano nawet w pewnym momencie
przeniesienie produkcji z innych europejskich fabryk do Wrocławia. A jednak – kryzys
w zachodniej i południowej Europie uruchomił lawinę. Załamanie rynku
mieszkaniowego w Hiszpanii, gdzie deweloperzy byli zawsze największym odbiorcą
sprzętu produkowanego przez koncern, doprowadziło ostatecznie do upadku
głównego udziałowca koncernu, a co za tym idzie, upadłości wrocławskiej fabryki.
Kiedy w listopadzie inicjowałam powołanie przy EWIE MAŃKOWSKIEJ,
wicewojewodzie dolnośląskim, grupy roboczej w sprawie wrocławskiego zakładu,
przede wszystkim myślałam o przygotowaniu instytucji publicznych działających
w sferze gospodarczej i na rynkach pracy, na różne warianty rozwoju sytuacji. Tego
najgorszego: 1300 osób tracących pracę (!) chyba nikt z zaangażowanych
w działania nie dopuszczał. I słusznie – już 10 stycznia, na kolejnym spotkaniu
poświęconym sytuacji, zarząd fabryki poinformował o przewidywanym wyjściu
z kryzysowej sytuacji i wznowieniu produkcji bez masowych zwolnień pracowników. 

Dla ludzi, którzy utrzymują swoje rodziny, stojąc przy taśmie we wrocławskim
Fagorze czy świdnickim Gryphonie, upadłość zakładu to prawdziwe życiowe dramaty
(przyp. red.: świdnicka fabryka, zatrudniająca ponad 80 osób, wstrzymała produkcję
pod koniec ubiegłego roku). 

A

ILONA ANTONISZYN-KLIK, WICEMINISTER GOSPODARKI

Politycy potrzebują idei, które można zamknąć w krótkim haśle,
i spektakularnych sukcesów. Wyborcy oczekują szybkich i łatwych
recept – pomysłów (choćby i utopijnych) na lepszą rzeczywistość.
I w tym, i w przyszłym roku usłyszymy jeszcze niejedną bzdurną
opinię ekonomiczną i poznamy pomysł na szybki darmowy dobrobyt. 
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CÓŻ TAM, PANIE, 
W GOSPODARCE?

Re kon struk cja rzą du. Funk cje mi ni ste -
rial ne przestaje pełnić sześć osób. Zmia ną

struk tu ral ną w Ra dzie Mi ni strów by ło po wsta nie no we go su -
per re sor tu z po łą cze nia do tych cza so wych mi ni sterstw: roz -
wo ju re gio nal ne go oraz trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar -
ki mor skiej. No wym mi ni ster stwem kie ru je ELŻ BIE TA
BIEŃ KOW SKA, wcze śniej mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go.
Bień kow ska zo staje też wi ce pre mie rem.

Ukra ina nie pod pi su je umo wy sto wa rzy sze nio wej z Unią
Eu ro pej ską. An tyrzą do wymi pro te stami na kijowskim Maj -
da nie Nie pod le gło ści rozpoczyna się ukraiński kryzys.

W Gre cji pada ko lej ny re kord bez ro bo cia. Bez pra cy jest
28 proc. ak tyw nych za wo do wo Gre ków. Wśród osób po ni -
żej 25. ro ku ży cia wskaź nik ten prze kro czył 61 proc. 

Naj więk szy krach w ro syj skim sys te mie ban ko wym. Upada
Ma ster bank po sia da ją cy naj więk szą sieć ban ko ma tów w Ro sji.
W ra dzie ban ku za sia dał przy rod ni brat Wła di mi ra Pu ti na.

Ra da Po li ty ki Pie nięż nej utrzy muje
sto py pro cen to we na nie zmie nio nych po -
zio mach. Ozna cza to, że pod sta wo wa
sto pa re fe ren cyj na wy no si (od 4 lip ca
2013 ro ku) 2,50 proc.

Sejm przy jmuje pro jekt zmian w sys te mie eme ry tal nym
(OFE). Za zmia na mi gło so wa ło 232 po słów, prze ciw by -
ło 216. Je den par la men ta rzy sta wstrzy mał się od gło su, 
a 11 by ło nie obec nych. Prze ciw ni cy „roz mon to wy wa nia”
OFE mó wią o nie kon sty tu cyj no ści rzą do we go pro jek tu.

Ko mi sja Eu ro pej ska uka ra ła osiem ame ry kań skich i eu ro -
pej skich ban ków za wspól ne, nie le gal ne usta la nie opro cen to -
wa nia kre dy tów. Cho dzi o gi gan tycz ne pie nią dze – grzyw -
na wy no si w su mie 1,7 mld eu ro. To naj więk sza w hi sto rii
Unii Eu ro pej skiej ka ra dla wiel kich in sty tu cji fi nan so wych.

Na GPW de biu tuje Gru pa Ener ga (naj więk sze IPO 2013
ro ku na war szaw skiej gieł dzie). War tość ofer ty się ga 2,4 mld
zło tych. Nie ste ty, na de biu cie in we sto rzy nie mo gli li czyć na
zy ski.

Z 31 do 15 proc. zmniej sza się w cią gu ro ku od se tek Po la -
ków, któ rzy za mie rza ją oszczę dzać na lo ka tach ter mi no wych.

W syl we stro wą noc Ło twa zmie nia wa lu tę i przy stępuje
do stre fy eu ro. Na krok ten wła dze w Ry dze de cy dują się,
choć po par cie miesz kań ców dla wpro wa dze nia eu ro wy no si -
ło je dy nie 25 pro cent. 

Ukra ina. Trwa ją pro te sty w Ki jo wie. Są
pierw sze ofia ry śmier tel ne. We Lwo wie,
Rów nem, Tar no po lu i Czer ka sach miesz kań -
cy zaj mu ją sie dzi by władz wo je wódz kich.

Spół ki ko man dy to wo -ak cyj ne bę dą ob ję -
te nie tyl ko po dat kiem CIT jak by ło do tej po ry, ale rów nież
PIT. W związ ku ze zmia ną ten ro dzaj dzia łal no ści stra ci swój
naj więk szy atut, ja kim by ło ni skie opo dat ko wa nie. 

GRUDZIEŃ

2013

PRACA,
NIE FAJER

LISTOPAD

2013

STYCZEŃ

2014



Nieobojętność wobec osób w takich sytuacjach
jest miarą naszej ludzkiej dojrzałości. Ale miarą
dojrzałości społecznej, publicznej jest chęć
i umiejętność budowania systemu ograniczającego
negatywne skutki procesów rynkowych. 

Doświadczenia związane z FagorMastercook były
dla mnie osobiście źródłem wiedzy i inspiracji
w pracach systemowych toczących się w Ministerstwie
Gospodarki. Już od pewnego czasu w resorcie
mieliśmy pewność, że prawo upadłościowe wymaga
zmian. Postępowania upadłościowe w większości 
(82 proc. w 2013 roku) kończą się w Polsce likwidacją
przedsiębiorstwa. Likwidowane są miejsca pracy.
W niewielkim stopniu z masy upadłościowej zaspokajani są wierzyciele, co
uruchamia reakcję łańcuchową: jedna upadła firma to problemy kolejnych. 

Niestety, bardzo rzadko wykorzystywana jest w Polsce procedura naprawcza.
Na marginesie: w przypadku Fagora na początku źródłem niejasności
w komunikacji okazały się różnice między hiszpańskim prawem upadłościowym,
które w tym przypadku miało zastosowanie, a naszym. To, co my w Polsce
rozumieliśmy jako upadłość, w Hiszpanii rozumiano jako postępowanie naprawcze.

Tak czy inaczej restrukturyzacja i działania naprawcze w polskim prawie
upadłościowym ustąpiły miejsca upadłości (nawet upadłość układowa odbierana
jest często jako początek końca działalności gospodarczej, co staje się
stygmatem mocno ograniczającym realne szanse przedsiębiorstwa). Do tego
długotrwałe procedury prowadzą nie tylko do likwidacji przedsiębiorstwa, ale
do fizycznej degradacji majątku upadłego, a więc niemożności zaspokojenia
wierzycieli. 

Dobra wiadomość: będzie inaczej! Mój resortowy kolega, wiceminister
MARIUSZ HAŁADYJ, we współpracy z wiceministrem sprawiedliwości
MICHAŁEM KRÓLIKOWSKIM, z zespołem ekspertów, zakończyli prace
nad wspólnym projektem zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym.

Jeszcze w tym półroczu ustawa powinna trafić do akceptacji Rady Ministrów,
a potem do Sejmu. Planowane zmiany będą zarówno dłużników, jak i wierzycieli
skłaniać do korzystania z opcji restrukturyzacji. Więcej firm niż obecnie przetrwa
trudności. Szacujemy w resorcie, że w pierwszym pełnym roku obowiązywania tej
ustawy, dzięki wprowadzanym zmianom, może uda się zachować ok. 100 tys.
miejsc pracy.

I to są moje pożytki z problemów FagorMastercook: mam ugruntowaną
pewność, że wiele osób potrafi się zmobilizować do skutecznego działania, mam
satysfakcję, że powstał dobry dla gospodarki projekt zmian prawa. I może mało to
nadaje się na plakaty i wiece, ale polecam pamięć o takich działaniach jako
antidotum na niejedną bzdurną opinię ekonomiczną i pomysł na szybki darmowy
dobrobyt, jakie zapewne w najbliższych miesiącach poznamy. 
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W stycz niu bez ro bo cie wzrasta z 13,4
proc. do 14 proc. – po da ło Mi ni ster stwo
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Bez pra cy po zo sta je 2 259,5 
ty s. Po la ków.

Pol ski zło ty ob cho dzi 90. uro dzi ny. 20 stycz nia 1924 ro -
ku uka za ło się roz po rzą dze nie Pre zy den ta Rze czy po spo li tej,
w któ rym po ja wił się za pis, że wa lu tą od ro dzo nej Polski bę -
dzie zło ty.

Se nat USA za twier dza w po nie dzia łek Ja net Yel len, do -
tych cza so wą wi ce pre zes Re zer wy Fe de ral nej, czy li ban ku cen -
tral ne go USA (FED), na no wą sze fo wą tej in sty tu cji. Bę dzie
pierw szą ko bie tą na tym sta no wi sku w 100-let niej hi sto rii FED.

3 lu te go OFE prze ka zują do ZUS ak ty -
wa o war to ści 153.151,2 mln zło tych.

Nie słab ną pro te sty prze ciw ko pre zy -
den to wi Ja nu ko wy czo wi na Ukra inie. Na
Maj da nie do cho dzi do krwa wych walk. Gi nie pra wie 100 osób.
Na współ win nych zbrod ni UE, USA, Ka na da na kła da ją sank -
cje. Par la ment od wo łu je Ja nu ko wy cza z funk cji pre zy den ta.
Ten po ta jem nie ucie ka z Ki jo wa.

Olim pia da w So czi. Naj droż sza w hi sto rii. Jed no cze śnie
naj lep sza dla na szych spor tow ców spośród wszyst kich do -
tych cza so wych zi mo wych igrzysk.

Wko pa no ka mień wę giel ny pod po wsta ją cą w Bie la nach
Wro cław skich in we sty cję fir my Ama zon – jed nej z naj więk -
szych in ter ne to wych sie ci han dlo wych na świe cie.

Gi gant in ter ne to wy Yahoo! ogłasza, że prze no si swo je ope -
ra cje w Eu ro pie do od dzia łu w Ir lan dii. Ja ko po wód po da no
uprosz cze nie struk tu ry or ga ni za cyj nej kon cer nu, ale nie ofi -
cjal nie de cy zję ko men tu je się ja ko uciecz kę przed wy so ki mi
po dat ka mi, m.in. we Fran cji.

Pre mier Do nald Tusk od wo łuje ze sta no wi ska pre zes Urzę -
du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów Mał go rza tę Kra -
sno dęb ską -Tom kiel.

Ban ko wi Barc lays, na le żą ce mu do wiel kiej czwór ki naj -
więk szych bry tyj skich ban ków, wy kra dzio no po uf ne da ne
27 tys. klien tów.

Wiel ka Bry ta nia wprowadza cię cia w za -
sił kach dla imi gran tów z Unii Eu ro pej skiej.

Pre mier Do nald Tusk po wo łu je na sze fa
UOKiK Ada ma Jas se ra, se kre ta rza Ra dy
Go spo dar czej przy pre mie rze, wi ce sze fa Ko mi te tu Sta łe go
Ra dy Mi ni strów.

Wła dze Chin ogłaszają „Na ro do wy plan urba ni za cji no we -
go ty pu” na la ta 2014–20. Rząd chce pod nieść wskaź nik
urba ni za cji kra ju z 54 do 60 proc. Ozna cza to prze miesz -
cze nie się ko lej nych 90 mi lio nów lu dzi ze wsi do miast.

16 mar ca na Kry mie prze pro wa dzo no re fe ren dum w spra -
wie przy łą cze nia pół wy spu do Fe de ra cji Ro syj skiej. Kil ka dni
póź niej Du ma ofi cjal nie ogłasza po wrót Kry mu do Ro sji.
21 mar ca rząd Ukra iny pod pi suje umo wę sto wa rzy sze nio -
wą z UE. Re la cje ukra iń sko -ro syj skie wciąż są na pię te.
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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.



lip ca 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.

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 do koń -

ca czerw ca 2014 r. uzy skać ze zwo le nie na dzia ła lność w stre fie. Sa -
mo roz po czę cie in we sty cji mo że na stą pić znacz nie póź niej. Je śli
czy ta ją Pań stwo to wy da nie „IPI” na po cząt ku kwiet nia – jest jesz -
cze szan sa. Pro ce du ra uzy ski wa nia ze zwo le nia trwa 42–50 dni. 

PRAWO, PODATKI

INVEST-PARK INFO  1/2/20148

Przedsiębiorcy, którzy do końca czerwca tego roku otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności
w specjalnej strefie ekonomicznej, skorzystają z wyższych ulg podatkowych. Od 1 lipca 2014 r. zmienia
się wysokość pomocy publicznej – będzie ona o 15 procent niższa niż obecnie.

PORÓWNANIE WYSOKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ
WEDŁUG STARYCH I NOWYCH ZASAD

województwa województwa 
lubuskie i opolskie dolnośląskie i wielkopolskie

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

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

Wiel kość przed się bior stwa: ma łe
 Lo ka li za cja: wo je wódz two opol skie
 Wy dat ki in we sty cyj ne: 

Grunt: 200.000 PLN
Ma szy ny, urzą dze nia: 300.000 PLN
Bu dyn ki, bu dow le: 300.000 PLN

Cał ko wi ty koszt no wej in we sty cji: 800.000 PLN
 In ten syw ność po mo cy pu blicz nej: 70%

WIEL KOŚĆ PO MO CY PU BLICZ NEJ: 

Cał ko wi ty koszt no wej in we sty cji 
×

in ten syw ność po mo cy 

= 800.000 PLN × 70% = 560.000 PLN  

560.000 PLN to war tość po mo cy pu blicz nej, 
czy li war tość nie za pła co ne go po dat ku do cho do we go

Staw ka po dat ku do cho do we go = 19% 

WIEL KOŚĆ DO CHO DU ZWOL NIO NE GO Z PO DAT KU: 

560.000 PLN / 19% = 2 947 368,42 zł

1

Procedura ubiegania się
o zezwolenie na działalność
w specjalnej strefie obejmuje:
1. List intencyjny2. Umowę kaucji3. Ogłoszenieprzetargu/rokowań

4. Rokowania/przetarg
5. Zatwierdzenie wyników

rokowań/przetargu
6. Wydanie zezwolenia

Pomoc publiczna w specjalnych strefach – zmiany

ZDĄŻĄ 
ZDECYDOWANI

Wiel kość przed się bior stwa: ma łe
 Lo ka li za cja: wo je wódz two opol skie
 Wy dat ki in we sty cyj ne: 

Grunt: 200.000 PLN
Ma szy ny, urzą dze nia: 300.000 PLN
Bu dyn ki, bu dow le: 300.000 PLN

Cał ko wi ty koszt no wej in we sty cji: 800.000 PLN
 In ten syw ność po mo cy pu blicz nej: 55%

WIEL KOŚĆ PO MO CY PU BLICZ NEJ: 

Cał ko wi ty koszt no wej in we sty cji 
×

in ten syw ność po mo cy 

= 800.000 PLN × 55% = 440.000 PLN  

440.000 PLN to war tość po mo cy pu blicz nej, 
czy li war tość nie za pła co ne go po dat ku do cho do we go

Staw ka po dat ku do cho do we go = 19% 

WIEL KOŚĆ DO CHO DU ZWOL NIO NE GO Z PO DAT KU: 

440.000 PLN / 19% = 2 315 789.47 zł

Przykład obliczania pomocy publicznej z tytułu
kosztów nowej inwestycji według przepisów 
obowiązujących od 1 lipca 2014 r.:

Przykład obliczania pomocy publicznej z tytułu
kosztów nowej inwestycji według przepisów 
obowiązujących do 30 czerwca 2014 r.:

@

ZA PRA SZA MY DO KON TAK TU: 
De par ta men t Ob słu gi In we sto ra, pro wa dzą cy pro ce du rę wy da wa nia ze zwo leń: doi@in vest -park
O pomocy publicznej piszemy też na stronach 34–35.



Naj bar dziej istot ną zmia ną w po dat ku od to -
wa rów i usług od 1 stycz nia 2014 r. wy da -

je się zmia na w za kre sie obo wiąz ku po dat ko -
we go. Zno we li zo wa na usta wa wpro wa dza ja ko
za sa dę ogól ną re gu łę, że obo wią zek po dat ko wy
po wsta je z chwi lą do ko na nia do sta wy to wa rów lub
wy ko na nia usłu gi. Do koń ca ze szłe go ro ku obo -
wią zek po dat ko wy po wsta wał, co do za sa dy,
w mo men cie wy sta wie nia przez po dat ni ka fak tu -
ry. Na prze ło mie mie się cy/kwar ta łów ist nia ła za -
tem moż li wość od ra cza nia mo men tu za pła ty VAT
na leż ne go do chwi li wy sta wie nia fak tu ry VAT,
a ści ślej mó wiąc, do cza su zło że nia de kla ra cji VAT
za okres roz li cze nio wy, w któ rym wy sta wio no fak -
tu rę. Od po cząt ku ro ku po dat ni cy stra ci li ta ką
moż li wość. 

Zmia nie uległ rów nież ka ta log świad czeń, dla
któ rych obo wią zek po dat ko wy po wsta je na za sa -
dach szcze gól nych. W tym miej scu war to wy mie -
nić choć by usłu gi naj mu, le asin gu czy do sta wy
tzw. me diów, w związ ku ze świad cze niem któ rych
obo wią zek po dat ko wy po wsta je obec nie w mo men -
cie wy sta wie nia fak tu ry. Do koń ca 2013 r. obo wią -
zek ten po wsta wał z upły wem ter mi nu płat no ści
(nie póź niej niż w da cie otrzy ma nia za pła ty w przy -
pad ku le asin gu/naj mu).

Zmia nie ule gły rów nież prze pi sy re gu lu ją ce kwe -
stie mo men tu od li cze nia VAT na li czo ne go. Obec nie
VAT pod le ga od li cze niu, co do za sa dy, nie wcze -
śniej niż w da cie, w któ rej po wstał obo wią zek po -
dat ko wy (tj. zo sta ła do ko na na do sta wa) i na byw ca

po sia da fak tu rę. Po dob na za sa da obo wią zy wa ła
jed nak rów nież na grun cie po przed nio obo wią zu ją -
cych prze pi sów, zgod nie z któ ry mi VAT mógł zo -
stać od li czo ny w da cie otrzy ma nia fak tu ry, ale nie
wcze śniej niż w mo men cie otrzy ma nia to wa ru lub
wy ko na nia usłu gi. W prak ty ce róż ni ca wy stą pi w sy -
tu acji, w któ rej otrzy ma nie to wa ru/wy ko na nie usłu -
gi na stą pi po mie sią cu otrzy ma nia fak tu ry, ale
przed ter mi nem na zło że nie de kla ra cji za ten mie -
siąc. Do 31 grud nia 2013 r. VAT w ta kiej sy tu acji
mógł zo stać od li czo ny w da cie otrzy ma nia fak tu ry.
Na grun cie obec nie obo wią zu ją cych prze pi sów
pra wo do od li cze nia VAT na li czo ne go z ta kiej fak-
tu ry po wsta nie do pie ro w roz li cze niu za mie siąc,
w któ rym otrzy ma no to war/wy ko na no usłu gę. Prak -
tycz na róż ni ca w za kre sie mo men tu sko rzy sta nia
z pra wa do od li cze nia VAT na li czo ne go do ty czy
rów nież me diów. Obec nie, w prze ci wień stwie do
prze pi sów z 2013 r., VAT mo że zo stać w prak ty ce
od li czo ny już w mo men cie otrzy ma nia fak tu ry, nie
zaś z upły wem ter mi nu płat no ści. Do dat ko wo,
w od nie sie niu do pew nych ka te go rii usług (np.
usłu gi trans por to we i li cen cje) po dat ni cy bę dą zo -
bo wią za ni we ry fi ko wać da tę wy ko na nia usłu gi/po -
wsta nia obo wiąz ku po dat ko we go. Do koń ca ze szłe -
go ro ku w prak ty ce przyj mo wa ło się, że od li cze nie
VAT zwią za ne go z na by ciem ta kich usług przy słu -
gu je w da cie otrzy ma nia fak tu ry nie za leż nie od da -
ty wy ko na nia/po wsta nia obo wiąz ku po dat ko we go.

Zmia ny w za kre sie za sad usta la nia pod sta wy
opo dat ko wa nia, choć istot ne ob ję to ścio wo, nie

po win ny w prak ty ce ro dzić zna czą cych róż nic.
Wśród istot nych zmian moż na wska zać po ja wie -
nie się prze pi su, zgod nie z któ rym pod sta wa opo -
dat ko wa nia po win na obej mo wać m.in. kosz ty do -
dat ko we, ta kie jak pro wi zje, kosz ty opa ko wa nia,
trans por tu i ubez pie cze nia po bie ra ne od na byw -
cy/usłu go bior cy. Mo że to ro dzić trud no ści dla tych
przed się biorstw, któ re uma wia ją się z na byw cą na
ob cią ża nie go do kład ny mi kosz ta mi trans por tu,
któ re czę sto są zna ne do pie ro po otrzy ma niu fak -
tu ry od prze woź ni ka.

Zmia ny na stą pi ły rów nież w od nie sie niu do fak -
tu ro wa nia. Z po cząt kiem ro ku znacz nie wy dłu żył
się okres na wy sta wie nie fak tu ry; od te go mo men -
tu fak tu rę wy sta wia się do 15. dnia mie sią ca na -
stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym do ko na no do -
sta wy to wa ru lub wy ko na no usłu gę. Co wię cej,
po twier dzo no, że fak tu ra mo że być wy sta wia na
przed do sta wą/za licz ką, ale nie wcze śniej niż na 
30 dni przed. War to rów nież wspo mnieć o za po -
wie dzia nych zmia nach w za kre sie od li cza nia VAT
na li czo ne go z ty tu łu na by cia sa mo cho dów oso bo -
wych. Zmia ny te ma ją wejść w ży cie z dniem
1 kwiet nia 2014 r. i prze wi du ją ogra ni cze nie pra wa
do od li cze nia VAT od sa mo cho dów oso bo wych do
50 proc. kwo ty po dat ku. Wy ją tek sta no wić bę dą
sa mo cho dy wy ko rzy sty wa ne wy łącz nie do ce lów
dzia łal no ści go spo dar czej, od na by cia któ rych bę -
dzie przy słu gi wa ło pra wo do od li cze nia ca łej kwo -
ty VAT na li czo ne go pod wa run kiem pro wa dze nia
do dat ko wej ewi den cji prze bie gu po jaz dów. 
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Od 1 stycznia 2014 r. nowe zasady w prawie podatkowym

CIT I VAT – ZMIANY
Wraz z początkiem każdego nowego roku
podatkowego przedsiębiorcy stają
przed koniecznością przeanalizowania 
oraz wdrożenia licznych zmian
w przepisach. W związku z trudnościami,
które zazwyczaj wiążą się z tym
obowiązkiem, w poniższym artykule
przedstawiamy najistotniejsze zmiany
w podatku dochodowym od osób prawnych
oraz podatku od towarów i usług, które
weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Dział doradztwa prawno-podatkowego PwC zatrudnia
ponad 100 ekspertów mających uprawnienia licencjonowanych
doradców podatkowych, specjalizujących się w rozmaitych
obszarach podatkowych. Usługi PwC świadczone są
w siedmiu biurach (w Warszawie, Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu).

Nie wąt pli wie naj istot niej szą z punk tu wi dze nia po dat ku do cho do we go od osób praw -
nych zmia ną obo wią zu ją cą od 1 stycz nia 2014 r. jest nada nie sta tu su po dat ni ka

spół kom ko man dy to wo -ak cyj nym. 
Nada nie spół ce ko man dy to wo -ak cyj nej sta tu su po dat ni ka CIT ozna cza, że ak tu al nie

sa ma spół ka, a nie je dy nie jej wspól ni cy, bę dzie zo bo wią za na do opo dat ko wa nia do cho dów
wy pra co wa nych przez sie bie w da nym ro ku po dat ko wym. 

Po nad to wspól ni cy spół ki ko man dy to wo -ak cyj nej, za rów no ak cjo na riu sze, jak i kom -
ple men ta riu sze, pod le gać bę dą opo dat ko wa niu od fak tycz nie uzy ska ne go przez nich do -
cho du z ty tu łu uczest nic twa w zy sku ta kiej spół ki. 

W ce lu ob ję cia spół ki ko man dy to wo -ak cyj nej po szcze gól ny mi re gu la cja mi, w usta wie
o po dat ku do cho do wym od osób praw nych do ko na no sze re gu zmian o cha rak te rze 
re dak cyj nym i do sto so wu ją cym. Prze pi sy te ma ją za sto so wa nie, po cząw szy od pierw -
sze go dnia ro ku ob ro to we go spół ki ko man dy to wo -ak cyj nej roz po czy na ją ce go się po
31 grud nia 2013 r. 

 PATRYCJA
RASZCZUK 
Starszy Konsultant
w Dziale Prawno-
-Podatkowym PwC

 PATRYCJA 
CHŁOSTOWSKA
Starszy Konsultant
w Dziale Prawno-
-Podatkowym PwC

PO DA TEK OD TO WA RÓW I USŁUG

PO DA TEK DO CHO DO WY OD OSÓB PRAW NYCH
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Rozmowa z prezesem PAIiIZ

SŁAWOMIREM MAJMANEM

WYWIAD

PRODUKT FIRMOWY: 

STABILIZACJA
Od lat zajmuje się Pan kojarzeniem zagranicznego

kapitału z polską gospodarką – czy postrzeganie Polski
przez inwestorów uległo znaczącej zmianie? 

– Bar dzo nam się zmie nił wi ze ru nek – pa ra dok sal nie Pol ska
wy pięk nia ła w cza sie glo bal ne go kry zy su. Na gle oka za ło się, że
jest kraj w środ ku Eu ro py, któ ry nie mie ści się w tym ko szy ku, do
któ re go bez na my słu wkła da no Chor wa cję, Es to nię, Li twę, Cze -
chy, Wę gry... w ko szy ku z ety kiet ką Eu ro pa Środ ko wo -Wschod nia.
Spraw ne mu przej ściu przez kry zys za wdzię cza my, że gwał tow -
nie zmie ni ła się per cep cja Pol ski, pol skiej go spo dar ki. 

Wizerunek się zmienił bardzo, ale warunki dla
przedsiębiorców mniej…

– Na co na rze ka ją in we sto rzy? Na pra wo bu dow la ne i prze pi -
sy do ty czą ce go spo dar ki prze strzen nej, na pra wo za mó wień pu -
blicz nych, któ re jest za wi kła ne. Na rze ka ją na po dat ki, ale nie na
ich wy so kość, tyl ko na skomplikowanie prze pi sów i ich róż ne in -
ter pre ta cje. Na in fra struk tu rę prze sta li na rze kać, bo wi dzą z mia -
ny. Ale po ja wił się pro dukt trud ny do zdo by cia w in nych kra jach
eu ro pej skich. My go ma my – ten pro dukt na zy wa się sta bi li za cja.
Sta bi li za cja go spo dar cza. Sta bi li za cja fi nan so wa. A ka pi tał idzie
za sta bi li za cją.

Czy w takim razie to, co dzieje się tuż za naszą
granicą, może nam zaszkodzić?

– To, co się dzie je na Ukra inie, mo że słu żyć nam do tłu ma -
cze nia, że war to by ło przejść te ra pię szo ko wą, war to by ło przez
14 lat do sto so wy wać się do Unii Eu ro pej skiej, war to by ło bu do -
wać li be ral ną de mo kra cję. 

To akurat musimy tłumaczyć wewnętrznym
partnerom, nie zagranicznym. 

– Je śli cho dzi o za gra nicz nych – pro ble mem by ło za wsze tłu -
ma cze nie, czym się róż ni my od są sia dów. Jesz cze 5–6 lat te mu
przy cho dził mło dy czło wiek do swo je go biu ra w No wym Jor ku,
Düssel dor fie, To kio – włą czał kom pu ter, pa trzył co wy da rzy ło
w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej: pa dał fo rint wę gier ski i w tym
mo men cie ran king Pol ski zjeż dżał w dół. Za ła my wa ła się go spo -
dar ka li tew ska – ran king Pol ski w dół. Przez ostat nie la ta zro bi li -
śmy jednak du żo – my, czy li ci, któ rzy od po wia da ją za pro mo cję 

Pol ski: mi ni ster stwa go spo dar ki, spraw za gra nicz nych, tak że
PAIiIZ – że by lu dzie za uwa ża li, że Pol ska to od ręb ny kraj. I tak wy -
two rzy li śmy te dwa pro duk ty: sta bi li za cję i za ufa nie. 

Jakie za tym idą praktyczne zmiany w decyzjach
inwestorów? 

– Na ul. Po lnej w War sza wie jest słyn na sta ra pie kar nia. Od za -
wsze ku pu ję w niej buł ki. A tuż obok jest wie żo wiec, w któ -
rym – w cen trum ba daw czo -roz wo jo wym Sam sun ga – pra cu je
1300 pol skich in ży nie rów. Po dob ne, tyl ko mniej sze, cen tra są
w Ło dzi i Kra ko wie. Wszyst ko, co wy my śla Sam sung w dzie dzi -
nie wy so kiej tech no lo gii, po wsta je ko ło mo jej pie kar ni na Po lnej,
nie w Do li nie Krze mo wej w Sta nach Zjednoczonych ani w Seu lu. 

Za czę ło do przed się bior ców do cie rać, że co 10. stu dent w Eu -
ro pie jest Po la kiem, a struk tu ra wy kształ ce nia ma wpływ na struk -
tu rę in we sty cji, ja kie na pły wa ją do Pol ski. W la tach 90. by li śmy
dum ni z in we sty cji: li nia pro duk cyj na, przy niej ty siąc osób prze -
szko lo nych w trzy ty go dnie, skła da ją cych pro ste czę ści. Te go
ro dza ju in we sty cje ra czej do Pol ski już nie bę dą przy pły wać. One
wy bie ra ją al bo po łu dnie Eu ro py, al bo lo ka li za cje po za Eu ro pą.
W 2013 ro ku pra wie 60 proc. in we sty cji w naszym kraju to in we -
sty cje w biz nes in te lek tu al ny. 

Czy to jest już trwała tendencja, czy przypadki, 
godne opisania, ale nie stanowiące o rzeczywistej
konkurencyjności gospodarki?

– Na 160 pro jek tów, któ re pro wa dzi PAIiIZ, dwa dzie ścia pięć
to są pro jek ty ba daw czo -roz wo jo we. To ten den cja, któ ra bę dzie
się utrwa la ła, bo no wy sys tem wspie ra nia in we sty cji z fun du szy
unij nych, któ ry od przyszłego ro ku wcho dzi w ży cie, za kła da pre -
fe ren cje dla pro duk cji wpro wa dza ją cej no we tech no lo gie.

Obawiam się, żeby, podobnie jak w poprzednim
okresie programowania, nie rozproszyć tych środków
wyłącznie na działalność badawczą, bez powiązania
z wdrożeniem wyników.

– Pod War sza wą jest chiń ska in we sty cja. Za trud nia za le d wie 
30 osób, ale za to wszy scy to dok to rzy na uk tech nicz nych. Fir ma
zaj mu je się de tek cją nu kle ar ną. By łem w Chi nach w ich cen tra li,
któ ra jest czę ścią jed ne go z uni wer sy te tów pe kiń skich. W ho lu sie -
dzi by kon cer nu jest be to no wa ta bli ca, a do niej przy mo co wa ne



nie zli czo ne mo sięż ne ta blicz ki z ja ki miś na pi sa mi i da ta mi. Co -
dzien nie przy by wa ją no we. – Co to jest? – py tam. A oni: – To są
wdro że nia. – Jak to trzy, czte ry wdro że nia dzien nie? – nie do wie -
rzam. – No tak, to jest uni wer sy tet, a uni wer sy tet jest do te go, że -
by coś wy my ślać. A my to wdra ża my i usi łu je my sprze dać. Kie dy
za py ta łem, ja ki sys tem gran tów sto su je mi ni ster stwo, że by im te
ba da nia i wdro że nia sfi nan so wać, pa trzy li na mnie jak na wa ria -
ta: – Ja kie gran ty? Jak nam się to uda sprze dać, to im za pła ci my! 

A gdzie u nas jest pies po grze ba ny?

– Nie ob cią żał bym wi ną biz ne su. Ra czej na ukę... Przez ca łe
la ta or ga ni zo wa łem im pre zę po świę co ną pol skiej wy na laz czo -
ści. Co mnie ude rza ło: nie zwy kle wy so ki wiek osób zaj mu ją cych
się na uką. Moż na ca łe ży cie funk cjo no wać w in sty tu cie, nie ro -
biąc nic, co się da prak tycz nie wy ko rzy stać. Dla te go li czę na ten
no wy sys tem fi nan so wa nia – pie nią dze do sta niesz, jak się do ga -
dasz z przed się bior cą i ra zem coś kon kret ne go zro bi cie.

My zresz tą cał kiem do brze so bie ra dzi my, wpro wa dza jąc za -
gra nicz ne tech no lo gie. Na przykład w ostat nich la tach w ści słej
czo łów ce, bo na trze cim miej scu wśród sek to rów, są in we sty cje
z dzie dzi ny in for ma ty ki i te le ko mu ni ka cji, któ re wy ma ga ją nie si -
ły mię śni, a wie dzy i umie jęt no ści. Od dwóch lat na pierw szym
miej scu wśród in we sty cji za gra nicz nych w Pol sce są no wo cze sne

cen tra usług biz ne so wych. Są cza sem kry ty ko wa ne, bo
od twa rza ją pew ne pro ce du ry wy my ślo ne za gra ni cą,
w kor po ra cjach, ale to one da ją pra cę po nad 130 ty sią-
c om ab sol wen tom pol skich uczel ni. 6–7 lat te mu to się
za czy na ło od zwy kłych call cen ter, te raz to nie zwy kle
skom pli ko wa ne usłu gi fi nan so we, praw ne, in for ma tycz -
ne na rzecz kon cer nów. 

Wchła nia ją ab sol wen tów kie run ków 
hu ma ni stycz nych i chwa ła im za to, ale sil na
go spo dar ka nie mo że opie rać się głów nie 
na usłu gach.
– 60 pro cent in we sty cji za gra nicz nych w Pol sce to są

in we sty cje pro duk cyj ne.

Kto jest dla nas naj więk szym kon ku ren tem? 

– Niem cy, po nie waż ścią ga ją in we sty cje, któ re my
chce my mieć. Wiel ka Bry ta nia. Po za Unią – Tur cja, In die.
Funk cjo no wa nie po za Eu ro pą ma dla ka pi ta łu za le -
ty – nie jest się ogra ni czo nym prze pi sa mi. My na przy -

kład nie ku pu je my in we sty cji – za chę ca my, ale nie ku pu je my. Po
pierw sze dla te go, że nie chce my, po dru gie – nie ma my za co,
a po trze cie: nie wol no!

A za gro że nia we wnętrz ne? 

– My sa mi je steśmy naj więk szym za gro że niem. Zmie nia się
etos pra cy w Pol sce. Wy so ko oce nia ne w cza sie trans for ma cji:
kre atyw ność, am bi cja, par cie do gó ry – te ce chy gi ną. Ale po pra -
wia się to, co tra dy cyj nie przy pi su je się spo łe czeń stwom roz wi -
nię tym: so lid ność, lo jal ność, pra co wi tość. To do brze, ale jed nak
żal tej odro bi ny twór cze go sza leń stwa! Pro szę za uwa żyć: mó -
wi my „in we sty cje”, to jed nym tchem „in we sty cje za gra nicz ne”.
A prze cież te sa me me cha ni zmy są dla przed się bior ców pol -
skich, te sa me prze mia ny im sprzy ja ją. Wy raź nie wi dać, że za -
gra nicz ni przed się bior cy znacz nie śmie lej ko rzy sta ją z róż nych
źró deł fi nan so wa nia i wspar cia. I to nie są wca le wiel cy gra cze.
Wśród na pły wa ją ce go do Pol ski ka pi ta łu prze wa ża ją ma łe i śred -
nie fir my. De cy du ją się na in we sty cje, na ko rzy sta nie z po mo cy
pu blicz nej. To jest kwe stia od wa gi – szko da, że pol skim przed -
się bior com nie ro sną już skrzy dła hu sar skie! 

Dzię ku ję za roz mo wę.
 JO LAN TA CIAN CIA RA
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SŁAWOMIR MAJMAN

Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (PAIiIZ), z którą jest związany od 2008
roku, ale handlem zagranicznym i relacjami gospodarczymi
zawodowo zajmuje się od lat 70. Aktywnie uczestniczy
w inicjatywach społecznych, m.in. działał w Fundacji 
im. Gabriela Narutowicza, Stowarzyszeniu Menedżerów
Polskich, zakładał Stowarzyszenie Przyszłość Mediów. 
Jest autorem kilkuset artykułów poświęconych gospodarce. 

Wśród napływającego 
do Polski kapitału
przeważają małe
i średnie firmy.
Decydują się 
na inwestycje, 
na korzystanie
z pomocy publicznej. 
To jest kwestia odwagi 
– szkoda, że polskim
przedsiębiorcom 
nie rosną już skrzydła
husarskie!
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„INVEST-PARK Info”
CZYTAJ TEŻ NA iPADZIE

ZAPRASZAMY 
DO ODKRYWANIA ANIMOWANYCH 
ZAKAMARKÓW NASZEJ PUBLIKACJI

 Bezpłatna subskrypcja z AppStore

 Każdy kolejny numer do pobrania w każdej chwili z kiosku

 W jednej aplikacji dwie wersje językowe: 
polska (w ustawieniu pionowym urządzenia)
i angielska (w ustawieniu poziomym)

CZYTAJ • WŁĄCZ • OBRÓĆ • PRZESUŃ • WYSUŃ

 Opcje interaktywne

 Dodatkowe zdjęcia

 Animacje

 Prezentacje

 Filmy
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„Do łącz do naj lep szych!”, 

czyli      

Etex Building Materials
jak Kamil Stoch!
• W tym cza sie, kie dy Ka mil Stoch zdo by wał dru gi zło -
ty me dal w So czi, spół ka Etex Bu il ding Ma te rials na
XXI Tar gach Bu dow nic twa INTERBUD 2014 też zdo -
by wa ła głów ne na gro dy: Zło ty Me dal Tar gów oraz mi ni -
ste rial ną Na gro dę Głów ne go In spek to ra Nad zo ru Bu -
dow la ne go. 

Suk ces tym więk szy, że w dwu dzie sto jed no let niej hi sto -
rii tar gów nie zda rzy ło się, by obie głów ne na gro dy zdo -
by ła ta sa ma fir ma. Ko mi sja kon kur so wa do ce ni ła da -
chów kę CREATON TITANIA, bo jest no wo cze sna, in -
no wa cyj na, eko lo gicz na i funk cjo nal na…

SKC Eu ro pe PU 
i Ste ering Sys tems Eu ro pe
Do brze im idzie!
• W 2013 r. wy da no 27 no wych ze zwo leń na
pro wa dze nie dzia łal no ści w wał brzy skiej spe -
cjal nej stre fie. 
Na uro czy sto ści wrę cze nia ze zwo leń przy zna nych
pod ko niec ro ku spo tka li śmy do brych zna jo mych:
SKC Eu ro pe PU sp. z o.o. z Dzier żo nio wa in we -
stu je ko lej ne 2,5 mln zło tych w kup no no wych
zbior ni ków i urzą dzeń kon tro li. Dru gą już w stre -
fie in we sty cję ko re ań ski pro du cent po lio li (nie zbęd -
nych do ro bie nia pia nek ela stycz nych) za koń czy
w 2016 ro ku. A swo je trze cie ze zwo le nie od bie -
rał ja poń ski NSK Ste ering Sys tems Eu ro pe (Pol -
ska) sp. z o.o. Dzię ki war tej po nad 30,75 mln zł
in we sty cji za kład w Wał brzy chu bę dzie wy twa rzać
kom po nen ty, któ re obec nie spół ka zmu szo na jest
im por to wać spo za Eu ro py. 

BRAWO DLA MEDALISTÓW!

WIE ŚCI
ZE STRE FO WYCH
FIRM

Go rą ce 20. uro dzi ny 
w So ne lu
• So nel świę tu je 20. rocz ni cę pro wa dze nia
dzia łal no ści. Z tej oka zji za rząd fir my zde cy -
do wał się ufun do wać wszyst kim pra cow ni kom 
– So nel za trud nia w Świd ni cy 200 osób – wy -
ciecz kę do Tu ne zji. 

Rocz ni co wa ga la od bę dzie się 14 czerw ca
w Te atrze Miej skim w Świd ni cy. Czer wiec to
do bry mie siąc dla spół ki – po wsta ła w czerw -
cu 1994 r., w czerw cu 2008 r. za de biu to wa -
ła na Gieł dzie Pa pie rów War to ścio wych (jej
ak cje są no to wa ne na ryn ku pod sta wo wym).
Wy my ślo na przez pol skich in ży nie rów elek -
try ków jest zna czą cym pro du cen tem wy so kiej
ja ko ści przy rzą dów po mia ro wych dla elek tro -
ener ge ty ki i te le ko mu ni ka cji.

„INVEST-PARK” życzy 

100 lat świetnych notowań!

Daicel Safety: 10-latka 
ze stuletnią tradycją w tle 
• W mar cu świę tu je 10. rocz ni cę roz po czę -
cia dzia łal no ści w ża row skiej pod stre fie
WSSE „INVEST-PARK” Da icel Sa fe ty
Sys tems Eu ro pe. Na ob cho dy do ho te lu 
Go łę biew ski w Kar pa czu za pro szo no i sa-
mo rzą dow ców z Ża ro wa, i przed sta wi cie li 
kor po ra cji z Ja po nii oraz klien tów i pra cow -
ni ków spół ki. 

Da icel jest jed ną z pierw szych firm, któ re otrzy -
ma ły ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia łal no ści
na te re nie WSSE „INVEST-PARK” w pod -
stre fie Ża rów. W za kła dzie pra cu je po nad 250
osób. Da icel wy twa rza wy peł nia cze (in fla to ry)
do po du szek kie row cy, pa sa że ra oraz wy peł -
nia cze do tak zwa nej kur ty ny bocz nej. Ca ła ja -
poń ska z po cho dze nia gru pa za 5 lat świę to -
wać bę dzie stu le cie ist nie nia.

Wszystkiego najlepszego!

„INVEST-PARK” trzyma
kciuki za te inwestycje!

Mon de lez – ko smicz ne suk ce sy
• Naj słod szy stre fo wy pro du cent – Mon de lez – wy li -
czył, że sko ro śred nia od le głość z Zie mi do Księ ży ca
wy no si 385 tys. km, to uło żo ne w stos cia stecz ka
Oreo wy pro du ko wa ne od 1912 ro ku do dziś stwo rzy -
ły by pięć od ręb nych ście żek łą czą cych nas z tym na -
tu ral nym sa te li tą. 

Spół ka Mon de lez Pol ska, któ ra ma w WSSE dwie fa -
bry ki – we Wro cła wiu i Skar bi mie rzu, jest li de rem
w sprze da ży na pol skim ryn ku cze ko lad, cia ste czek, wa -
fli i gu my do żu cia. 

„INVEST-PARK INFO” uważa, że w tym przypadku nadmiar słodyczy nie może szkodzić.

Róże i Gazele 
Zakładu Produkcji
Automatyki Sieciowej 
• Po raz ko lej ny ZPAS i ZPAS-NET zna la -
zły się w gro nie Ga zel Biz ne su. Ozna cza to,
że obie spół ki mo gą się chwa lić wzro stem
przy cho dów i zy sków oraz ro sną cym za trud -
nie niem. 

Ga ze le Biz ne su to ran king naj dy na micz niej
roz wi ja ją cych się ma łych i śred nich firm, któ re -
go I edy cja od by ła się w 2000 r. Tym ra zem 
wśród firm dol no ślą skich ZPAS zna lazł się na
miej scu 75., ZPAS-NET na 225. ZPAS sp. z o.o.
otrzy mał też w co rocz nym kon kur sie sta ro sty po -
wia tu kłodz kie go „Ró ża Kłodz ka” wy róż nie nie
w ka te go rii PRACODAWCA ROKU. 

GRA TU LU JE MY 

@

ZAPRASZAMY STREFOWE FIRMY
DO WSPÓŁREDAGOWANIA TEJ
KOLUMNY. 
Czekamy na wieści od Państwa
pod adresem: 
ipi@invest-park.com.pl

 Wieści zebrała MAŁGORZATA WŁOCHAL (m.wlochal@invest-park.com.pl) 
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BRANŻA

ran ża mo to ry za cyj na w wał brzy skiej stre fie to 42
przed się bior stwa. Pro du ku ją czę ści, ak ce so ria, drob -
ne ele men ty i ca łe sil ni ki. TO YO TA – sil ni ki i skrzy nie

bie gów; FAU RE CIA – fo te le sa mo cho do we, czę ści do nich, kie -
row ni ce... Fo te le do naj bar dziej eks klu zyw nych sa mo cho dów pro -
du ku je też JOHN SON CON TROLS (daw ny Ke iper). Z AKS po cho -
dzą kul ki, igieł ki i wa łecz ki ło żysk. YAGI, w któ re go ża row skiej
sie dzi bie wi ta nas po tęż na ga blo ta, a w niej sil nik sa mo cho do wy
jak dzie ło sztu ki, to m.in. ko ła za ma cho we. DA ICEL – na peł nia cze
do po du szek po wietrz nych. Po dusz ki i pa sy bez pie czeń stwa pro -
du ku je AU TO LIV. Naj drob niej sze, wy ma ga ją ce ze gar mi strzow -
skiej pre cy zji, me ta lo we ele men ty sil ni ków po cho dzą z SEGEPO-
REFA, a prze gu by z GKN DRI VE LI NE. Gu mo we i pla sti ko we
ele men ty do sa mo cho do wych kli ma ty za cji to pro duk cja TRI STO -
NE, rur ki i prze wo dy wy twa rza ją w fa bry kach CO OPER STAN -
DARD – MET ZE LER AU TO MO TI VE PRO FI LE, a z AGC po cho dzą
bocz ne szy by sa mo cho do we. Wkrót ce w fa bry ce SU MI KI ru szy
pro duk cja fil trów do sil ni ków Die sla. Me ta lo we czę ści do aut for -
mu ją w za kła dach ITAL ME TA LU. Bla chy i ich po wle ka nie to tak -
że spe cjal ność fa bry ki HOERBRIGER AU TO MO TI VE. A z taśm
SRG GLO BAL scho dzą np. atra py chłod nic sa mo cho do wych.

Li sta od bior ców tych pro duk tów wzbu dza emo cje wśród mi ło -
śni ków mo to ry za cji. Na przy kład z pro duk tów fa bryk NIF CO
w Świd ni cy, wy twa rza ją cych krat ki wen ty la cyj ne i sa mo cho do we
schow ki ko rzy sta ją Po rsche, Volks wa gen, To yo ta, Se at, Sa ab,
Opel, Nis san, Hon da, Ja gu ar, Au di. Ukła dy ha mul co we, ABS, ele -
men ty za wie sze nia wy pro du ko wa ne we wro cław skim za kła dzie
WAB CO tra fia ją do czo ło wych pro du cen tów au to bu sów i na czep.

ROZ WO JO WA BRAN ŻA W STRE FIE

Łącz nie fir my bran ży mo to ry za cyj nej w WSSE „INVEST-PARK”
ZA IN WE STO WA ŁY DO TYCH CZAS 7,6 MI LIAR DA ZŁO TYCH
I ZA TRUD NI ŁY 16,3 TYS. OSÓB. To do bo ro we mię dzy na ro do we
to wa rzy stwo: kon cer ny ja poń skie (15 za kła dów), nie miec kie
(5 i nie ma łe na dzie je na ko lej ne), fran cu skie (6), wło skie (4 fa bry ki),

Trudno byłoby znaleźć markę samochodu,
której producenci nie wykorzystują jakiejś
części wyprodukowanej w jednej z 42 fabryk
działających w Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”. 
I – odwracając sytuację – gdyby zebrać
produkty wytwarzane na terenach 
strefy w Wałbrzychu, Świdnicy, Wrocławiu,
Żarowie, Jelczu-Laskowicach, Skarbimierzu 
– można by było złożyć cały samochód. 

Przemysł motoryzacyjny w Polsce to 431 zakładów

PROJEKTUJCIE
U NAS!

Przeguby: 
• GKN Dri ve li ne

(Ole śni ca)

Klimatyzacja: 
• Tri sto ne Flowtech

(Wał brzych)

Atra pa chłod ni cy: 
• SRG Glo bal 

(Bo le sła wiec)

Chłodnice: 
• Mo bi le Cli ma te

Con trol (Oła wa)

Tuleje i tłoki: 
• Mah le (Kro to szyn)

Silnik: 
• To yo ta (Wał brzych)

Części silnika: 
• Se ge po -Re fa 

(Świe bo dzi ce)

Ru ry i za wo ry
(gu mo we): 
• Co oper Stan dard

(Dzie rżo niów)

Napęd: 
• AAM (Świd ni ca)

B
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ko re ań skie, szwedz kie... Luk sem burg usa do wił się w Bo le sław-
cu i Skar bi mie rzu, Szwaj ca rzy w Wał brzy chu, Wiel ka Bry ta nia 
w Ole śni cy. 

W tym mię dzy na ro do wym to wa rzy stwie jest też jed no mi kro -
przed się bior stwo z ka pi ta łem pol skim – spół ka KE GGER w Bo le -
sław cu pro du ku je po jaz dy spe cjal ne po mo cy dro go wej i plan de -

ko we za bu do wy po jaz dów. Ame ry ka nie jesz cze w tym ro ku roz -
pocz ną pro duk cję qu adów w bu do wa nej w im po nu ją cym tem pie
fa bry ce PO LA RI SA w Opo lu. 

– Cie szy nas, że fir my w stre fie się roz wi ja ją i re in we stu ją – mó -
wi BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA, pre zes WSSE „INVEST-PARK”. 
– Nie daw no od wie dzi łam fa bry kę tło ków i tu lei nie miec kie go 

Poduszki powietrzne: 
• Da icel Sa fe ty (Ża rów)

Pasy: 
• Au to li ve (Jelcz -La sko wi ce)

Boczne szyby: 
• AGC (Wał brzych)

Układ kierownicy: 
• Man do Cor po ra tion (Wał brzych)
• NSK (Wał brzych)

Kierownice: 
• Quin (Wał brzych)

Hamulce ABS: 
• Wab co (Wro cław)

Skrzynia biegów: 
• To yo ta (Wał brzych)

Czę ści na pę do we: 
• Yagi (Ża rów)

Elementy plastikowego
wykończenia: 
• Nif co (Świdnica)
• Simoldes Plasticos

(Jelcz-Laskowice)

Koła: 
• Ro nal 

(Wał brzych) 

Bla cha (ka ro se ria): 
• Ital me tal

(Jelcz-La sko wi ce) 
• HOERBRIGER 

(Bo le sła wiec)
Siedzenia: 
• John son Con trols

(Skar bi mierz)
• Fau re cia (Wał brzych,

Jelcz-Laskowice)

Kulki, wałeczki: 
• AKS Pre ci sion

Ball (Ża rów)

Z PRZYMRUŻENIEM OKA…
Nim ruszy w WSSE produkcja całych samochodów (w Wielkopolsce dostawczych Volkswagena, 
a w Opolu terenowych Polarisa) – tworzymy superauto z części już w strefie wytwarzanych

→

FOT. FOTOLIA
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Zakład w Świdnicy jest jednym 
z 40 należących do Nifco w Azji, Europie
i Ameryce Północnej. Największa produkcja
skoncentrowana jest w Chinach, ale to
świdnicka fabryka przeżywa największy
rozkwit. Chiny w swoich strefach
ekonomicznych oferują najwyższe w świecie
ulgi dla inwestorów. Co w takim razie
sprawia, że to polski zakład przeżywa tak
dobry okres? 
– Na wet je śli coś jest pro du ko wa ne ta nio w Chi -

nach, to do star cze nie czę ści do klien tów w Eu ro pie
by ło by bar dzo kosz tow ne. Tutaj je ste śmy czę ścią
sys te mu. Ma my swo ich od bior ców w Pol sce
i w Niem czech. Mo że my nie tyl ko szyb ko do star -
czać za mó wie nia, ale tak że re ago wać na po trze by
klien tów. To jest głów ny po wód. Ulgi są waż ne, ale
nie de cy du ją ce.

W Nifco doszło do zmiany zarządu.
W pierwszych latach działalności kadra
zarządzająca składała się głównie
z Japończyków. Teraz są to Europejczycy
i doszło do gwałtownego przyśpieszenia
rozwoju... 
– Wy wo dzi my się z tej sa mej kul tu ry, więc kon takt

si łą rze czy jest prost szy. Na to miast na roz wój wpływ
ma ją przede wszyst kim za mó wie nia, a tych ma my
bar dzo du żo, m.in. od fa bry ki Volks wa ge na w Po -
zna niu i klien tów z Nie miec, więc roz bu do wa sta ła
się ko niecz no ścią, by zre ali zo wać ocze ki wa nia. Na
pew no wy mia na za rzą du nie dzia ła jak an ti do tum
na pro ble my. Czę ści, któ re te raz bę dzie my pro du ko -
wa li, zo sta ły stwo rzo ne w Niem czech, więc bez
współ pra cy nic by śmy sa mi nie zdzia ła li. Biz nes to
sys tem na czyń po łą czo nych. 

BIZ NES
– SYS TEM NA CZYŃ
PO ŁĄ CZO NYCH
Z SIEG FRIE DEM BA IE REM, 
PRE ZE SEM NIF CO PO LAND, 
ROZ MA WIA AGNIESZ KA SZYM KIE WICZ 

kon cer nu MAH LE w Kro to szy nie – roz ma wia li śmy o roz wo ju.
Zwięk szył pro duk cję RO NAL. Fa bry ka ja poń skie go kon cer nu 
NIF CO roz po czę ła rok moc nym ak cen tem: po dwoi za ło gę i wy -
bu du je no we ha le, po no sząc na kła dy w wy so ko ści 60 mi lio nów
zło tych – wy li cza pre zes Ka śni kow ska. 

ROZ WO JO WA BRAN ŻA W POL SCE

W koń cu 2012 ro ku w Pol sce dzia ła ło 431 za kła dów prze my -
słu mo to ry za cyj ne go – naj sil niej sza wśród nich gru pa to pro du -
cen ci czę ści i ak ce so riów – 307 firm. W mon ta żu sa mo cho dów
sta li śmy się li de rem Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej: spo śród
40 fa bryk w tej czę ści kon ty nen tu, szes na ście znaj du je się w Pol -
sce. Fir my bran ży mo to ry za cyj nej za trud nia ły w 2012 ro ku łącz -
nie oko ło 170–180 ty się cy pra cow ni ków i mi mo świa to we go kry -
zy su roz wi ja ły się! W ubie głym ro ku prze cięt ne za trud nie nie
w pol skim prze my śle spa dło w sto sun ku do ro ku 2012 o oko ło
1 pro cent. Ale nie w bran ży mo to ry za cyj nej, w któ rej wzro sło
(o 3,2 proc.). Tu tak że, bar dziej niż w in nych dzie dzi nach prze -
my słu, ro sły śred nie wy na gro dze nia. Po nie waż więk szość pro -
duk cji z pol skich fa bryk tra fia za gra ni cę, nie po kój me ne dże rów
i ana li ty ków bu dził na prze ło mie 2012 i 2013 ro ku za stój, a na -
wet re gres na świa to wych ryn kach. Tym bar dziej cie szą dziś do -
nie sie nia o pro duk cji sprze da nej w 2013 ro ku, wyż szej o 6 proc.
od tej w 2012, war tej prze szło 109 mi liar dów zło tych. Ten do bry
wy nik za wdzię cza my głów nie pro du cen tom czę ści i ak ce so riów
mo to ry za cyj nych – tak że tym dzia ła ją cym w Wał brzy skiej Spe -
cjal nej Stre fie Eko no micz nej „INVEST-PARK”.

JE DEN PRO BLEM...

Na przy kła dzie tej do brze roz wi ja ją cej się bran ży naj le piej wi dać,
z czym pol ska go spo dar ka ma pro blem i co jest po waż nym wy -
zwa niem. – Je śli chce my się roz wi jać, to nie zbęd ne jest prze ko na -
nie glo bal nych firm, że Pol ska jest do sko na łym miej scem nie tyl ko
dla pro duk cji, ale też dla dzia łal no ści ba daw czo -roz wo jo wej – mó wi
ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK, wi ce mi ni ster go spo dar ki, od po wia da -
ją ca w re sor cie m.in. za dzia ła nia wspie ra ją ce eks port i funk cjo no -
wa nie spe cjal nych stref eko no micz nych.

Są wpraw dzie pierw sze ja skół ki zmian… Szyb ciej do bry kli mat
dla dzia łal no ści ba daw czo -roz wo jo wej w Pol sce wy czu ły kon cer ny
bran ży IT. Mo to ry za cyj ne, nie ste ty, na dal chęt niej ba da ją i pro jek tu -
ją w cen tra lach. Dla te go cie szą ta kie pró by jak na przy kład w Ole -
śni cy. Bry tyj ska GKN DRI VE LI NE, spół ka, któ ra pro du ku je wa ły na -
pę do we dla kon cer nów Vo lvo i Fiat, za po wia da utwo rze nie jesz cze
w tym ro ku cen trum in ży nie ryj ne go. Za trud nia ją ca pra wie 700 osób
fa bry ka na wią za ła już na wet współ pra cę z Po li tech ni ką Wro cław -
ską, któ ra ma kształ cić dla niej spe cja li stów. – Roz wi nię cie cen trum,
do któ re go pierw sze ma szy ny już przy je cha ły, po zwo li nam stać się
nie tyl ko pro du cen tem, ale i twór cą no wych roz wią zań tech nicz -
nych – za po wia da GRZE GORZ WI ŚNIEW SKI z GKN. Ale rze czy wi -
sty po ten cjał Pol ski na dal nie jest wy ko rzy sta ny. Ten po ten cjał po -
zwo lił nam stwo rzyć i nie bie ski la ser, i spi nacz biu ro wy, wy na leźć
gra fen i pneu ma tycz ne re so ry…

Ma my w Wiel ko pol sce, na Dol nym Ślą sku i Opolsz czyź nie do -
brze wy szko lo nych, kre atyw nych in ży nie rów, pro jek tan tów, na no -
tech no lo gów, in for ma ty ków, me cha tro ni ków, che mi ków, fi zy ków,
gra fi ków, de si gne rów... Wał brzy ska Spe cjal na Stre fa Eko no micz -
na „INVEST-PARK” uru cha mia spe cjal ny pro gram wspar cia szko -
le nia kadr na po trze by firm, współ pra cu je z uczel nia mi i ośrod ka mi
ba daw czy mi (jest m.in. współ wła ści cie lem Dol no ślą skie go Par ku
Na uki i In no wa cji). Przed się bior cy, za łóż cie tu, w Pol sce, swo je cen -
tra ba daw czo -roz wo jo we! 

 JO LAN TA CIAN CIA RA

W tek ście wy ko rzy sta no m.in. da ne GUS, PZPM i Mi ni ster stwa Go spo dar ki.

→

W świd nic kiej fa bry ce NIF CO PO LAND pra cu je obec nie po nad 150
osób. W ra mach za pla no wa ne go roz wo ju do łą czy do nich ko lej ne 180.
Fir ma chce zwięk szyć pro duk cję i po tro ić sprze daż z 40 do 120 mln
zł. No we przed się wzię cie bę dzie po le ga ło na re ali za cji no wych li nii
tech no lo gicz nych do pro duk cji ka na łów wen ty la cyj nych oraz schow -
ków sa mo cho do wych, głów nie dla Po rsche i Volks wa ge na. Za koń cze -
nie in we sty cji za pla no wa no naj póź niej na gru dzień 2016 roku.
Ja poń ski Nif co to je den z li de rów w pro duk cji dla prze my słu mo to ry -
za cyj ne go. Fir ma zo sta ła utwo rzo na w 1967 ro ku, w cza sie kie dy Ja -
po nia prze cho dzi ła okres szyb kiej industrializacji. Nif co by ła pierw -
szą fir mą, któ ra wpro wa dzi ła two rzy wa sztucz ne, ja ko al ter na ty wę dla
me ta li, do pro duk cji tzw. fa ste ners, czy li za ci sków, ni tów i pier ście ni. 



To jest naj no wo cze śniej sza,
naj bar dziej zauto ma ty zo wa na

li nia pro duk cyj na w na szej bran -
ży – mó wi pre zes wał brzy skie go
RONALA, KRZYSZ TOF BRO SIG. 

Kon cern RONAL po wstał w 1969
ro ku i na le ży do świa to wych li de rów
pro duk cji felg alu mi nio wych. Fa bry -
ki ma m.in. we Wło szech, w Niem czech,
Hisz pa nii i Por tu ga lii. Oko ło 10 milionów
sa mo cho dów na ca łym świe cie jeź dzi na
fel gach pro du ko wa nych przez tę fir mę.
W Wał brzy chu fa bry ka bę dzie pro du ko -
wać dla ta kich ma rek jak Fiat, Mer ce des,
BMW czy Opel. 

– Wśród klien tów fir my są nie mal wszyst -
kie naj więk sze kon cer ny sa mo cho do we
z ca łe go świa ta – mó wi pre zes Bro sig. 
– Mo że dwie, trzy fa bry ki za opa tru ją się
u in ne go pro du cen ta. Na to miast na si sta li

od bior cy sys te ma tycz nie zwięk -
sza ją za mó wie nia. W ze szłym
ro ku z na szych taśm we wszyst -
kich trzech za kła dach ze szło
5 mln 400 tys. kół, w tym pro -
duk cja mo że osią gnąć 7 mln kół
– mó wi pre zes wał brzy skie go RONALA.
Pro jek ty felg po wsta ją w Szwaj ca rii i Niem -
czech, w ści słym po ro zu mie niu z pro du -
cen ta mi sa mo cho dów. 

SŁA WO MIR MAJ MAN, pre zes Pol skiej
Agen cji In for ma cji i In we sty cji Za gra nicz -

nych, nie ukry wa sa tys fak -
cji z uru cho mie nia no wej
pro duk cji w WSSE. – Cho -
dzi o fir mę szwaj car ską,
a nie ma ich w Pol sce zbyt
wie le. Ścią gnię cie ich na
Dol ny Śląsk kosz to wa ło
spo ro pra cy. Za le ży nam
rów nież na od bu do wie po -
ten cja łu prze my sło we go

kra ju, wpro wa dza niu no wo cze snych tech -
no lo gii, a tu taj ma my z tym do czy nie -
nia – pod kre śla Maj man. 

Sze fo wej spół ki za rzą dza ją cej stre fą,
BAR BA RZE KA ŚNI KOW SKIEJ, ma rzą się
ko lej ne in we sty cje RONALA. – Mo gła by 
to być na przy kład fa bry ka na rzę dzi al bo
ośro dek ba daw czo -roz wo jo wy. Ma my świet -
nych in ży nie rów, moż li wo ści są – pod kre -
śla. Krzysz tof Bro sig nie wy klu cza ta kich
roz wią zań. – Na te re nie WSSE ma my w re -
zer wie 10-hek ta ro wą dział kę. Je że li no wy
za kład od nie sie suk ces, to moż li we, że nasz
szef po my śli o dal szej roz bu do wie. 

 BARBARA SZELIGOWSKA
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W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ruszył trzeci zakład
szwajcarskiej firmy RONAL GROUP, produkującej felgi samochodowe.
To już trze cia fa bry ka Szwaj ca rów na Dol nym Ślą sku, a dru ga w Wał -
brzy chu. Do utwo rzo nych wcze śniej w Wał brzy chu i Jel czu -La sko wi cach
1200 miejsc pracy doszło 480. 

Inwestycja RONALA w Wałbrzychu

F
IR

M
A

 Budowa trzeciej fabryki RONAL w strefie
kosztowała pół miliarda złotych, łącznie firma
zainwestowała na Dolnym Śląsku 1 mld 250 mln zł.
Władze spółki zdradzają też, że średnia płaca
w firmie to 4760 zł, a w rankingu największych
polskich eksporterów tygodnika „Polityka” spółka
RONAL Polska zajmuje 59. miejsce.

Otwarcie kolejnej fabryki
RONALA w Wałbrzychu
było okazją do rozmów
o dalszym rozwoju. 
Na zdjęciu od lewej:
KRZYSZTOF
BROSIG – prezes RONAL
Polska sp. z o.o.,
SŁAWOMIR
MAJMAN – prezes
Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych,
ROMAN SZEŁEMEJ 
– prezydent Wałbrzycha,
BARBARA
KAŚNIKOWSKA 
– prezes WSSE
„INVEST-PARK”, YVO
SCHNARRENBERGER,
członek Rady Nadzorczej
RONAL Polska 
oraz CEO RONAL Group, 
JANUSZ DZIENIEWICZ,
dyrektor produkcji RONAL 

Prezes 
PAIiIZ, 

SŁAWOMIR
MAJMAN

Linie produkcyjne
RONALA zaliczają się 

do najnowocześniejszych
w branży i są

certyfikowane według
najnowszych systemów

zarządzania jakością
i ochroną środowiska
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CO SŁYCHAĆ 
W STREFIE

Od grudnia 2013 roku w WSSE wydano
zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej dla dwóch nowych przedsiębiorstw.
Kolejnymi firmami, które zdecydowały się
zainwestować na terenie wałbrzyskiej specjalnej
strefy, są Schilsner Industry Group
i AQUILA Brzeg.

NOWE FIRMY W WSSE
Inwestycje-reinwestycje 

• Firma Schilsner Industry Group otrzymała
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie WSSE we Wrocławiu w styczniu 2014 r.
Przedsiębiorca zainwestuje 20 mln zł,
a zatrudnienie znajdzie ponad 70 osób.
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2016 r. 
we Wrocławiu. Firma będzie produkować obrzeża
ABS do wykończenia krawędzi płyt meblowych.
W kontekście problemów związanych z biodegradacją
tworzyw sztucznych ważne jest, że obrzeża ABS
produkowane są na bazie substancji bezpiecznych
dla środowiska, a więc można je poddać pełnemu
recyklingowi. Schilsner Industry Group jest
czterdziestą piątą firmą z kapitałem polskim
funkcjonującą na terenie wałbrzyskiej strefy. 
Łącznie firmy te zatrudniają 3,5 tys. osób, a suma
nakładów poniesionych przez polskich inwestorów
wynosi ponad 1 mld zł.

We Wrocławiu na terenach wałbrzyskiej strefy
funkcjonuje 12 przedsiębiorstw, m.in. 3M (produkty dla
przemysłu motoryzacyjnego, produkty apteczne, kleje),
Mondelez (wyroby czekoladowe), IBM (usługi
związane z oprogramowaniem i doradztwem). 
Łącznie firmy te stworzyły ponad 7 tysięcy miejsc
pracy i zainwestowały prawie 1,7 mld zł.

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

• Blisko 70 mln zł i zatrudnienie na poziomie 30 osób
– są to plany nowego inwestora w Skarbimierzu. AQUILA
Brzeg, należąca do beligijskiej grupy VPK Packaging
Group, wybuduje fabrykę tektury falistej w arkuszach.
Inwestycję planuje zakończyć najpóźniej 
do 31 grudnia 2015 r. Zakład będzie miał powierzchnię
ok. 15–17 tys. metrów kwadratowych. Będzie to trzecia
w ramach VPK Packaging Group fabryka specjalizująca
się wyłącznie w produkcji i sprzedaży tektury falistej
w arkuszach.

W Skarbimierzu do tej pory zainwestowały 4 firmy:
Mondelez Polska Production (gumy do żucia i wyroby
czekoladowe), Keiper Polska (części i akcesoria do
samochodów), FPS Polska (opakowania metalowe)
i Donaldson Polska (produkcja filtrów przemysłowych).
Łącznie firmy te zainwestowały ponad 1,3 mld zł
i zatrudniają prawie 1200 osób. 

• Od listopada 2013 r. dziesięciu inwestorów postanowiło
rozwinąć produkcję w strefie. Reinwestycje polegały głównie
na rozbudowie zakładów oraz zakupie nowych maszyn. Firmami,
które otrzymały kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie wałbrzyskiej strefy, są:
• ALPHAVISION z Dzierżoniowa – folia optyczna

do ekranów LCD 
• Electrolux ze Świdnicy – sprzęt gospodarstwa domowego
• NIFCO ze Świdnicy – plastikowe elementy dla przemysłu

motoryzacyjnego
• NSK Steering Systems z Wałbrzycha – kolumny kierownicze
• Oleofarm Marek Chrzanowski Leszek Stanecki

z Wrocławia – suplementy diety
• Tristone Flowtech z Wałbrzycha – wyroby gumowe oraz

plastikowe wykorzystywane w branży motoryzacyjnej
• „SACHER” z Bolesławca – obróbka mechaniczna metalu
• SKC EUROPE PU z Dzierżoniowa – tworzywa sztuczne
• Walki z Wrocławia – materiały do produkcji opakowań
• XS z Wrześni – usługi logistyczne



DO WYNAJĘCIA

KONTAKT: invest@invest-park.com.pl, tel. 74 661 91 64

www.invest-park.com.pl

SALE KONFERENCYJNE
W INVEST-PARK CENTER – najnowocześniejszym biurowcu w regionie:
Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 (przy wjeździe do miasta od strony Wrocławia)

 Duże sale o powierzchni 173 m2 (do 100 osób) 
i małe sale (do równoczesnego wykorzystania 5 sal,
np. przez grupy do 15 osób)

 System ruchomych ścian
 Możliwość dowolnego

zaplanowania przestrzeni
 Najnowocześniejszy sprzęt

multimedialny: 
• system nagłośnieniowy
• system wizualny (sterowanie z iPada)
• system bezprzewodowej transmisji HDMI
• system tłumaczeń symultanicznych
• bezprzewodowy internet

 Dodatkowe udogodnienia: duży parking, szatnia, taras,
możliwość organizacji innych usług (cateringu, dokumentacji
fotograficznej, dekoracji sal, obsługi hostess)

CENA:75 zł netto/godz.
(do negocjacji przy całodziennym wynajmie)



ie za bi ja się po słań ca nio są ce go do bre wie ści 
– żar to wał wy raź nie usa tys fak cjo no wa ny TO MASZ
KA ŁUŻ NY, bur mistrz Wrze śni. Owym „po słań -

cem” był RALF KUH NERT, przed sta wi ciel kon cer nu
Volks wa gen, któ ry zja wił się w urzę dzie miej skim za le -

d wie pół go dzi ny przed ofi cjal ną kon fe ren cją, by po in -
for mo wać o de cy zji fir my. Do ostat niej chwi li nie by ło
wia do mo, gdzie i czy w ogó le Volks wa gen zde cy du je
się na in we sty cję. Po po nadrocz nych przy go to wa -
niach ogło szo no, że fa bry ka, któ ra za trud niać bę dzie
co  naj mniej 2,3 ty sią ca osób, po wsta nie na wiel ko pol -
skich te re nach Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no -
micz nej. 

– To naj więk szy pro jekt we współ cze snej  hi sto rii
Volks wa ge na – przy zna je DR LE IF ÖSTLING, czło nek
za rzą du kon cer nu Volks wa gen, ob szar sa mo cho dów
użyt ko wych. 

VOLKS WA GEN 
LU BI WIEL KO POL SKĘ

Kon cern Volks wa gen AG po wstał w 1937 ro ku. Na -
zwa w do słow nym tłu ma cze niu ozna cza „sa mo chód
lu du”. Ideą przy świe ca ją cą wy pro du ko wa niu pierw -
sze go „gar bu sa” by ło wła śnie stwo rze nie ta nie go i ro -
dzin ne go sa mo cho du. Dzi siaj Volks wa gen to wy -
znacz nik sty lu i ja ko ści. Mar kę do ce nia ją klien ci, co
po twier dza ją wy ni ki sprze da ży. W 2013 ro ku aż 9,5 mi -
lio na po jaz dów Volks wa ge na tra fi ło do od bior ców, co
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Powstaje klaster motoryzacyjny w Wielkopolsce 
PRAWIE

3,4 MILIARDA ZŁOTYCH
ZAINWESTUJE

KONCERN
VOLKSWAGEN, KTÓRY

STWORZY PONAD
2,3 TYSIĄCA MIEJSC
PRACY w Wałbrzyskiej

Specjalnej Strefie
Ekonomicznej

„INVEST-PARK”. Fabryka
Volkswagena, produkująca

pojazdy dostawcze,
powstanie we Wrześni

w województwie
wielkopolskim. 

N

NAJWIĘKSZA 
INWESTYCJA
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da ło kon cer no wi trze cie miej sce na świe cie pod
wzglę dem sprze da ży sa mo cho dów. 

Volks wa gen swo je ofi cjal ne przed sta wi ciel stwo
w Pol sce otwo rzył w 1991 ro ku. Rok póź niej po -
wsta ła fir ma Volks wa gen Po znań – po cząt ko wo
mon tu ją ca, a póź niej pro du ku ją ca w ca ło ści róż ne
mo de le sa mo cho dów. W ro ku 1999 w Po lko wi cach
zo sta ła uru cho mio na li nia pro duk cyj na sil ni ków wy -
so ko pręż nych, mię dzy in ny mi do po jaz dów do -
staw czych VW. No wy za kład we Wrze śni sta nie się,
po VW Po znań, dru gim ośrod kiem pro duk cyj nym
mar ki Volks wa gen Sa mo cho dy Użyt ko we w Pol sce. 

IN WE STY CJA DE KA DY

No wy za kład Volks wa ge na po chło nie po nad
3,4 mld zło tych. Za da szo ne fa bry ki obej mą oko ło
300 tys. m2 powierzchni. Rocz nie wy jeż dżać ma
z nich 85 tys. sa mo cho dów do staw czych VW Cra -
fter. W za kła dzie od by wać się bę dą pra ce nad
ka ro se rią, la kie ro wa niem oraz osta tecz nym mon -
ta żem po jaz dów. Znaj dzie w nim za trud nie nie
przy naj mniej 2,3 tys. pra cow ni ków. Bu do wa fa bry -
ki ma się roz po cząć je sie nią 2014 ro ku, a pro duk -
cja ru szy w czwar tym kwar ta le 2016 ro ku. 

– Volks wa gen po raz ko lej ny za ufał Po la kom 
– pod kre śla mi ni ster go spo dar ki, JA NUSZ PIE -
CHO CIŃ SKI. – Bu do wa tak du żej in we sty cji przy -
nie sie no wą tech no lo gię, mię dzy na ro do we do -
świad cze nie i otwo rzy nasz kraj na ryn ki świa to we.
Ozna cza to, że je ste śmy spraw dzo nym part ne rem
biz ne so wym. To wy raź ny sy gnał dla ca łe go prze -

my słu mo to ry za cyj ne go, że w Pol sce war to in we -
sto wać – do da je wi ce pre mier. 

WRZE SIŃ SKA STRE FA 
AK TYW NO ŚCI GO SPO DAR CZEJ

Na te re nach in we sty cyj nych po wsta nie nie tyl ko
fa bry ka Volks wa ge na, ale rów nież mniej sze za kła dy
z nie zbęd ną in fra struk tu rą. Wrze siń ska Stre fa Ak -
tyw no ści Go spo dar czej OBEJ MO WAĆ BĘ DZIE 330
HEK TA RÓW TE RE NU, z cze go BLI SKO 220 HEK -
TA RÓW ZAJ MIE ZA KŁAD PRO DUK CYJ NY VOLKS -
WA GE NA, wo kół któ re go po wsta nie kla ster mo to -
ry za cyj ny. Wy bu do wa ne zo sta ną rów nież zbior nik
re ten cyj ny, par kin gi dla sa mo cho dów oso bo wych
i do staw czych oraz bu dy nek stra ży po żar nej. 

Po wsta nie tak że spe cjal ne cen trum szko le nio we.
Pla ców ka, któ rej stwo rze nie jest za da niem sta ro sty
wrze siń skie go, fi nan so wa na bę dzie mię dzy in ny mi
ze środ ków unij nych, któ ry mi za rzą dza Urzą d Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. Przy go -
to wy wać bę dzie wy spe cja li zo wa nych pra cow ni ków
dla prze my słu mo to ry za cyj ne go. Z te go pro jek tu
cie szy się wi ce mi ni ster ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK,
któ ra jest ini cja tor ką i wiel ką orę dow nicz ką pi lo ta -
żo we go pro gra mu two rze nia na ba zie spe cjal nych
stref eko no micz nych du al ne go szkol nic twa za-
wo do we go. – To bę dzie pierw szy ośro dek ta kie go
szko le nia pra cow ni ków, w któ rym uczest ni czą sa mi
pra co daw cy – mó wi pa ni mi ni ster. – Ab sol wen ci ta -
kich szkół ma ją wie dzę i umie jęt no ści, na któ re jest
re al ne za po trze bo wa nie na ryn ku pra cy (przyp. red.:

o du al nym szkol nic twie za wo do wym bę dzie my pi -
sać wię cej w czerw co wym nu me rze „IPI”).

STRE FA DO BRYCH IN WE STY CJI 

W Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej
we Wrze śni dzia ła ją już za kła dy firm: Flex Films Eu -
ro pa, Gi bow ski, KRISPOL oraz XS. Wrze śnia to
nie speł na 30-ty sięcz ne mia sto w wo je wódz twie
wiel ko pol skim. Sto pa bez ro bo cia w po wie cie się -
ga aż 16%. No wa fa bry ka Volks wa ge na z pew no -
ścią przy czy ni się do zmia ny te go sta nu. We dług
nie któ rych sza cun ków wej ście na ry nek Volks wa -
ge na ozna cza przy cią gnię cie tak że 20 in nych ko -
ope ran tów. To był by pierw szy od cza sów LG taki
kla ster stwo rzo ny na ja kimś te re nie od pod staw. 

– De cy zja o in we sty cji to wspa nia ła in for ma cja,
na któ rą wy cze ki wa li śmy – przy zna je MAŁ GO RZA TA
NO WAC KA, za stęp ca dy rek to ra Po wia to we go Urzę -
du Pra cy we Wrze śni. – Miej sca pra cy po ja wią się
jesz cze przed uru cho mie niem fa bry ki w 2016 ro ku.
Do jej bu do wy bę dą po trzeb ni prze cież wy kwa li fi -
ko wa ni ro bot ni cy z na sze go re gio nu – do da je. 

– Mó wi się, że każ de miej sce pra cy zwią za ne
z bran żą mo to ry za cyj ną ge ne ru je ko lej ne 4 miej -
sca w po wią za nych z nią dzie dzi nach – podkreśla
BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA, pre zes Wał brzy skiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej „INVEST-PARK”. 
– Za pra szam więc ko lej ne fir my – to do bra stre fa
dla mot oin we sty cji.  

 JACEK SERDECZNY

Konferencja prasowa, na której oficjalnie ogłoszono zapowiedź inwestycji,
odbyła się 18 marca w poznańskiej fabryce Volkswagena. Od lewej:
MICHAEL KLEISS, prezes zarządu Volkswagen Poznań sp. z o.o., 

dr LEIF ÖSTLING, członek zarządu koncernu Volkswagen SA, obszar
samochodów użytkowych, JANUSZ PIECHOCIŃSKI – wicepremier, 
minister gospodarki, JENS OCKSEN, członek zarządu ds. produkcji

i logistyki, Volkswagen Samochody Użytkowe, WOJCIECH
JANKOWIAK, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, 

TOMASZ KAŁUŻNY, burmistrz Wrześni STREFOWA
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TEMAT NUMERU

a czę ło się pół to ra ro ku te mu, kie dy po śred ni cy
nie ru cho mo ści roz glą da li się za du żym te re nem
pod in we sty cję dla ja kie goś klien ta. Póź niej już
wszyst ko owia ne by ło ta jem ni cą – mó wi ło się
o spo tka niach „w jed nej ze sto lic eu ro pej skich”,
żar to wa no na te mat „eks pre su” ob jeż dża ją ce -

go róż ne lo ka li za cje. Za ku li sa mi trwa ła ty ta nicz na pra ca.
Trze ba by ło prze ko nać nie prze ko na nych, że naj więk sza
w tej de ka dzie mo to ry za cyj na in we sty cja po win na po wstać
nie w Tur cji, Ru mu nii czy In diach, a we Wrze śni. Trze ba by -
ło wy ne go cjo wać z nie miec kim in we sto rem ko rzyst ne dla
obu stron za sa dy współ dzia ła nia. Ale równie skom pli ko -
wa ne (a cza sem bar dziej stre su ją ce) by ło wy pra co wa nie
spój nej wi zji te go, co stro na pol ska chce osią gnąć. Trze -
ba więc by ło uwzględ niać czę sto sprzecz ne in te re sy, ko or -
dy no wać nie przy sta ją ce pro ce du ry, do sto so wy wać roz -
bież ne za mie rze nia i pla ny, a na wet wy ja śniać hi sto rycz ne
za szło ści (np. ba ła gan w księ gach wie czy stych z lat 80.). 

„PROJEKT EKSPRES”

Urząd gmi ny, sta ro stwo, urząd mar szał kow ski, czte ry mi -
ni ster stwa (go spo dar ki, rol nic twa, skar bu i fi nan sów) z dzie -
siąt ka mi swo ich de par ta men tów, spół ka za rzą dza ją ca spe -
cjal ną stre fą eko no micz ną (a wła ści wie przez dłu gi czas
dwie spół ki, bo in we stor roz wa żał róż ne lo ka li za cje), agen -
cje rzą do we (w tym PAIiIZ i ANR)... Sko or dy no wa nie współ -
pra cy we wnątrz jed ne go du że go urzę du nie za wsze się
uda je. Tu trze ba by ło „spiąć wszyst kich”. JA NUSZ PIE CHO -
CIŃ SKI, wi ce pre mier i mi ni ster go spo dar ki, wziął na sie bie
spra wy stra te gicz ne, wy ma ga ją ce de cy zji na sty ku re sor -
tów. Wi ce mi ni ster ILO NA AN TO NI SZYN-KLIK sta nę ła
na cze le ze spo łu pro wa dzą ce go „Pro jekt eks pres”. To ona
uczest ni czy ła we wszyst kich roz mo wach, w tym – już na za -
koń cze nie – w trzech ty go dnio wych run dach ne go cja cji.
Po ga nia ła, od blo ko wy wa ła, na rzu ca ła tem po ca łe mu ze -
spo ło wi. Ona też za pew ne za pła ci ła by naj więk szą ce nę
za nie po wo dze nie pro jek tu. Kil ka na ście go dzin po ogło sze -
niu przez Volks wa ge na de cy zji o lo ka li za cji we Wrze śni war -
tej 800 mln eu ro in we sty cji Ilo na An to ni szyn -Klik dzi wi ła się,
że ktoś jesz cze py ta ją o te ne go cja cje, bo już za ję ta by ła
ko lej ny mi pro jek ta mi. Pra cu je nad prze kie ro wa niem han dlu
z Ro sją na in ne ryn ki i me mo ran dum ga zo wym z USA. 

CHARAKTERY I CHARAKTERKI...

Lu dzie, któ rych w tej pu bli ka cji przed sta wia my, ma ją
wspól ną ce chę: wciąż pra cu ją. Każ dy w in nym sty lu: zjed -

nu ją cy na tych miast oto cze nie, show man w do brym ame -
ry kań skim sty lu – pre zes MAJ MAN z PAIiIZ, do sad na, mó -
wią ca praw dę w oczy i nie cac ka ją ca się z ni kim dy rek tor
KO RY CIŃ SKA z MG, po zor nie ci cha i zdy stan so wa na,
w rze czy wi sto ści twar da i sta now cza pre zes KA ŚNI KOW -
SKA z WSSE, pew ny sie bie, a rów no cze śnie wy jąt ko wo
przy ja zny wi ce mar sza łek JAN KO WIAK, bez po śred ni
i zde cy do wa ny, za ska ku ją co szyb ki w dzia ła niu bur mistrz
KA ŁUŻ NY, mil czą cy, a rów no cze śnie nie by wa le sku tecz -
ny w kon kret nych dzia ła niach sta ro sta JA ŚNIE WICZ...
Każ dy in ny – każ dy uza leż nio ny od pra cy na rzecz idei.
Bo ich suk ces to nie ta jed na, na wet tak waż na fa bry ka. To
uru cho mie nie waż nych pro ce sów spo łecz no-go spo dar -
czych, no wy im puls roz wo jo wy. I wspól na idea: no wo cze -
sna i bo ga ta Pol ska. 

Volks wa gen wy na jął fir mę do rad czą z Wa szyng to nu. Kto w Pol sce pro wa dził ne go cja cje?

PRA CO HO LI CY
Jedna z najważniejszych inwestycji zagranicznych tej dekady to efekt kilkunastu miesięcy pracy
sztabów ludzi w kilku instytucjach. Ale tak naprawdę największą robotę wykonała garstka 13–15 osób.

Z
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ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK 

Czy tel ni cy „IPI” zna ją jej fe lie to ny (dziś na str. 6–7),
ale nie wie le osób wie, że ta ab sol went ka Eu ro pej -

skie go Uni wer sy te tu Via dri na we Frank fur cie i Aka de mii Dy -
plo ma tycz nej w Wied niu za fa scy no wa na by ła teo rią praw -
do po do bień stwa. Pra ca dok tor ska, któ rej nie ukoń czy ła,
wy bie ra jąc ak tyw ność pu blicz ną, mia ła być po świę co -
na grom licz bo wym. Pod czas ne go cja cji z Volks wa ge nem
naj więk szym – jak sa ma przy zna je – wy zwa niem by ło prze -
ko na nie in nych, że po moc pu blicz na ma wspie rać roz wój
re gio nu i ca łej pol skiej go spo dar ki, nie po je dyn czych firm
ani po szcze gól nych miast. Tę sa mą za sa dę ja ko nad rzęd -
ną wpro wa dza w sys tem po mo cy pu blicz nej (300 mi lio -
nów!) pro gra mo wa ny wła śnie na naj bliż sze 10 lat. 

SŁA WO MIR MAJ MAN

Roz mo wę z pre ze sem Pol skiej Agen cji In for ma cji
i In we sty cji Za gra nicz nych war to prze czy tać

na str. 10–11 „IPI”. Od stu diów w Mo skiew skim Pań stwo -
wym In sty tu cie Spraw Mię dzy na ro do wych (gdzie spe cja -
li zo wał się w te ma ty ce zwią za nej z Wiel ką Bry ta nią), je -
go ak tyw ność za wo do wa sta le ma zwią zek z pro mo cją
Pol ski na are nie mię dzy na ro do wej. Za czął od pra cy
w przed się bior stwie re kla my i pro mo cji za gra nicz nej
(AGPOZ – gdzie prze szedł ca łą ścież kę – od sta ży sty
po dy rek to ra). PAIiIZ pod je go za rzą dem stał się bar dzo
sku tecz nym na rzę dziem bu do wy no wo cze sne go wi ze -
run ku go spo dar cze go Pol ski. 

JA NUSZ 
PIE CHO CIŃ SKI

De cy zja ta kie go kon cer nu jak
Volks wa gen jest po twier dze -

niem, że Pol ska jest do brym miej scem
do lo ko wa nia in we sty cji dzię ki uta len to -
wa nym ka drom, przy ja zne mu oto cze niu
biz ne su oraz przy chyl no ści i za an ga-
żo wa niu władz za rów no cen tral nych, 
jak i lo kal nych – mó wił z au ten tycz ną
du mą wi ce pre mier i mi ni ster go spo dar -
ki, któ ry oso bi ście nie tyl ko ko or dy no wał
dzia ła nia na po zio mie re sor tów, ale
nad zo ro wał wła ści wie każ dy etap ne go -
cja cji. 

→



MAR TA KO KOSZ KA

A bsol went ka In sty tu tu Sto sun ków Mię dzy na ro do wych i Stu -
dium Eu ro py Wschod niej Uni wer sy te tu War szaw skie go,
a tak że stu diów dok to ranc kich w Ko le gium Eko no micz no -

-Spo łecz nym Szko ły Głów nej Han dlo wej. Głów ny spe cja li sta w Sek cji
Pro duk cyj nej De par ta men tu In we sty cji Za gra nicz nych. W PAIiIZ od
2008 r. Zaj mu je się ob słu gą pro jek tów z sek to ra ener ge tycz ne go, ma -
szy no we go, lot ni cze go. Pra co wa ła przy pro jek tach ta kich firm, jak
Car go tec i To gnum w Star gar dzie Szcze ciń skim, Hu sqvar na w Miel -
cu, He li -One w Rze szo wie. W wol nych chwi lach ma dwie pa sje: po -
dró że na Wschód i de ko ra cję wnętrz.

TEMAT NUMERU
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MA REK SZO STAK

Rad ca praw ny, za -
stęp ca dy rek to ra

De par ta men tu In we sty cji
Za gra nicz nych w PAIiIZ.
Ab sol went Wy dzia łu Pra -
wa i Ad mi ni stra cji Ka to lic -
kie go Uni wer sy te tu Lu bel -
skie go im. Ja na Paw ła II.
Eks pert w za kre sie pra wa
po mo cy pu blicz nej oraz
bez po śred nich in we sty cji
za gra nicz nych. Po sia da
po nad 5-let nie do świad -
cze nie w do radz twie na
rzecz mię dzy na ro do wych
firm. 

Pry wat nie in te re su je się
ko lar stwem gór skim oraz
hi sto rią. 

TE RE SA KO RY CIŃ SKA

Zwy kształ ce nia che micz ka, po stu diach zaj mu ją ca
się uszla chet nia niem su row ców do pro duk cji pa -

pie ru i szkła. Do Mi ni ster stwa Go spo dar ki tra fi ła w 1993
ro ku, że by za jąć się re struk tu ry za cją prze my słu che micz -
ne go. Ale więk sza część jej pra cy w re sor cie ma zwią zek
ze wspie ra niem in we sty cji. Ja ko za stęp ca dy rek to ra De -
par ta men tu In stru men tów Wspar cia w Mi ni ster stwie Go -
spo dar ki pro wa dzi wszel kie dzia ła nia zwią za ne z du ży mi
in we sty cja mi (tak że ty mi w stre fach spe cjal nych, któ rych
dzia ła nie w Pol sce ko or dy nu je). Współ pra cow ni cy sza cu -
ją, że przez jej rę ce prze szły pro jek ty przy naj mniej ty sią ca
po waż nych in we sty cji. W ze spo le ne go cju ją cym z VW
mia ła szcze gól ne do świad cze nie – by ła wcze śniej przy
wpro wa dza niu do Pol ski fa bryk To yo ty i LG. Pry wat nie
mat ka do ro słe go już sy na (in for ma ty ka) i mi ło śnicz ka
psów, ko tów i wiej skich, ma zur skich kli ma tów.

MA CIEJ WÓJ CIK

Rad ca praw ny, współ pra cu ją cy z kan ce la -
ria mi rad cow ski mi i ad wo kac ki mi ja ko

kon sul tant do spraw cy wil nych, go spo dar czych
i pra cow ni czych. W Wał brzy skiej Spe cjal nej
Stre fie Eko no micz nej pra cu je od lip ca 2011 r.,
zaj mu jąc się głów nie wspar ciem praw nym pro -
ce su po zy ski wa nia i ob słu gi in we sto rów oraz

ob ro tu nie ru cho mo ścia mi. Wol ne chwi le po -
świę ca li te ra tu rze fan ta stycz nej, hi sto rii,

mi li ta riom i pił ce noż nej.

IWO NA CHOJ NOW SKA -HA PO NIK

Ro ma nist ka, ab sol went ka Szko ły Biz ne su Po li tech ni ki War szaw skiej
oraz Éco le des Hau tes Etu des Com mer cia les (HEC), Pol sko -Fran -

cu skich Eu ro pej skich Stu diów Dok to ranc kich z eko no mii w Szko le Głów -
nej Han dlo wej, Uni wer sy te cie War szaw skim oraz fran cu skich uni wer sy -
te tów Mar ne -la -Val lee i Ser gy -Pon to ise. 

Od 1999 r. w Pol skiej Agen cji In for ma cji i In we sty cji Za gra nicz nych,
gdzie od czerw ca 2003 r. za rzą dza De par ta men tem In we sty cji Za gra -
nicz nych. Spe cja list ka w dzie dzi nie po mo cy pu blicz nej i fun du szy eu ro -
pej skich. Czę sto wy stę pu je w ro li eks per ta w za kre sie po mo cy pu blicz -
nej pod czas licz nych szko leń i kon fe ren cji w Pol sce i za gra ni cą. Z jej
opi nii chęt nie ko rzy sta ją me dia.

DIO NI ZY JA ŚNIE WICZ

S ta ro sta wrze siń ski, ab sol went Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Po cząt ki je go ka rie ry za wo do wej zwią -

za ne by ły z pra cą w ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej. Na stęp nie przez 10 lat
z suk ce sem pro wa dził wła sną dzia łal ność go spo dar czą, aby po wy bo rach 2002 ro -
ku po wró cić do pra cy sa mo rzą dow ca. Od te go cza su (12 lat) pia stu je sta no wi sko
sta ro sty wrze siń skie go. Je go prio ry te ty to roz wój in we sty cyj ny, roz wi ja nie lo kal nej
in fra struk tu ry, wspie ra nie szkol nic twa za wo do we go. Do swo ich szcze gól nych osią -
gnięć za li cza stwo rze nie no wej kon cep cji funk cjo no wa nia po wia to wej oświa ty – je -
go do świad cze nia bę dą szcze gól nie waż ne w two rze niu cen trum szko le nia za wo -
do we go przy Volks wa ge nie. Pry wat ną pa sją sta ro sty jest że glar stwo.

→
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48 -let ni bur mistrz Wrze śni, peł ni tę funk cję od 2002 
ro ku. Z wy kształ ce nia in ży nier elek tro nik (po stu -
diach ma gi ster skich). Pra cę za wo do wą w la tach 90.

za czął w Przed się bior stwie Ener ge ty ki Ciepl nej we Wrze śni, póź -
niej by ły Pep si i SCANVIR. Na mo ment ogło sze nia przez nie -
miec ki kon cern de cy zji, że to wła śnie Wrze śnia – za mó wił do
urzę du kil ku ki lo gra mo wy tort w kształ cie Cra fte ra. Gdy opa dły
emo cje, przy znał, że w trak cie ne go cja cji by ło wie le mo men tów,
kie dy tra cił na dzie ję. – Jak się uda ło za pchać jed ną dziu rę, to
wy cho dzi ła ko lej na – wspo mi na. Nikt z ze wnątrz jed nak o tych
mo men tach zwąt pie nia nie wie dział. Za to wszy scy wi dzie li, jak
sku tecz nie bur mistrz roz wią zu je ko lej ne pro ble my, z któ rych ko -
niecz ność przy go to wa nia na pi śmie od po wie dzi na kil ka ty się -
cy kon kret nych py tań to je den z mniej szych. 
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ADAM MA ŁEC KI

P o ukoń cze niu stu diów na Aka de mii
Eko no micz nej w Po zna niu oraz TU
Ber ga ka de mie Fre iberg (Niem cy)

w 2012 ro ku roz po czął pra cę w PAIiIZ,
gdzie dziś jest za stęp cą dy rek to ra De par ta -
men tu In we sty cji Za gra nicz nych. W Agen -
cji pod sta wo wym za da niem Ada ma Ma -
łec kie go sta ło się wspie ra nie in we sto rów
za gra nicz nych z sek to ra pro duk cyj ne go
(bran że mo to ry za cyj na oraz lot ni cza) w roz -
wi ja niu dzia łal no ści w Pol sce. Pra co wał
przy ta kich pro jek tach, jak Po la ris, PGW
Rho dia, To yo ta -Bo sho ku, John son Con -
trols, Ni dec, UPM Ra fla tac.

W wol nym cza sie pre fe ru je ak tyw ny wy -
po czy nek, po dró żu jąc na mo to cy klu bądź
poznając świat w ka ja ku. 

WOJ CIECH JAN KO WIAK

W i ce mar sza łek wo je wódz twa wiel ko pol skie go, ab sol went Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu oraz stu diów po dy plo mo wych w Szko le Głów -

nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki w War sza wie. Peł nił m.in. funk cję wi ce pre zy den ta Po zna nia, wi ce wo je wo -
dy wiel ko pol skie go, wi ce pre ze sa za rzą du Por tu Lot ni cze go Po znań -Ła wi ca sp. z o.o. Pra co wał rów nież
w Urzę dzie Ra dy Mi ni strów. Prze wod ni czy pol skiej de le ga cji do CLARE (Kon gres Władz Lo kal nych
i Re gio nal nych Eu ro py); jest człon kiem za ło ży cie lem, a obec nie pre ze sem za rzą du Głów ne go To wa -
rzy stwa im. Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka. Czło nek Ra dy Na czel nej PSL. W roz mo wach z VW efek tyw nie
i sta now czo re pre zen to wał in te re sy wo je wódz twa, wy ko rzy stu jąc je go wszyst kie atu ty w ne go cja cjach
z in we sto rem. 

 Zebrała MONIKA KORZEWICZ
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PAU LI NA BU RA KIE WICZ

Absol went ka In sty tu tu Na uk
Geo lo gicz nych Uni wer sy te-

tu Wro cław skie go. W WSSE (jest
w spół ce od 2011 r.) zaj mu je się
głów nie włą cza niem w gra ni ce stre -
fy no wych grun tów in we sty cyj nych.
Ak tu al nie pra cu je przy kil ku pro-
jek tach firm, któ re pla nu ją roz po -
cząć dzia łal ność w WSSE. Dzia ła
rów nież w ist nie ją cych w „INVEST-
-PARKU” gru pach pro jek to wych
ds. du żych pro jek tów in we sty cyj -
nych i szkol nic twa za wo do we -
go. Za in te re so wa nia: po dró -
że, do bra książ ka, śpiew.

BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA

Zanim w lu tym 2013 ro ku po wie rzo no jej funk cję pre ze sa WSSE, naj więk szej w Pol sce
stre fy eko no micz nej, by ła wi ce pre ze sem Pol skiej Agen cji Roz wo ju Przed się bior czo ści,

ini cja tor ką 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. Pra cu jąc w Związ ku Ban ków Pol skich, zor ga ni zo wa ła i uru cho mi ła Kra jo wy Punkt Kon -
tak to wy dla Pro gra mu Ra mo we go na rzecz kon ku ren cyj no ści i in no wa cji (CIP). 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). Pry wat nie tre ner ka NLP, mat ka dwóch
sy nów, wła ści ciel ka dwóch ko tów i jed ne go psa.
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ed nym z ta kich miejsc jest UNI WER SY TET PRZY -
ROD NI CZY WE WRO CŁA WIU. – Dys po nu je my la -
bo ra to ria mi, sprzę tem, ka drą i współ pra cu je my
z każ dym przed się bior cą, któ ry zwró ci się do nas
z sen sow nym pro jek tem – mó wi MA RIA WAN KE -
-JE RIE z UP.

Przy kła dem jest np. pro jekt geo kom po zy tów absor bu ją -
cych wo dę. To pierw szy w Pol sce przy pa dek wdro że nia do
ob ro tu go spo dar cze go wy ni ków ba dań roz wo jo wych współ -
fi nan so wa nych przez Unię Eu ro pej ską. Geo kom po zy ty to
tech no lo gia, dzię ki któ rej zwięk sza się wy daj ność pro duk cji
ro ślin nej przy jed no cze snym zmniej sze niu zu ży cia wo dy i na -
wo zów. In ny pro gram ba daw czy to OVOCURA. Zmo dy fi ko -
wa ne ja ja sta ły się ma te ria łem do pro duk cji bio su ple men tów
die ty i pre pa ra tów bio me dycz nych. Mo gą zna leźć za sto so -
wa nie w te ra pii cho ro by Al zhe ime ra, de pre sji, miaż dży cy
i oste opo ro zy. 

– Do stęp na jest ba za da nych o wy ni kach ba dań UP we
Wro cła wiu. Ko rzy stać z niej mo gą tak że przed się bior cy za -
in te re so wa ni wdro że nia mi go to wych roz wią zań czy też zle -
ca ją cy ba da nia dla wła snych po trzeb – mó wi Ma ria Wan ke -
-Je rie (in for ma cje: mwj@up.wroc.pl).

KO MÓR KI Z PO RO ŻY, 
PRO JEK TY PO KO JO WE, 
FO TE LE AN TY WY BU CHO WE

Plat for mę współ pra cy po mię dzy na uką a biz ne sem 
bu du je rów nież wro cław ski UNI WER SY TET ME DYCZ NY.
Dzia ła tu Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii, któ re
wspie ra na ukow ców od eta pu pla no wa nia ba dań aż po ko -
mer cja li za cję. Uczel nia mo że też udo stęp niać spe cja li stycz -
ną apa ra tu rę. Przy kła dem ryn ko we go pro jek tu jest ko mer -
cja li za cja od kryć zwią za nych z za sto so wa niem ko mó rek
ma cie rzy stych z ro sną cych po ro ży je le nio wa tych, pro wa -
dzo na przez spół kę Stem Cells Spin. 

Z ko lei zwią za na z UNI WER SY TE TEM IM. ADA MA MIC -
KIE WI CZA W PO ZNA NIU spół ka CEN TRUM TE RA PII IN -
HI BI TO RO WYCH zaj mu je się roz wo jem no wo cze snych pre -
pa ra tów do te ra pii wy ko rzy stu ją cych związ ki przy spie sza ją ce
bądź spo wal nia ją ce re ak cje. Przy kła do wo, ze Zher ma po lem
opra co wa no tu kom po zy cję sto so wa ną pod czas za bie gów
sto ma to lo gicz nych.

Więk szość pro jek tów zwią za nych z ko mer cja li za cją wy ni -
ków ba dań ob ję ta jest na uczel niach po uf no ścią. Po dob nie
jest w WOJ SKO WYM IN STY TU CIE TECH NI KI IN ŻY NIE -
RYJ NEJ WE WRO CŁA WIU. – Na si spe cja li ści zaj mu ją się
m.in. wy do by wa niem i uzdat nia niem wo dy, dia gno sty ką i uty -
li za cją ma te ria łów wy bu cho wych, pro wa dzi my ba da nia in ży -
nie ryj ne do ty czą ce dróg i mo stów czy też pra ce zwią za ne
z elek tro ener ge ty ką po lo wą – mó wi ADAM JA NUSZ KO
z WITI. – Ma my do świad cze nie w pro jek tach re ali zo wa nych
z wie lo ma part ne ra mi, np. w TIRAMISU wspie ra my 25 part ne -
rów z 11 państw – do da je. (TIRAMISU to pra ce nad tech no -
lo gią roz mi no wy wa nia du żych te re nów).

Sze ro ką ofer tę dla firm ma PO LI TECH NI KA WRO CŁAW -
SKA. Uczel nia po sia da 11 cen trów ba daw czych i 12 la bo -
ra to riów akre dy to wa nych i współ pra cu je z oko ło 200 kra jo -
wy mi i za gra nicz ny mi fir ma mi i jed nost ka mi na uko wy mi,
m.in. z Go ogle, Mi cro soft, IBM, EDF Pol ska, Sie mens, Whirl -
po ol, MAN, RAFAKO, Vo lvo. 

– Na sze la bo ra to ria są w sta nie zre ali zo wać zło żo ne 
pro ce du ry ba daw cze z ana li zą wy ni ków i pro jek to wa niem
aż do wy ko na nia pro to ty pów włącz nie – mó wi AN DRZEJ
CHA RY TO NIUK z PWr. 

Po li tech ni ka Wro cław ska w cią gu pię ciu lat do ko na ła 600
zgło szeń pa ten to wych. Na Wy dzia le Me cha nicz nym stwo -
rzo no np. sprzę gło, któ re za bez pie cza przed prze cią że niem
me cha nizm ura bia nia ko par ki wie lo na czy nio wej ko ło wej
(sto so wa ne m.in. w Ko pal ni Wę gla Bru nat ne go Tu rów w Bo -
ga ty ni). Rów nież tam, przy współ udzia le Do mu Sa mo cho -
do we go Ger maz, po wstał wóz bo jo wy M -ATV G1 0. 

J

Bez współdziałania biznesu i nauki niemożliwe jest rzeczywiste realizowanie
idei innowacyjnej gospodarki. Szereg programów finansowych ma w tym
pomagać. Choć korzystają z nich także przedsięwzięcia, których działania 
mimo odwołań do nauki przypominają jedynie inwestycje deweloperskie,
to warto zauważyć, że ośrodków badawczo-wdrożeniowych i laboratoriów 
pracujących na rzecz przedsiębiorców przybywa. 

Gdzie przedsiębiorcy mogą testować nowe rozwiązania

BIZNES 
I MIKROSKOP

NAUKA, BIZNES



– Na si na ukow cy stwo rzy li nad wo zie po jaz du opan ce rzo -
ne go, któ re mo że prze trwać wy buch kil ku ła dun ków, a tak że
zbu do wa li od po wied nie fo te le an ty wy bu cho we – opo wia da
An drzej Cha ry to niuk.

MEDYCZNE INNOWACJE 

W stycz niu te go ro ku uru cho mio no 10 do sko na le wy po -
sa żo nych la bo ra to riów na no - i bio tech no lo gicz nych we
WRO CŁAW SKIM CEN TRUM BA DAŃ EIT+. W cią gu ro ku
bę dzie ich 60. Ma ją pro wa dzić ba da nia zwią za ne z wy twa -
rza niem np. ma te ria łów dla bu dow nic twa, bran ży mo to ry za -
cyj nej czy far ma cji. 

– W ra mach współ pra cy z fir mą ML Sys tem z Rze szo wa
nasz ze spół fo to wol ta icz ny z La bo ra to rium Elek tro ni ki Dru ko -
wa nej do wo dzo ny przez DR. INŻ. FI LI PA GRAN KA opra co -
wu je no we or ga nicz ne ogni wa sło necz ne – mó wi KLAU DIA
PIĄ TEK z EIT+. In ne pro jek ty to np. tech no lo gicz ne roz wią za -
nia zwią za ne z ukie run ko wa nym do star cza niem le ków czy też
z two rze niem spe cjal nych znacz ni ków – na no lu mi no fo rów 

– do ochro ny ma te ria łów przed fał szer stwem. War to też
wspo mnieć o spół ce NuMed bu du ją cej urzą dze nie do bez -

in wa zyj nej dia gno zy próch ni cy wtór nej, czy li ta kiej, któ ra
roz wi ja się pod plom bą.

EIT+ wspie ra też ze spół PROF. JA NA SZO PY -
-SKÓR KOW SKIE GO. Za mie rze niem te go pro jek tu jest
wy two rze nie i ana li za ty pów lnu, z któ rych po wsta ną
pro duk ty me dycz ne i ko sme tycz ne, w tym in no wa cyj -

ne opa trun ki. Ta kie ban da że czy pla stry po tra fią przy -
spie szać go je nie się ran i do sko na le je de zyn fe ko wać. 

NA UKOW CY I WI NO GRO NO WE
PLAN TA CJE

Przed się bior cy szu ka ją cy wspar cia ba da -
czy po win ni też zaj rzeć na UNI WER SY -
TET ZIE LO NO GÓR SKI. – Współ pra cę
z prze my słem re ali zu ją dwie gru py jed -

no stek or ga ni za cyj nych: Park Na uko -
wo -Tech no lo gicz ny i gru pa wy dzia łów
pro wa dzą cych zle co ne pra ce ba -
daw cze – mó wi DR HAB. AN DRZEJ
PIE CZYŃ SKI, pro rek tor ds. roz wo ju
Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go. 

PNT to Cen trum In no wa cji – „Tech -
no lo gie dla Zdro wia Czło wie ka” wy -

po sa żo ne m.in. w mi kro skop sił ato mo -

wych sprzę żo ny ze spek tro me trem ra ma now skim oraz ana li za -
tor roz mia ru czą stek me to dą dy na micz ne go roz pra sza nia
świa tła; Cen trum Tech no lo gii In for ma tycz nych, któ re zaj mu je
się m.in. e -le ar nin giem, pro ce sa mi i ma te ria ła mi prze my sło -
wy mi oraz mi kro elek tro ni ką, Cen trum Bu dow nic twa Zrów no -
wa żo ne go i Ener gii oraz La bo ra to rium Kom pa ty bil no ści Elek tro -
ma gne tycz nej, któ re współ pra cu je m.in. z ADB, GE, Apa to rem,
fir mą Lu mel, Rel po lem, Swe dwo odem.

Je śli cho dzi o wy dzia ły, to war to wy mie nić choć by Wy dział
Elek tro tech ni ki, In for ma ty ki i Te le ko mu ni ka cji, gdzie wy ko na -
no spe cja li stycz ne eks per ty zy, m.in. dla Swe dwo od Po land
Zbą szy nek, KEIPER Pol ska Świe bo dzin. Rów nie ak tyw nie
wy glą da współ pra ca z prze my słem na Wy dzia le Me cha nicz -
nym i Wy dzia le In ży nie rii Lą do wej i Bu dow nic twa.

– Sze reg firm ba da swo je pro duk ty w La bo ra to rium Śro do -
wi sko wym Kom pa ty bil no ści Elek tro ma gne tycz nej. Ostat nio
roz bu do wa no wy po sa że nie śro do wi sko we go la bo ra to rium ba -
daw cze go urzą dzeń ener go elek tro nicz nych naj now szej ge ne -
ra cji. Apa ra tu ra wy ko rzy sta na bę dzie w ba da niach wła ści wo ści
zin te gro wa nych sys te mów ener go elek tro nicz nych sto so wa -
nych w sie ciach Smart Grid – mó wi dr hab. An drzej Pie czyń ski.

Lu bu scy przed się bior cy mo gą też li czyć na spe cja li stycz ną
pla ców kę wspar cia biz ne su w Kal sku. Po wstał tam OŚRO DEK
IN NO WA CJI I WDRO ŻEŃ AGRO TECH NICZ NYCH. Jest to 
in we sty cja Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Su le -
cho wie, któ ra ofe ru je współ pra cę w za kre sie roz wią zań dla rol -
nic twa. Cho dzi o kon takt na uki i biz ne su zaj mu ją ce go się cho -
ciaż by pro duk cją ma te ria łu na sa dze nio we go ro ślin zdob nych
czy wi no ro śli. Ofer ta kie ro wa na jest rów nież do bran ży spo -
żyw czej.

WRO CŁAW SKI PARK TECH NO LO GICZ NY ma ofer tę kie ro -
wa ną do mniej szych pod mio tów, przede wszyst kim dzia ła ją -
cych w ra mach WPT. Ma ją one moż li wość re ali za cji wła snych
pro jek tów i przed się wzięć na te re nie i z wy ko rzy sta niem la -
bo ra to riów WPT (m.in. che mii i bio tech no lo gii, me cha ni ki,
opty ki, fo to ni ki i me tro lo gii, in ży nie rii ma te ria ło wej, elek tro ni -
ki, spin tro ni ki i me cha tro ni ki).

SKO JA RZYĆ I ZWY CIĘ ŻYĆ

Po moc ne w ko ja rze niu biz ne su i na uki wy da ją się też por -
ta le umoż li wia ją ce wy mia nę in for ma cji mię dzy jed nost ka mi
na uko wo -ba daw czy mi, przed się bior stwa mi i in sty tu cja mi oto -
cze nia biz ne su. Ich ak tyw ność jest bar dzo róż na, ale... Waż -
ne, że już są. Na le żą do nich m.in. DOL NO ŚLĄ SKI OŚRO DEK
TRANS FE RU WIE DZY I TECH NO LO GII (www.do twit.pl) czy
ogól no pol ski BIZ NES I NA UKA (biz ne si nau ka. eu).  

 TO MASZ MIA REC KI
to masz.mia rec ki@sa tor me dia.pl
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Laboratorium Mikroskopii Elektronowej EIT+. W dyspozycji wrocławskiego ośrodka są
spektrometry NMR, dyfraktometry, chromatografy gazowe i spektrometry mas, mikroskopy
elektronowe czy mikroskop sił atomowych. Te urządzenia można wykorzystać zarówno
w skomplikowanych projektach badawczych, jak i podczas prostszych pomiarów analitycznych,
kiedy chcemy się dowiedzieć, czy nasza próbka zawiera np. szkodliwe pestycydy albo metale ciężkie

• Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny: info@lppt.pl
• Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku

iziir@pwsz.sulechow.pl
• Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

mgr Kinga Włoch: tel. 504 070 265, k.wloch@pnt.uz.zgora.pl
•  Politechnika Wrocławska

dr inż. Katarzyna Kozłowska: katarzyna.kozlowska@pwr.edu.pl
tel. +48 71 320 20 47, faks +48 71 328 32 45

• Poznański Park Naukowo-Technologiczny: ppnt@ppnt.poznan.pl
• Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Aleksander Zuchowski: aleksander.zuchowski@umed.wroc.pl
Justyna Bazan: tel. +48 796 169 001, justyna.bazan@umed.wroc.pl 

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
mgr Tomasz Bogusz: tel. +48 71 320 5114, tomasz.bogusz@up.wroc.pl

• Uniwersytet Wrocławski: badania@adm.uni.wroc.pl
• Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu: witi@witi.wroc.pl
• Wrocławskie Centrum Badań EIT+

tel.:+48 71 720 16 45, laboratoria@eitplus.pl
• Wrocławski Park Technologiczny: wtp@technologpark.pl

WIĘCEJ O MOŻLIWOŚCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH DLA BIZNESU:
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o Ja po nii tra fi ła w la tach 80. ubie -
głe go wie ku. Z sier mięż nej, sza rej
Pol ski po le cia ła do To kio, na tam -
tej szy uni wer sy tet. Mia ła stu dio -
wać che mię, ale po ro ku obo wiąz -

ko wej na uki ję zy ka ja poń skie go po rzu ci ła
ma sy mo lo we i re ak cje dla lin gwi sty ki i so -
cjo lo gii. Zna jo mi żar tu ją, iż che mia o niej
jed nak nie za po mnia ła – w koń cu pra cu je
w che micz nym kon cer nie. 

– Trud ność z ja poń skim tkwi w tym, że
jest nie po dob ny do żad ne go ję zy ka eu ro -
pej skie go – tłu ma czy dy rek tor Hi rao. 

Po zna wa nie ję zy ka to rów nież oswa ja -
nie kul tu ry. Co jest waż ne w kul tu rze ja poń -
skiej or ga ni za cji, ta kiej jak Su mi ka?

– Bra nie od po wie dzial no ści za swo ją
pra cę, za pra cę swo ich pod wład nych. Bar -
dzo waż na jest su mien ność, a ogrom nym
mi nu sem jest tłu ma cze nie się, że coś jest
nie zro bio ne, bo nie zro bił te go ja kiś Ka zik
czy Asia. Ktoś, kto chce pra co wać w ja -
poń skiej fir mie, mu si być też czło wie kiem
otwar tym, nie mo że za my kać się na in ne
war to ści – mó wi Kin ga Hi rao, któ ra pra -
cow ni ków do bie ra we dług ja sne go klu cza.

Mu szą mieć to coś, ja kąś iskrę, błysk, wy -
ka zać się za an ga żo wa niem. Uwiel bia lu dzi
pra co wi tych, któ rzy po tra fią zna leźć ba lans
po mię dzy pra cą a ży ciem pry wat nym.

Fa bry kę kon cer nu we Wro cła wiu zbu -
do wa ła wła ści wie od pod staw, przy sła na
tu ja ko dy rek tor pro jek tu. – To był trze ci
gre en field, za ja ki od po wia da łam – trud no
w gło sie Kin gi Hi rao nie usły szeć du my. Bo
od ku pie nia zie mi z nie do koń czo ną ha lą
przy Bie ru tow skiej do po sta wie nia tam fa -
bry ki fil trów che micz nych do sil ni ków Die -
sla po dro dze by ły roz mo wy, ne go cja cje,
re kru ta cja pra cow ni ków, a na wet pro jek to -
wa nie re cep cji. 

– Dzi siaj kie ru ję dzia łem, któ ry zaj mu je
się ad mi ni stra cją, ka dra mi, HR, eko lo gią,
współ pra cą z praw ni ka mi, a tak że re pre -
zen ta cją spół ki na ze wnątrz – wy li cza. 

Za py ta na o to, czy chcia ła by osiąść we
Wro cła wiu, Kin ga Hi rao mó wi: – Już bym
chcia ła gdzieś za pu ścić ko rze nie. Po do -
ba mi się to mia sto, jak się roz wi ja, jak 
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SYLWETKA

JAP
Kinga Hirao. Dyrektor do spraw
personalno-administracyjnych, Sumika
Ceramics Poland. W pracy w firmowej
kurtce, której sportową elegancję
przełamuje kolorowa apaszka. Z uśmiechem
przyznaje, że jest w pewnym sensie dowodem, 
że ludzkie losy są gdzieś u góry zapisane. 

Ogród jest pewną całością, a jednocześnie 
ma wpływ na otoczenie. Ma swoje serce,
gdzieś jest jakaś rzeczka, nawet jeśli usypana
tylko z kamyczków, to zdąża do centrum.
Korporacja wygląda podobnie

D

władzy

dla kobiet!
• Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu Polki

należą do najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Unii
Europejskiej. Pod względem samozatrudnienia plasują się
na 7. miejscu, a jako pracodawcy – na 4. 



IWONA KOSIK 
DYREKTOR GENERALNY
DAICEL SAFETY SYSTEMS
EUROPE sp. z o.o.

Z wykształcenia psycholog,
absolwentka Uniwersytetu
Wrocławskiego, zawodowo 
przez wiele lat zajmowała się
zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Pracowała jako trener biznesu
i doradca, menedżer HR, a obecnie
piastuje stanowisko Dyrektora
Generalnego Daicel Safety Systems
Europe sp. z o.o. (producenta
napełniaczy do poduszek
powietrznych w samochodach,
wchodzącego w skład japońskiego
koncernu). Od 8 lat w japońskiej
korporacji. Prywatnie trenerka
rozwoju zawodowego, matka
zbuntowanej nastolatki, właścicielka
kota i szynszyla. Od lat jej największą
pasją jest psychologia – wiedza,
której nie da się do końca zgłębić.
Jako menedżer zawsze wierzy
w ludzi i ich możliwości, kreuje
i inspiruje zespoły do działania.
Ułatwia samodzielne poszukiwanie
rozwiązań i wspomaga ich
wdrażanie. W pracy bardzo ważna
jest atmosfera. – Wystarczająco 
dużo adrenaliny przynosi realizacja
zadań, stres najlepiej redukować
śmiechem – twierdzi i to jej się
udaje. Garnitur i skórzany plecaczek
to dla niej „must have”, spódnica
i obcasy „only if I have to”.
Wielbicielka unikatowej, ręcznie
wykonywanej biżuterii, a poza tym
jak każda kobieta zawsze na diecie,
cukier uznaje tylko pod przyjemną
postacią. 

RAO
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KORPORACJA 
JEST JAK

OŃSKI
OGRÓD

ro zu mie biz nes. Po do ba mi się pra ca w wał -
brzy skiej stre fie eko no micz nej, ich otwar tość
i re la cje z in we sto ra mi. No i mój syn stu diu -
je na Po li tech ni ce Wro cław skiej (cór ka stu -
diu je w jej ro dzin nym Szcze ci nie).

Co czwar tek Kin gę Hi rao moż na spo tkać
we wro cław skim ko ście le Do mi ni ka nów,
gdzie wie czo rem od by wa się me dy ta cja
chrze ści jań ska (raz w ro ku sta ra się po je -
chać do be ne dyk ty nów do Tyń ca, by tam
na brać dy stan su do rze czy wi sto ści). Dla cia -
ła jest jo ga, bo jak przy zna je, nie lu bi się mę -
czyć, więc uzna ła, że jo ga jest ide al nym
spo so bem na kon dy cję. Lu bi też po dró że.
Uwiel bia pe wien ogród (RIKUGIEN) w za tło -
czo nym ser cu To kio, en kla wę za mu rem,
peł ną zie le ni i ko lo ro wych pta ków. – To nie -
zwy kłe miej sce. Uwiel bia łam je ja ko stu dent -
ka – mó wi dy rek tor Hi rao i wszyst kim, któ rzy
chcą zro zu mieć kul tu rę Ja po nii, po le ca wi -
zy tę w ogro dzie ja poń skim. Bo ogród dla 
Ja poń czy ka to ale go ria ży cia, rów nież spo -
łecz ne go.

– Ogród jest pew ną ca ło ścią, a jed no -
cze śnie ma wpływ na oto cze nie. Ma swo je
ser ce, gdzieś jest ja kaś rzecz ka, na wet je -
śli usy pa na tyl ko z ka mycz ków, to zdą ża
do cen trum. Kor po ra cja wy glą da po dob nie.
Są róż ne cen tra, któ re ze so bą współ pra -
cu ją, prze ni ka ją się na wza jem, wy mie nia-
ją ener gią. My w na szej fir mie pra cu je my
w sys te mie open spa ce. A więc wszy scy
mu sie li śmy się na uczyć otwar to ści na dru -
gie go czło wie ka, ale też i te go, że na sza
pra ca nie mo że za bu rzać je go pra cy. Istot -
ne jest po czu cie jed no ści. W koń cu dą ży -
my do jed ne go ce lu: mu si my spra wić, by
ta or ga ni za cja funk cjo no wa ła i za ra bia ła
na sie bie, bo dzię ki te mu my ukła da my so -
bie wła sne ży cie – tłu ma czy Kin ga Hi rao,
któ ra z lek ką nu tą nie do wie rza nia trak tu je
kry tycz ne opi nie o kor po ra cjach. Prze cież
każ da fir ma to lu dzie i to od nich za le ży,
ja kie stwo rzą re la cje w pra cy, któ ra prze -
cież wy peł nia czło wie ko wi wię cej niż po ło -
wę ży cia. 

• Na 150 firm działających w WSSE tylko w 14 kobiety
zasiadają w zarządach. Nieznacznie lepiej wyglądają proporcje
na innych stanowiskach kierowniczych.
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Śrem
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Września
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o dej ścia re gio nu do biz ne su
i szans, ja kie da je Wiel ko pol ska
na in we sty cje, nie da się przed sta -
wić bez le gen dar nej fir my z Po -
zna nia. Ina czej nie moż na zro zu -

mieć wiel ko pol skiej men tal no ści, któ ra da le ka jest
od po dej ścia „za staw się, a po staw się”, a bliż sza
pra cy or ga nicz nej.

BA ZAR PO ZNAŃ SKI to spół ka, któ ra po wsta ła
w 1838 ro ku z ini cja ty wy Ka ro la Mar cin kow skie -
go. Od tam te go cza su Ba zar za cho wał cią głość
praw ną! W 1990 ro ku fir mie uda ło się od zy skać
sto ją cy w pre sti żo wym miej scu Po zna nia bu dy nek
ho te lu Ba zar. Od te go cza su trwa je go re mont.
JĘ DRZEJ TWAR DOW SKI, pre zes Ba za ru, przy -
wykł już do drwin i opo wie ści o naj dłuż szym re -
mon cie świa ta. Twar do jed nak re ali zu je swo ją

stra te gię – pie nią dze za ro bio ne przez spół kę idą
na re mont ho te lu. Bez więk szych kre dy tów, bez
więk sze go ry zy ka. Sys te ma tycz nie Ba zar od zy -
sku je świet ność. W ten sam spo sób bu do wa na
jest wiel ko pol ska go spo dar ka.

Stoi ona na moc nych fun da men tach. Pra wie 10
procent pol skie go PKB po wsta je w Wiel ko pol sce.
Je go war tość wy no si ok. 130 mld zł. Mo gli by śmy
za to wy bu do wać trzy elek trow nie ato mo we al bo
przy kła do wo... – wyprodukować 42 454 mln bu -
te lek pi wa w po znań skim bro wa rze na le żą cym
do Kom pa nii Pi wo war skiej.

OPTYMISTYCZNE STATYSTYKI

Wiel ko pol ska ma też do brą struk tu rę za trud nie nia.
Re gion li czy pra wie 3,5 mln miesz kań ców. W rol nic -

twie pra cu je oko ło 15 pro cent z nich. Usłu -
gi da ją za trud nie nie 52 pro c. Wiel ko po lan, a prze -
mysł – po nad 31. Sto pa bez ro bo cia wy no si ok. 10
pro cent i jest naj niż sza w kra ju. Idzie to jed nak w pa -
rze z jed ny mi z naj niż szych kosz tów pra cy w Pol sce.

„Wo je wódz two wiel ko pol skie jest jed nym z naj -
le piej roz wi nię tych go spo dar czo wo je wództw
w Pol sce. Cha rak te ry zu je się wy so ką kon cen tra -
cją ka pi ta łu za gra nicz ne go za an ga żo wa ne go
w Pol sce oraz wy so ki mi na kła da mi in we sty cyj ny -
mi na 1 miesz kań ca” – to cy tat z ra por tu Pol skiej
Agen cji In for ma cji i In we sty cji Za gra nicz nych 
do ty czą ce go atrak cyj no ści in we sty cyj nej wo je -
wództw.

Wielkopolanie lubią myśleć o sobie, że są zaradni, gospodarni, pragmatyczni 
i że twardo stąpają po ziemi – szczególnie w biznesie. Niewątpliwie tak jest,
a gospodarczą siłę i stabilność regionu zawdzięczamy głównie firmom rodzinnym.

P

Poznań to historyczna, wielokulturowa stolica Wielkopolski,
będąca istotnym węzłem drogowym, kolejowym i lotniczym

w Polsce. Miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem
gospodarczym, ale także kulturowym i naukowym. Funkcjonuje

tu największe i najstarsze centrum wystawiennicze 
– Międzynarodowe Targi Poznańskie. Charakterystycznym

miejscem dla turystów jest Stary Rynek wytyczony w 1253 r.
i renesansowy ratusz ze słynnymi koziołkami. Codziennie z wieży

ratuszowej odgrywany jest hejnał poznański, będący jednym
z najstarszych hejnałów miejskich 
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Po twier dza ją to in we sty cje ta kich firm,
jak MAN, GLA XO SMITH KLI NE, BRID -

GE STO NE, PHI LIPS, IM PE RIAL TO BAC CO,
NE STLE, JE RO NI MO MAR TINS, VOLKS WA -
GEN etc.

Do tej przed ostat niej fir my na le ży sieć BIE -
DRON KA za ło żo na przez MA RIU SZA ŚWI TAL -
SKIE GO. To zna ny w Wiel ko pol sce biz nes men, 
któ ry wo li po zo sta wać w cie niu. Te raz roz wi ja 
sieć pa sa ży han dlo wych CZER WO NA TO REB KA.
Wcze śniej two rzył ŻAB KĘ. W Wiel ko pol sce swo ją
sie dzi bę ma też wie le in nych sie ci han dlo wych.

Naj więk szy pra co daw ca w re gio nie to jed nak
VOLKS WA GEN. Fa bry ka w po znań skim An to nin -
ku pro du ku je sa mo cho dy Cad dy oraz Trans por -

ter i za trud nia ok. 6 tys. osób. I to wła śnie Po znań
od 1990 ro ku sku pia więk szość in we sty cji. Aglo -
me ra cja jest ma gne sem przy cią ga ją cym fir my za -
gra nicz ne i da ją cym od po wied nie szan se na roz -
wój. Re no mo wa ne uczel nie, wy kwa li fi ko wa na
ka dra, bli skość au to stra dy A2, szla ków ko le jo -
wych – to atu ty Po zna nia i oko licz nych po wia tów.
Po wo du ją one, że do cen tral nej czę ści Wiel ko pol -
ski ścią ga co raz wię cej firm. Ostat ni bar dzo zna -
ny in we stor to AMA ZON. 

ROZWÓJ REGIONU

Pro ble mem Wiel ko pol ski jest wy wa że nie roz wo -
ju mię dzy sub re gio na mi a Po zna niem. Wła dze wo -

je wódz twa sta wia ją na rów no mier ny roz wój re gio -
nu. W stra te gii wo je wódz twa do 2020 ro ku nie 
po da ją kon kre tów. W Wiel ko pol sce moż na jed nak
wy róż nić kil ka sek to rów, któ re roz wi ja ją się po nad -
prze cięt nie. Jest to po pierw sze BPO, czy li Bu si ness
Pro cess Out so ur cing. W ciągu ostat nich kil ku lat
po wsta ło kil ka na ście ta kich in we sty cji, np. BPO
CARLS BER GA. Wiel ko pol ska sta wia też na lo gi sty -
kę, a to dzię ki do god ne mu po ło że niu. W Kór ni ku
pod Po zna niem swo ją sie dzi bę ma fir ma RA BEN.

To, co naj bar dziej cie szy, to roz wi ja ją cy się prze -
mysł. W Wiel ko pol sce po wsta ją no we fa bry ki, a sta -
re są roz bu do wy wa ne. Two rzą się dzię ki te mu 
no we miej sca pra cy, i to nie na kil ka, a kil ka na ście
lat. Wo kół fa bryk po wsta ją sie ci ko ope ran tów oraz
firm świad czą cych usłu gi na rzecz
za kła du. Dla te go Wiel ko po la nie
z na dzie ją cze ka ją na de cy zję
w spra wie bu do wy w re gio nie no -
wej fa bry ki mo to ry za cyj nej.  

 MATEUSZ PILARCZYK

Śrem to 30-tysięczna miejscowość położona nad rzeką Wartą, mająca różnorodne propozycje zarówno 
dla turystów, rdzennych mieszkańców, jak i dla nowych przedsiębiorców. Jednym zdaniem to raj dla inwestora

Leszno to stolica dawnego województwa leszczyńskiego, licząca ok. 64 tys. mieszkańców. 
Miasto to prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy regionu, 

znany też z żużlowego klubu Unia Leszno i szybowcowego Aeroklubu Leszczyńskiego

Murowany ratusz to jedna z atrakcji turystycznych
na krotoszyńskim rynku. Pierwotny budynek powstał w 1689 roku,
a następnie w XIX wieku został przebudowany w stylu
neorenesansowym. Obecnie swoją siedzibę mają tam urzędy miasta
i gminy oraz stanu cywilnego

Rejs Łodzią św. Wojciecha „Calisia” po Prośnie to jedna 
z atrakcji Kalisza. Przebrani w słowiańskie stroje turyści,
słuchając historycznych opowieści o Kaliszu, płyną dawnym 
szlakiem bursztynowym

FOT. ADAM AUGUSTYNIAK
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Położona 6 km od Kościana wieś Racot znana
jest z przepięknej stadniny koni. To miejsce 
nie tylko dla turystów, lecz także dla hodowców 
i pasjonatów tych przepięknych zwierząt. 
Co roku organizowane są tu
turnieje i zawody konne 

Kalisz

Autor jest
dziennikarzem
„Głosu
Wielkopolski” 
– największej
regionalnej gazety 
w Wielkopolsce.

FOT. ARCHIWUM UMiG LESZNO

FOT. ARCHIWUM UM KOŚCIAN

FOT. ARCHIWUM UM ŚREM
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Jarocin: 7,92 ha
Położenie na przecięciu 
trzech dróg krajowych:
• nr 11

Kołobrzeg – Piła 
– Poznań – Kluczbork
– Bytom

• nr 12
Łęknica – Leszno
– Kalisz – Radom
– Dorohusk oraz 

• nr 15
Ostróda – Toruń
– Gniezno – Trzebnica
– Wrocław

Ważny węzeł kolejowy
(skrzyżowanie linii
z Dolnego i Górnego Śląska 
do Szczecina i Gdańska). 

Leszno: 10 ha
• Teren położony

między dwoma
największymi
ośrodkami zachodniej
Polski – Poznaniem
i Wrocławiem,
w jednakowej
odległości (300 km)
od trzech
europejskich stolic:
Warszawy, Berlina
i Pragi. 

• W relatywnie
niewielkiej odległości
znajdują się dwa porty
lotnicze: w Poznaniu
(dojazd: ok. 50 minut)
oraz we Wrocławiu 
(dojazd: ok. 70 minut). 

Rawicz: 7,5 ha
W południowej
części województwa
wielkopolskiego.
• 77 km

od autostrady A4

• 181 km
od przejścia
granicznego
w Olszynach

• 175 km
od przejścia
granicznego
w Zgorzelcu

• 73 km 
od Międzynarodo-
wego Portu
Lotniczego
we Wrocławiu

Kalisz: 9 ha
Drugie co do wielkości miasto w województwie
wielkopolskim, Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy, jest
ważnym ośrodkiem produkcji maszyn i silników lotniczych,
przemysłu włókienniczego, odzieżowego oraz spożywczego. 

Tereny WSSE w odległości:
• 45 km od autostrady A2
• 131 km od autostrady A4
• 136 km od Mię dzy na ro do we go Portu Lotniczego we Wrocławiu
• 142 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Poznaniu

Krotoszyn to miasto 
liczące ponad 29 tys. mieszkańców, 
w którym swoje miejsce znalazło
wiele firm reprezentujących 
wszelkiego rodzaju gałęzie przemysłu.
Przykład na to, jak można dobrze zagospodarować
tereny objęte specjalną strefą ekonomiczną
– 50 hektarów i dwie prężnie działające firmy:
MAHLE i DINO
FOT. M. PAWLIK

Kalisz to jedno z najstarszych miast Polski,
znane z otwartości i tolerancji

W WIELKOPOLSCE
JUŻ ZAINWESTOWALI:

Września: 3,1 ha

GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Minęły czasy, gdy Września kojarzyła się powszechnie z buntem uczniów
w szkole pruskiej na początku XX wieku. Dzieci dzięki przywiązaniu
do języka ojczystego mają swój pomnik, ale współczesność gminy
budowana jest na zupełnie innych fundamentach. To przede wszystkim
dobry klimat dla przedsiębiorców, w tym specjalne przywileje, czekające
w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

• Wła dze mia sta za chę ca ją: Wrze śnia le ży na
świet nie sko mu ni ko wa nym skrzy żo wa niu pół -
noc–po łu dnie oraz wschód–za chód. W po -
bli żu prze bie ga au to stra da A2, moż na też
ko rzy stać z licz nych po łą czeń ko le jo wych. 

• W Urzę dzie Mia sta i Gmi ny in we sto rzy mo gą
li czyć na wszech stron ną po moc, a po dat ki
od bu dyn ków i grun tów, zwią za nych z dzia -
łal no ścią go spo dar czą, na le żą do naj niż -
szych w kra ju. 

• Spo re ulgi przy słu gu ją przed się bior com, któ -
rzy zde cy du ją się na in we sty cję w spe cjal nej
stre fie eko no micz nej. 

• Oprócz te go sa mo rząd Wrze śni uchwa lił
Pro gram Po mo cy Pu blicz nej na Za trud nie -
nie w Ra mach Wy łą czeń Gru po wych. Za -
pi sy uchwa ły zwal nia ją z po dat ku od nie ru cho -

mo ści grun ty i bu dyn ki za ję te na pro wa dze -
nie dzia łal no ści go spo dar czej przez przed się -
bior ców, któ rzy utwo rzą no we miej sca pra cy
zwią za ne z re ali za cją no wej in we sty cji na te -
re nie gmi ny Wrze śnia. Zwol nie nia mo gą
obej mo wać okres od ro ku do na wet 5 lat 
– w za leż no ści od licz by utwo rzo nych
miejsc pra cy. Przez 7 lat nie bę dzie pła cił
po dat ku od nie ru cho mo ści in we stor, któ -
ry za trud ni 2 tys. lu dzi.

• W Urzę dzie Mia sta i Gmi ny funk cjo nu je spe -
cjal ny wy dział, zaj mu ją cy się wy łącz nie in we -
sto ra mi oraz po zy ski wa niem fun du szy unij nych.

• Obec nie w WSSE we Wrze śni dzia ła 8 firm,
zaj mu ją cych się m.in. pro duk cją urzą dzeń
pre cy zyj nych, pro duk tów dla warsz ta tów la -
kier ni czych czy fo lii do pa ko wa nia żyw no ści.

WOLNE TERENY INWESTYCYJNE 
W WIELKOPOLSCE
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• Łącznie w województwie wielkopolskim na terenach WSSE zainwestowało 16 firm, 
które zatrudniają ponad 3,9 tys. osób (np.: BASF Polska sp. z o.o., Mahle Polska sp. z o.o., 
DINO Krotoszyn sp. z o.o., Recykl Organizacja Odzysku SA, TFP Grafika sp. z o.o.) 

• Teren WSSE w województwie wielkopolskim obejmuje 8 podstref: w Jarocinie, Kaliszu, Kościanie,
Krotoszynie, Lesznie, Rawiczu, Śremie i Wrześni. Powierzchnia strefy w województwie wynosi
ponad 182 ha, z których ponad 58 ha to wolne, czekające na inwestorów tereny.

• Trwają procedury włączania kolejnych wielkopolskich terenów do wałbrzyskiej strefy specjalnej 
– wniosek rozpatrywany przez Ministerstwo Gospodarki obejmuje tereny w Kościanie, Gostyniu, Wrześni.
Kolejne rozważane lokalizacje to m.in. Książ Wielkopolski, Bojanowo, Dominowo, Środa Wielkopolska,
Kołaczkowo, Łubowo, Pakosław, Dopiewo, Września, Sulmierzyce.

Śrem: 19,9 ha

RAJ DLA INWESTORA
• Wiel ką za le tą stre fy spe cjal nej są usta wo we ulgi,

ale gmi na rów nież ich nie ską pi. Śrem ofe ru je
5- let nie, cał ko wi te zwol nie nie z po dat ku od nie -
ru cho mo ści. Jest to uszczer bek dla do cho dów
gmi ny, z dru giej stro ny jed nak wie lo krot nie de cy -
do wa ło to o wy bo rze lo ka li za cji przez in we sto ra. 

• Nie bez zna cze nia są też prze my śla ne in we sty -
cje in fra struk tu ral ne gmi ny, któ re uła twia ją co dzien -
ną eg zy sten cję; do bre dro gi, oświe tle nie czy
sys tem wod no-ka na li za cyj ny. 

• Po za wzglę da mi eko no micz ny mi, tu tej sza ad mi -
ni stra cja, do staw cy me diów i po zo sta łe oto cze -
nie biz ne su ofe ru ją wspar cie i spraw ny pi lo taż dla
no wych in we sty cji. – Nasz cel nad rzęd ny to
zrów no wa żo ny roz wój – pod kre śla ją wła dze gmi -

ny. Otwar tość na przed się bior ców do pusz cza na -
wet ulo ko wa nie in we sty cji uciąż li wej dla śro do wi -
ska, ale tyl ko w miej scu, któ re nie bu dzi żad nych
kon flik tów z oto cze niem i opi nią spo łecz ną.

• Tra dy cje prze my sło we nie są Śre mo wi ob ce – wie -
lu miesz kań ców pa mię ta la ta świet no ści fa bry ki od -
le wów że liw nych, któ ra by ła głów nym pra co daw cą
w gmi nie. Ostat nie dwie de ka dy od mie ni ły ma pę tu -
tej szej go spo dar ki. Po ja wi ły się przede wszyst kim
bran że me bli ta pi ce ro wa nych, pro duk cji krze seł, che -
mii, re cy klin gu czy ro let. Pro ces po zy ski wa nia in we -
sto rów do ty czy głów nie branż no wych, wdra ża ją -
cych no we tech no lo gie, przy ja znych śro do wi sku, da -
ją cych moż li wość utwo rze nia no wych, atrak cyj nych
miejsc pra cy, szcze gól nie dla ko biet. 

Śrem reklamuje się jako miasto
„dla mnie, dla ciebie, dla każdego”.
Rzeczywiście, ta 30-tysięczna
miejscowość ma różnorodne
propozycje zarówno dla turystów,
mieszkańców, jak i dla przed się-
bior ców. Magnesem dla tych
ostatnich jest podstrefa WSSE.
Na 35 hektarach działa obecnie 
7 firm, a 20 ha czeka na kolejnych
chętnych. 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA 
STREFA EKONOMICZNA W WIELKOPOLSCE
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OD PRZYBYTKU 
czyli jak łączyć różne źródła finansowania 
Dotacje unijne, granty rządowe, 
zwolnienie z podatku dochodowego 
czy od nieruchomości, dofinansowanie
tworzenia nowych miejsc pracy 
– przedsiębiorcy mają cały wachlarz
preferencji i ulg do wyboru. 
Mogą z nich dowolnie korzystać i łączyć,
aby jak najbardziej zoptymalizować
przedsięwzięcie inwestycyjne. Muszą
pamiętać jednak o jednym – kumulacja
tych środków nie może doprowadzić 
do przekroczenia maksymalnej
intensywności pomocy publicznej.

PRZYKŁAD 1

 jeżeli łączone są dwa środki
pomocowe będące regionalną
pomocą inwestycyjną, to
skumulowana intensywność
pomocy publicznej nie może
przekroczyć maksymalnej
intensywności regionalnej
pomocy inwestycyjnej,

obowiązującej w danym
regionie

 jeżeli regionalna pomoc
inwestycyjna łączona jest
z pomocą de minimis
odnośnie tych samych
wydatków kwalifikowanych,
to skumulowana wysokość

pomocy nie może
przekroczyć maksymalnej
intensywności regionalnej
pomocy inwestycyjnej,
obowiązującej w danym
regionie

 jeżeli kumulowane są dwa
środki pomocowe, z których

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

OGÓLNE ZASADY KUMULOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

• Śred nie przed się bior stwo z wo je wódz twa dol no ślą skie go ko rzy sta
ze zwol nie nia z po dat ku do cho do we go (CIT) z ty tu łu pro wa dze nia
dzia łal no ści go spo dar czej na te re nie stre fy eko no micz nej.

• Zwol nie nie to wy no si do 50 proc. po nie sio nych na kła dów in we sty -
cyj nych (za kup grun tu, bu do wa ha li, za kup ma szyn i urzą dzeń). 
Jed no cze śnie gmi na w ce lu za chę ce nia do po wsta wa nia no wych in -
we sty cji na swo im te re nie sto su je zwol nie nie z po dat ku od nie ru -
cho mo ści (ja ko re gio nal ną po moc in we sty cyj ną) w wy so ko ści
10 proc. kosz tów kwa li fi ko wa nych no wej in we sty cji. Przed się bior -
ca chce sko rzy stać z obu ulg. 

W związ ku z tym, iż in ten syw ność po mo cy pu blicz nej na te re nie
wo je wódz twa dol no ślą skie go dla śred nie go przed się bior cy wy no -
si mak sy mal nie 50 proc., je śli wy ko rzy sta po moc gmin ną, zwol -
nie nie z po dat ku CIT wy nie sie 40 proc. 

• Sy tu acja bę dzie ta ka sa ma, je śli zwol nie nie z po dat ku od nie ru cho -
mo ści bę dzie udzie la ne ja ko po moc de mi ni mis. Zgod nie bo wiem
z prze pi sa mi, je że li re gio nal na po moc in we sty cyj na łą czo na jest z po -
mo cą de mi ni mis, w od nie sie niu do tych sa mych wy dat ków kwa li fi -
ko wa nych, po moc nie mo że prze kro czyć mak sy mal nej in ten syw no ści
re gio nal nej po mo cy in we sty cyj nej. Do dat ko wo w przy pad ku po mo cy
de mi ni mis przed się bior ca mu si pa mię tać, iż w cią gu 3 lat ka len da -
rzo wych kwo ta po mo cy nie mo że prze kro czyć 200 tys. eu ro.

Co to ozna cza w prak ty ce? Dla każ de go re gio nu zo -
stał okre ślo ny po ziom mak sy mal ne go do fi nan so -

wa nia pro jek tu in we sty cyj ne go, za leż ny od wiel ko ści
przed się bior stwa (patrz: ta be la okre śla ją ca po ziom re -
gio nal nej po mo cy in we sty cyj nej dla re gio nów znaj du ją -
cych się w Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko no micz -
nej). Mi mo iż przed się bior ca mo że sko rzy stać w ra mach
jed ne go pro jek tu z kil ku źró deł do fi nan so wa nia, nie mo -
że prze kro czyć te go mak sy mal ne go pu ła pu. 

Zachęcam do analizy przykładów.

 ANNA ZIARKO

PRZYKŁAD DLA INWESTYCJI O KOSZTACH
KWALIFIKOWANYCH 5 MLN ZŁ
Koszty Maksymalna wysokość pomocy publicznej 
kwalifikowane dla średniego przedsiębiorcy w województwie
nowej inwestycji dolnośląskim 

2,5 mln zł, w tym:

5 mln zł
zwolnienie z podatku CIT zwolnienie z podatku 

od nieruchomości

2 mln zł 0,5 mln zł
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GŁOWA NIE BOLI,
 projektów

PRZYKŁAD 2

• Śred ni przed się bior ca z Dol ne go Ślą ska re ali zu je in we sty cję w wy -
so ko ści 20 mln zł na te re nie spe cjal nej stre fy eko no micz nej. Wy -
dat ki kwa li fi ko wa ne sta no wią za kup grun tu, bu do wę ha li, za kup li -
nii tech no lo gicz nej oraz pa ten tów. 

• Wy so kość zwol nie nia z po dat ku do cho do we go CIT wy no si mak sy -
mal nie 50 proc., czy li 10 mln zł. Jed no cze śnie na za kup jed nej z ma -
szyn uzy skał do ta cję z re gio nal ne go pro gra mu ope ra cyj ne go (koszt
ma szy ny 2 mln zł, wy so kość po mo cy – 1 mln zł).

Dla te go osta tecz nie zwol nie nie z po dat ku CIT wy nie sie 9 mln zł,
aby nie prze kro czyć mak sy mal nej in ten syw no ści po mo cy.

PRZYKŁAD 3

jeden stanowi regionalną
pomoc inwestycyjną, a drugi
stanowi pomoc na inny cel, 
to skumulowana intensywność
pomocy publicznej nie może
przekroczyć tego pułapu,
który jest korzystniejszy
dla przedsiębiorcy

POZIOM REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ DLA REGIONÓW 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

województwa lubuskie i opolskie województwa dolnośląskie i wielkopolskie

wielkość do końca czerwca 2014 do końca czerwca 2014przedsiębiorstwa

duże 50 proc. 40 proc.
średnie 60 proc. 50 proc.
małe i mikro- 70 proc. 60 proc.

• Przed się bior ca po raz pierw szy otrzy mał w ubie głym ro ku po moc de
mi ni mis w wy so ko ści 400 tys. zło tych na udział w tar gach za gra -
nicz nych. Obec nie w związ ku z pro jek tem in we sty cyj nym re ali zo -
wa nym na te re nie spe cjal nej stre fy eko no micz nej (za kup grun tu, bu -
do wa ha li, za kup ma szyn i urzą dzeń) chce sko rzy stać ze zwol nie nia
z po dat ku do cho do we go (CIT). 

• Jest ma łym przed się bior cą dzia ła ją cym na Dol nym Ślą sku, w związ -
ku z czym przy słu gu je mu po moc pu blicz na w wy so ko ści 60 proc.
kosz tów kwa li fi ko wa nych pro jek tu, któ re wy nio sły 10 mln zł. 

• Jed no cze śnie chce sko rzy stać ze zwol nie nia z po dat ku od nie ru cho -
mo ści (po moc de mi ni mis) w wy so ko ści 10 proc. kosz tów kwa li fi ko -
wa nych in we sty cji. 

• Przy zna na po moc na wy jazd na tar gi za gra nicz ne nie łą czy się
z po mo cą z ty tu łu dzia ła nia na te re nie spe cjal nej stre fy eko no micz -
nej, gdyż do ty czy in nych kosz tów kwa li fi ko wa nych. Jed nak zwol -
nie nie z po dat ku od nie ru cho mo ści jest ści śle zwią za ne z wy dat ka -
mi in we sty cyj ny mi i łącz nie nie mo gą one prze kro czyć 60 proc.
Do dat ko wo przed się bior ca mu si zsu mo wać uzy ska ną po moc de mi -
ni mis na udział w tar gach z po mo cą de mi ni mis przy zna ną ja ko
zwol nie nie z po dat ku od nie ru cho mo ści, mi mo iż do ty czą in nych
wy dat ków. Nie mo że bo wiem w cią gu 3 lat ka len da rzo wych prze -
kro czyć 200 tys. eu ro po mo cy de mi ni mis. 

W związ ku z tym, że w ze szłym ro ku przed się bior ca otrzy mał
po moc de mi ni mis w wy so ko ści 400 tys. zł (100 tys. eu ro), to
w tym ro ku przy słu gu je mu do wy ko rzy sta nia je dy nie 400 tys. zł 
(100 tys. eu ro) z ty tu łu zwol nie nia z po dat ku od nie ru cho mo ści.

D
la uproszczenia przyjęto kurs 1 euro =

 4 zł

PRZYKŁAD DLA INWESTYCJI O KOSZTACH
KWALIFIKOWANYCH 20 MLN ZŁ
Koszty Maksymalna wysokość pomocy publicznej 
kwalifikowane dla średniego przedsiębiorcy w województwie
nowej inwestycji dolnośląskim 

10 mln zł, w tym:

20 mln zł
zwolnienie dotacja z regionalnego 
z podatku CIT programu operacyjnego

9 mln zł 1 mln zł

PRZYKŁAD DLA INWESTYCJI O KOSZTACH
KWALIFIKOWANYCH 10 MLN ZŁ
Koszty Maksymalna wysokość pomocy publicznej 
kwalifikowane dla małego przedsiębiorcy z województwa
nowej inwestycji dolnośląskiego

6 mln zł, w tym:

10 mln zł
zwolnienie z podatku CIT zwolnienie z podatku 

od nieruchomości

5,6 mln zł 0,4 mln zł
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W Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej oko ło 70 proc. in we sto rów to przed -

się bior stwa z ka pi ta łem za gra nicz nym. 13 z nich to du że kon cer ny, któ re łącz nie po nio sły

już po nad 8,5 mld zł na kła dów i stwo rzy ły bli sko 14,5 ty sią ca no wych miejsc pra cy. O wpły -

wie wiel kich kon cer nów na re gio ny oraz ży cie spo łecz no -go spo dar cze de ba to wa no pod -

czas kon fe ren cji „Glo bal ny biz nes – lo kal ne ko rzy ści – wie my, jak to ro bić”. W spo -

tka niu wzię li udział me ne dże ro wie glo bal nych kon cer nów, po li ty cy i sa mo rzą dow cy. 

 O róż nych aspek tach od dzia ły wa nia glo bal nych biz ne sów na lo kal ne ryn ki mó wi li pod -

czas kon fe ren cji „Glo bal ny biz nes  – lo kal ne ko rzy ści” przed sta wi cie le trzech gi gan tów 

– To yo ty, Elec tro lu xa i 3M. To yo ta po ka za ła, jak wspie ra jąc lo kal ne ini cja ty wy spo łecz -

ne i dzia ła nia cha ry ta tyw ne, wzmac nia roz wój spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Elec tro lux,

któ ry wcią gnął do gry ryn ko wej kil ka dzie siąt lo kal nych firm, czy niąc je swo imi do staw -

ca mi i pod wy ko naw ca mi – po ka zał wpływ kon cer nów na roz wój przed się bior czo ści lo kal -

nej i re gio nal nej. 3M nie tyl ko pod no si stan dar dy co dzien ne go ży cia użyt kow ni ków swo -

ich in no wa cyj nych pro duk tów, ale szko ląc własnych pra cow ni ków – za ra ża oto cze nie in -

no wa cyj nym my śle niem. Wszyst kie te kon cer ny wy pra co wa ły wy so kie stan dar dy i me to dy

pra cy, któ re sta ją się wzor ca mi na ca łym świe cie. Na zdję ciu głów ni pre le gen ci pod czas kon -

fe ren cji „Glo bal ny biz nes, lo kal ne korzyści – wie my, jak to ro bić” – od le wej: SE BA STIAN

GUL KA, dy rek tor fa bry ki Elec tro lu x w Świd ni cy, CARL KLEMM, pre zes To yo ta 

Mo tor Ma nu fac tu ring Po land, CHRIS HO WITT, dy rek tor tech nicz ny 3M Pol ska.
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AMERYKAŃSCY
INWESTORZY

 Bli sko 4,5 mi liar da zło tych na kła dów fi nan so wych
i oko ło 10 ty się cy utwo rzo nych miejsc pra cy to wy ni ki dzia -
ła nia firm z ka pi ta łem ame ry kań skim funk cjo nu ją cych w Wał -
brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej.

Dla tej gru py przed się bior ców „INVEST-PARK” zor ga ni zo wał
spo tka nie, na któ rym omó wio no kwe stię zmian z po mo cy pu -
blicz nej oraz ocze ki wa nia in we sto rów wo bec „INVEST-PARKU”.
Ame ry kań scy przed się bior cy pod czas pa ne lu dys ku syj ne go
skar ży li się mię dzy in ny mi na brak ofi cjal nej in ter pre ta cji pol -
skie go pra wa w ję zy ku an giel skim oraz nie zro zu mia łe za pi sy
ko dek su pra cy. Za rząd „INVEST-PARKU” pod jął się spo rzą -
dze nia ba zy spraw zwią za nych z pra wem pra cy, któ rych do świad -
czy li przed się bior cy w WSSE, oraz zor ga ni zo wa nia szko le nia,
na któ re zo sta ną za pro sze ni in spek to rzy Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy z róż nych wo je wództw. Spo tka nia stre fo wych przed -
się bior ców, po cho dzą cych z tych sa mych kra jów, to jed na z form
ko mu ni ka cji WSSE „INVEST-PARK” z in we sto ra mi. Do tej
po ry uczest ni czy li w nich przed sta wi cie le firm z ka pi ta łem ja -
poń skim oraz ame ry kań skim. W naj bliż szym cza sie pla no wa -
ne jest spo tka nie dla nie miec kich in we sto rów dzia ła ją cych w Wał -
brzy skiej Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej. 

ILONA ANTONISZYN-KLIK, 

wiceminister gospodarki



– Na 150 firm dzia ła ją cych w Wał brzy skiej Spe -
cjal nej Stre fie Eko no micz nej, po nad 50 to ma łe
i śred nie przed się bior stwa. Ten sek tor za in we sto wał
do tej po ry oko ło 1,5 mi liar da zło tych i stwo rzył bli -
sko 3600 miejsc pra cy – pod kre ślał wi ce pre zes WSSE
„IN VEST -PARK” TEO DOR STĘ PA na spo tka niu
w ra mach „Aka de mii Mu flo nów”. Aka de mia to ini cja -
ty wa „No wych Wiadomości Wał brzy skich” – re dak cji,
z któ rą WSSE „INVEST-PARK” współ pra cu je m.in.
przy or ga ni za cji ple bi scy tu go spo dar cze go dla firm dol -
no ślą skich. Spo tka nie od by ło się w „INVEST-PARKU”
i skie ro wa ne by ło do sek to ra MŚP. 

Spe cjal ne stre fy eko no micz ne ma ją sty mu -
lo wać roz wój re gio nów, w któ rych dzia ła ją.
Trud no to so bie wy obra zić bez sku tecz nej
współ pra cy z sa mo rzą da mi na tych te re nach.
Wał brzy ska SSE dzia ła w 41 miej sco wo ściach
w 4 wo je wódz twach. 

Tylko tam, gdzie samorządowcy są konsekwentni
i otwarci na potrzeby przedsiębiorców, możliwy jest gospodarczy sukces. Łatwo napisać, trudniej zrobić? Ale nam się udaje!
Śniadania biznesowe samorządowców Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” organizowane co pół roku, to
jedna z okazji do uzgodnienia wspólnych działań. Kolejne inwestycje na terenach objętych strefą są dowodem, że razem
dużo możemy... a działa w WSSE ponad 150 firm.

WY ar ed
PR

NOWE
PERSPEKTYWY
 Oko ło mi liar da zło tych za in we sto wa ły już fir my, któ -
re pro wa dzą dzia łal ność w wiel ko pol skich pod stre fach
Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej. Przed -
się bior stwa, któ re dzia ła ją w Kro to szy nie, Ka li szu, Ko -
ścia nie, Śre mie i Wrze śni, za trud nia ją łącz nie bli sko
4 ty sią ce pra cow ni ków. O pro jek tach no wych ustaw oko -
ło biz ne so wych, pro gra mach po mo co wych oraz dy rek ty -
wach i za rzą dze niach Unii Eu ro pej skiej, wpły wa ją cych
na dzia ła nia firm, roz ma wia no pod czas Wiel ko pol skie -
go Fo rum Go spo dar cze go „No we Per spek ty wy”. W spo tka niu, któ re go go spo da rzem był Wiel ko po la nin, wi -

ce pre zes WSSE „INVEST-PARK” TEO DOR STĘ PA,
uczest ni czy ło po nad 200 sa mo rzą dow ców i przed się bior ców
z ca łe go wo je wódz twa. Cie ka wost ką był son daż pro wa dzo -
ny on -li ne wśród uczest ni ków pod czas spo tka nia. Nie któ re
z je go wy ni ków zmu sza ją do re flek sji. Np. pra wie wszy scy
sa mo rzą dow cy od po wie dzie li: TAK na py ta nie, czy w bie żą -
cych dzia ła niach wspie ra ją przed się bior ców. Na py ta nie skie -
ro wa ne do uczest ni czą cych w Fo rum przed się bior ców, czy
ko rzy sta ją z po mo cy urzęd ni ków w gmi nach, w któ rych dzia -
ła ją – więk szość od po wie dzia ła: NIE. Przy bli że niu sta no wisk
i wy ja śnia niu wza jem nych ocze ki wań słu żą wła śnie fo ra
go spo dar cze or ga ni zo wa ne przez WSSE „INVEST-PARK”
– w mar cu spo ty ka ją się przed się bior cy i sa mo rzą dow cy na

ko lej nym fo rum – tym ra zem kłodz kim. 

ńz

AKADEMIA
MUFLONÓW

ŚNIADANIA BIZNESOWE
SAMORZĄDOWCÓW
WAŁBRZYSKIEJ STREFY

UROCZYSTE WRĘCZANIE ZEZWOLEŃ 
Ty siąc no wych miejsc pra cy i 860 mi lio nów zło -
tych de kla ro wa nych na kła dów in we sty cyj nych
to efek ty ko lej nych 27 ze zwo leń, wrę czo nych
przed się bior com w 2013 ro ku. W grud niu ze -
zwo le nia na dzia łal ność w Wał brzy skiej Spe -
cjal nej Stre fie Eko no micz nej uro czy ście wrę -
cza li śmy 13 fir mom, któ re za trud nią 340 pra -
cow ni ków. Aż 67 mi lio nów zło tych wy da fir ma
AQUILA Brzeg, pro du ku ją ca tek tu rę fa li stą, któ -
ra zbu du je swo je ha le w Skar bi mie rzu. Z ko lei
naj wię cej miejsc pra cy, gdyż aż 180, po wsta nie
w pod stre fie w Świd ni cy, gdzie roz bu do wu je się
fir ma Nif co Po land.     

– W 2013 ro ku wy da li śmy o 5 ze zwo leń wię -
cej niż w ro ku 2012, a na kła dy są więk sze o pra -
wie 220 mi lio nów zło tych – mó wi pre zes „INVEST-
-PARKU”, BAR BA RA KA ŚNI KOW SKA. Na
zdję ciu: MA REK CHRZA NOW SKI i LE SZEK
STA NEC KI, wi ce pre ze si fir my Oleo farm od bie -
ra ją trze cie już ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia -
łal no ści go spo dar czej. Fir ma Oleo farm, za trud nia -
ją ca po nad 120 osób, pro du ku je we Wro cła wiu ole -
je ja dal ne i su ple men ty die ty. 
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Wi ce pre zes 
WSSE
„IN VEST -

-PARK”
TEO DOR 
STĘ PA

TOMASZ GROŃ, 
dyrektor ds. rozwoju rynku MŚP Grupy Netia SA 

– prezentacja „Cloud – rozwiązania w chmurze, większa 
efektywność i dostępność biznesu”
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TOMASZ JAKACKI 
wiceprezes zarządu spółki WSSE „INVEST-PARK”

Absolwent AGH w Krakowie. Jako specjalista w branży technologicznej pełnił
wcześniej funkcję dyrektora produkcji oraz głównego technologa w firmie
Cersanit III (działającej na terenie WSSE w Wałbrzychu).
Tomasz Jakacki został rekomendowany do zarządu spółki przez gminę
Wałbrzych, drugiego co do wielkości udziałowca spółki (większościowe
udziały ma Skarb Państwa). 
W WSSE „INVEST-PARK” odpowiada za sprawy związane
z pozyskiwaniem i obsługą inwestorów. 
W wolnych chwilach śpiewa w chórze lub gra w piłkę nożną. 

Zarządzają „INVEST-PARKIEM”

STRATEDZY
STREFY

BARBARA 
KAŚNIKOWSKA 
Prezes spółki WSSE 
„INVEST-PARK”

Funkcję tę pełni od lutego 2013 r. 
Wcześniej pracowała jako dyrektor
departamentu w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego, zarządzając
podziałem i rozliczeniem
1 mld 200 mln euro środków
unijnych. 
Zajmowała się problematyką pomocy
publicznej dla małych i średnich
przedsiębiorstw, m.in. jako ekspert
Komisji Europejskiej, wiceprezes
Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu,
dyrektor Związku Banków Polskich
oraz doradca administracji w Bułgarii,
Kosowie i Ukrainie.
Lubi operę i dobrą literaturę.

Strefa utworzona została w 1997 roku na 255 hektarach gruntów
w Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Nowej Rudzie i Kłodzku. Stworzenie w tym
rejonie preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej
pozwala przyciągnąć inwestorów. 

TEODOR STĘPA 
wiceprezes zarządu
spółki WSSE
„INVEST-PARK” 

Absolwent wydziału nauk
społecznych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Wcześniej ukończył
technikum rolnicze i pracował
w tej branży przez kilka lat.
Samorządowiec (od 1999 r.
starosta śremski), do dziś
zaangażowany w sprawy
publiczne swojej gminy. 
Były wiceprezes Wielkopolskiej
Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
W „INVEST-PARKU”
odpowiada za inwestycje, 
m.in. włączanie nowych
terenów do strefy, inwestycje
w ich infrastrukturę.
Entuzjasta sportów
motorowodnych i łowiectwa.

Po li kwi da cji ko palń stwo rze nie no wych miejsc pra cy by ło naj waż niej szym wy zwa niem dla re gio nu.
W cią gu 3 pierw szych lat ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia łal no ści w wał brzy skiej stre fie uzy ska ły

24 przed się bior stwa. Dziś WSSE to po nad 2,2 ty s. hek ta rów w 41 miej sco wo ściach w czte rech wo je wódz -
twach (dol no ślą skim, opol skim, wiel ko pol skim i lu bu skim).

W mia rę roz wo ju stre fy zmie nia li się tak że wspól ni cy spół ki za rzą dza ją cej – gdy po wsta je ten nu mer
IPI, trwa ją roz mo wy zwią za ne z prze ję ciem udzia łów gmi ny Ku do wa przez Opo le. Zmie nia ły się ra dy 
nad zor cze i za rzą dy WSSE „INVEST-PARK” – nie zmien na po zo sta je mi sja: ROZ WÓJ GO SPO DAR CZY 
POL SKI, NIE MOŻ LI WY BEZ ROZ WO JU PRZED SIĘ BIORSTW.

ZARZĄD SPÓŁKI 
WSSE
„INVEST-PARK” 

wielkopolskie

WSSE
„INVEST-PARK”

opolskie

lubuskie

Wałbrzych

dolnośląskie
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IĘZarządzanie
Wałbrzyską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną 
powierzono spółce 

WSSE „INVEST-PARK”
z siedzibą w Wałbrzychu.

Jej udziałowcami są: 

Skarb
Państwa, 

który posiada
decydującą

liczbę głosów

banki

rządowa
Agencja
Rozwoju

Przemysłu 

oraz 
gminy, na terenie 

których znajdują się
podstrefy.

Największym
samorządowym

udziałowcem spółki jest
gmina Wałbrzych

MARTA LORETZ 

Reprezentuje drugiego co do
wielkości udziałowca WSSE
„INVEST-PARK” – gminę
Wałbrzych. Finanse, bankowość
i rachunkowość nie mają 
przed Martą Loretz żadnych
tajemnic – jest absolwentką
Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu oraz ekonomicznych
studiów podyplomowych. 
Karierę zawodową rozpoczęła
w PKO BP SA, obecnie jest
zatrudniona w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, gdzie zajmuje się 
m.in. oceną zdolności kredytowej
podmiotów gospodarczych. 
Stres związany z pracą
rozładowuje, grając w tenisa
i squasha.

ZBIGNIEW JURCZYK

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, absolwent
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W radzie nadzorczej
„INVEST-PARKU” reprezentuje Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów – jest dyrektorem jego wrocławskiej delegatury. 
Obecność przedstawiciela UOKiK w radzie nadzorczej spółki
zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną to obowiązek ustawowy,
który Zbigniew Jurczyk uważa za duże, interesujące wyzwanie.

MAREK PIORUN 

Od 1978 roku związany
z Dzierżoniowem, gdzie 
od 2002 roku zasiada w fotelu
burmistrza. W radzie nadzorczej
„INVEST-PARKU” pracuje 
od 10 lat. Uważa WSSE za koło
napędowe dla miejskiej gospodarki.
Zaznacza, że w momencie
powołania podstrefy
w Dzierżoniowie, bezrobocie
w mieście, po upadku Diory
i przemysłu włókienniczego,
sięgało 50 proc. 
Teraz nie przekracza 11. 
Dodaje też, że dzierżoniowska
podstrefa zaczynała 
od powierzchni 15 ha, 
teraz liczy 114 ha, na których
działa 16 firm zatrudniających
2 tys. pracowników. 

JAROSŁAW MĄKA

Przewodniczący rady. Jako
absolwent Wydziału Organizacji
i Techniki Transportu Politechniki
Warszawskiej karierę zawodową
rozpoczął na kolei, od stanowiska
dyżurnego ruchu, by zakończyć ją
na stanowisku zastępcy dyrektora
generalnego do spraw ekonomiczno-
-finansowych. Jarosław Mąka
ukończył też studia na Wydziale
Ekonomiki Przedsiębiorstw
Uniwersytetu Szczecińskiego,
a następnie prawo administracyjne
na studiach podyplomowych. 
Od 20 lat pełni funkcję dyrektora
departamentu, najpierw
w Ministerstwie Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą,
a następnie w Ministerstwie
Gospodarki. W radzie nadzorczej
„INVEST-PARKU” zasiada 
od 3 lat, reprezentując ministra
gospodarki. 

RADA NADZORCZA
SPÓŁKI WSSE

„INVEST-PARK”

MONIKA WYBRANIEC 

Dołączyła do rady nadzorczej w lutym tego roku.
Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki
Wrocławskiej, licencjonowany zarządca nieruchomości.
W Wałbrzychu mieszka od 30 lat. Przez kilkanaście lat
prowadziła działalność gospodarczą, następnie jako członek
Zarządu Powiatu odpowiadała za inwestycje i zarządzanie
nieruchomościami. Pełni funkcję prezesa zarządu prywatnej
firmy. 



WYPOCZNIJ W POBIEROWIE!

Ośrodek wypoczynkowy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w Pobierowie 
to wymarzone miejsce na całoroczny, aktywny wypoczynek 
rodzinny, indywidualny, integracyjny 

W ofercie domki 4- i 6-osobowe, 
a w nich:

‰‰
‰‰
‰‰

salon wypoczynkowy
kuchnia 
z pełnym wyposażeniem
łazienka
ogrzewanie elektryczne
alarm i instalacje antywłamaniowe 
telewizor, radio, żelazko, 
sprzęt plażowy, grill

˘

Ośrodek położony jest wśród lasów i zieleni, 
350 m od morza i 300 m od promenady:
ul. Jodłowa 2–4, 72-346 Pobierowo

REZERWACJE: tel. +48 607 909 816 • e-mail: pobierowo@invest-park.com.pl




