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W 2015 roku zmienia się sporo
regulacji. W prawie
podatkowym m.in. zmiany
dotyczące CIT, np. te
uniemożliwiające rozliczanie
zobowiązań w krajach z niższym
opodatkowaniem poprzez
działające tam spółki zależne. 
W prawie pracy m.in. ułatwienie
dotyczące badań lekarskich
nowego pracownika, jeśli
w poprzednim miejscu pracował
w podobnych warunkach i miał
badania. W prawie budowlanym
najwięcej ułatwień dotyczy
budowy domów jednorodzinnych,
ale firmy może zainteresować lista
nieruchomości, dla których nie
będzie już wymagane pozwolenie
na użytkowanie tylko zgłoszenie
(m.in. myjnie, garaże, obiekty

magazynowe, składy itp.).
Zmienia się także na korzyść
kupujących prawo konsumenckie
(ułatwienia zwrotu towaru
i odzyskania pieniędzy,
wypowiedzenia umowy, zakaz
ukrytych opłat). Ponieważ
nieznajomość prawa
szkodzi – o przepisach piszemy też
na str. 28 i 29 „IPI”. 
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Poznajmy się…

odam tyl ko te z per spek ty wy koń ca ro ku w WSSE
„INVEST-PARK”. Wy da li śmy 65 ko lej nych ze zwo leń
na no we in we sty cje ob ję te po mo cą pu blicz ną (re -
kor do wa licz ba). Stre fo we fa bry ki Ba ma, Po la ris,
dBP Eko, Pa sta Fo od, Ro nal, Man do roz po czę ły

pro duk cję. Wy bu do wa li śmy dla firm 4 no wo cze sne ha le pro duk -
cyj ne. Przed się bior cy, któ rzy nam za ufa li i na te re nach stre fy pro -
wa dzą dzia łal ność, mie li stwo rzyć 25 ty się cy miejsc pra cy,

P

…mimo że to już piąty numer kwartalnika
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, propozycja byśmy się poznali
pozostaje aktualna. Bo stale coś się zmienia.
Każdego poranka budzimy się w innym
świecie. Odważę się twierdzić, że w lepszym.

Powody tego optymizmu? 
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a w październiku parlament. 
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Już wkrótce otworzymy zamiejscowe biuro WSSE
„INVEST-PARK” we Wrześni. Zagospodarowanie
Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej jest
jednym z priorytetów naszej spółki. 
To wzorcowo przygotowany teren inwestycyjny.
Budujemy tam nowoczesną infrastrukturę 
(drogi, parkingi, media, systemy przeciwpożarowe,
zaplecze biurowo-magazynowe). Nasze
zamiejscowe biuro (kolejne po Kłodzku i Opolu)
ułatwi inwestorom kontakty z WSSE 
„INVEST-PARK”. O terminie otwarcia
zawiadomimy na www.invest-park.com.pl

a stwo rzy li po nad 39 ty się cy. Każ de go dnia spo ty ka my się z ko -
lej ny mi za in te re so wa ny mi in we sto wa niem na te re nach stre fy, a to
ozna cza, że bę dą no we miej sca pra cy, czy li ko lej ne ro dzi ny bę -
dą mo gły god nie żyć... (li czy my, że fir my w WSSE utwo rzą w 2015
ro ku mi ni mum 1200 no wych miejsc pra cy). 

Mam wię cej ta kich ar gu men tów po twier dza ją cych, że świat
wo kół zmie nia się na lep szy. Da ję też na to wie le przy kła dów
w tym nu me rze „INVEST PARK INFO”. 

Ży czę so bie i Pań stwu, że by za kwar tał znów móc po zna wać
się z naj lep szej stro ny i opo wia dać o tym, co jesz cze zmie ni ło
się na lep sze... co zmie ni li śmy na lep sze. 

 JO LAN TA CIAN CIA RA, re dak tor pro wa dzą cy
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Zapraszamy do naszego nowego biura

Żeby pracodawcy mieli dobrych pracowników,
a absolwenci dobrą pracę, zmieniamy w Polsce
sposób kształcenia zawodowego. Bez współpracy
przedsiębiorców i szkół zawodowych to się nie uda.
Dlatego ministerstwo gospodarki za pośrednictwem
spółek zarządzających specjalnymi strefami
ekonomicznymi realizuje jedno z ważniejszych
w tych latach modernizacyjnych działań:
dostosowanie nauki zawodu do potrzeb gospodarki.
Zachęcamy do kontaktu przedsiębiorców, którzy
chcą współpracować ze szkołą zawodową,
kształcąc swoich przyszłych pracowników:
szkolnictwozawodowe@invest-park.com.pl
A w marcu zapraszamy na konferencję
o szkolnictwie dualnym.

Mądrzej!

Z nowym rokiem oddajemy przedsiębiorcom 
do użytku nowy portal. Pozwoli wybrać najlepszą
lokalizację na inwestycję, podpowie, jak skorzystać
z pomocy publicznej i z udogodnień, jakie WSSE
„INVEST-PARK” Państwu oferuje (w końcu tytuł
strefy przyjaznej inwestorom w światowych
rankingach zobowiązuje). 
Dla „naszych” strefowych inwestorów, którzy już
mają pozwolenia na działalność w WSSE, 
na portalu stworzyliśmy specjalną bezpieczną
platformę współpracy. W styczniu do wszystkich
Państwa powinny dotrzeć informacje z kodami
dostępu do platformy. Od grudnia mogą nas też
Państwo podglądać na YouTubie! – wystarczy wpisać:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK”.

Użyteczne www.invest-park.com

Na www.invest-park.com.pl znajdą też Państwo
(mamy nadzieję, że wkrótce) szczegółowe
informacje o rozszerzeniu wałbrzyskiej strefy.
W Ministerstwie Gospodarki złożony jest wniosek
o włączenie do strefy nowych terenów w Książu
Wielkopolskim, Niemodlinie, Kościanie, Oleśnicy,
Jelczu-Laskowicach, Wrocławiu, Skarbimierzu,
Strzelinie, Lewinie Brzeskim i Dąbrowie. To będą
dodatkowe lokalizacje dla inwestorów, którzy chcą
tworzyć miejsca pracy, korzystając z pomocy
publicznej w postaci ulg podatkowych.

Szykujemy nowe tereny

Naszą odpowiedzialnością jest to, by zakończyć budowę prawdziwej unii
gospodarczej i walutowej. Traktuję to zadanie bardzo poważnie. (...) Musimy
pamiętać, że nasza wspólna waluta jest naszą przewagą, a nie słabością.

DONALD TUSK, Przewodniczący Rady Europejskiej

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. 

@

Spółka zarządzająca wałbrzyską specjalną strefą ściśle współpracuje
z władzami lokalnymi i regionalnymi. Po listopadowych wyborach
samorządowych w niektórych podstrefach witamy nowych
gospodarzy. Na osiemnastu stanowiskach prezydentów, burmistrzów
oraz wójtów nastąpiły zmiany. 

W mia stach dol no ślą skich m.in. w Świd ni cy, Dzier żo nio wie, Jel czu-La sko wi cach,
Ku do wie, Oła wie, Twar do gó rze i Bie la wie; w Wiel ko pol sce: w Ra wi czu, Kro to -
szy nie, Ka li szu, Ja ro ci nie i Lesz nie, na Opolsz czyź nie: w Opo lu, Ny sie i Na my -
sło wie. Zmie ni ły się tak że skła dy oso bo we za rzą dów wo je wództw, w któ rych Stre -
fa dzia ła, choć nie zmie ni ły się ko ali cje za rzą dza ją ce wo je wódz twa mi (Plat for ma
Oby wa tel ska i PSL). Do za rzą du wo je wódz twa opol skie go wszedł Grze gorz Sa -
wic ki, któ ry wcze śniej kie ro wał za miej sco wym biu rem WSSE „INVEST-PARK”
w Opo lu (o „na szych” sa mo rzą dow cach pi sze my na str. 30). Wśród współ pra -
cu ją cych z WSSE „INVEST-PARK” pre zy den tów miast aż dwóch obej mu je tę
funk cję już po raz czwar ty: RA FAŁ DUT KIE WICZ, pre zy dent Wro cła wia i PIOTR
RO MAN, pre zy dent Bo le sław ca, obaj zna ni ze swo ich probiz ne so wych po staw. 

O ZMIANACH W SAMORZĄDACH



ak wy ni ka z ra por tu GUS, bez ro bo cie zmniej szy ło się
w cią gu ro ku o 14 procent, po pra wia się rów nież po zy -
cja mło dych lu dzi na ryn ku pra cy. To po twier dza do brą
sy tu ację na szej go spo dar ki – wia do mo, że ab sol wen ci
i mło dzi -nie do świad cze ni tra cą pra cę w pierw szym rzę -
dzie, kie dy ry nek ku le je, ale też wła śnie ich naj szyb ciej

za trud nia ją fir my, kie dy nad cho dzą lep sze cza sy. Co wię cej, po pyt
na pra cow ni ków ro śnie. Po nad po ło wa przed się bior ców de kla ru je
za miar za trud nie nia w naj bliż szym cza sie pra cow ni ków niż sze go
i śred nie go szcze bla. 

I tu po ja wia się no we zja wi sko, do nie daw na jesz cze nie zna ne na
pol skim ryn ku pra cy: brak kadr. Nie mó wi my tu o bra ku kadr o od po -
wied nich kwa li fi ka cjach – ten pro blem jest zdia gno zo wa ny, opi sa ny,
pod ję to dzia ła nia za rad cze: rok szkol ny 2014/2015 jest ro kiem szkol -

nic twa za wo do we go, Spe cjal ne
Stre fy Eko no micz ne w Pol sce za -
an ga żo wa ły się w pro jek ty do sto -
so wu ją ce kie run ki kształ ce nia do
po trzeb firm stre fo wych, ogrom -
ne środ ki z bu dże tu tzw. no wej
per spek ty wy UE ma ją być prze -
zna czo ne na kształ ce nie zgod ne
z po trze ba mi ryn ku. Mo wa jest

TEMAT NUMERU
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BARBARA KAŚNIKOWSKA,
PREZES WSSE „INVEST-PARK”

Polska gospodarka ma się nie najgorzej i mimo
pesymistycznych prognoz ekspertów z Brukseli,
osiągnęła w tym roku wzrost PKB na poziomie
3,2 procent. Coraz lepsze wskaźniki przekładają
się bezpośrednio na sytuację na rynku pracy. 

Rok 2014 był rekordowy dla specjalnych stref ekonomicznych 

DECYZJE 
INWESTORÓW

TO NAJLEPSZA
OCENA 

Według raportu
opracowanego 
przez KPMG wartość
nakładów, które
poniosły
przedsiębiorstwa
w czternastu
specjalnych strefach
w Polsce może 
pod koniec roku
przekroczyć
100 mld zł. 

J
BA RBA RA KA ŚNI KOW SKA

Ab sol went ka Szko ły Głów nej Han dlo wej w War sza wie, przez la ta ko or dy no wa ła pro gra my Unii Eu ro pej skiej
skie ro wa ne do ma łych i śred nich przed się biorstw w Pol sce oraz za ini cjo wa ła po wsta nie Kra jo we go Sys te mu Usług
dla MŚP. Ja ko eks pert Ko mi sji Eu ro pej skiej by ła za an ga żo wa na w pro gra my wspie ra ją ce przed się bior czość i roz -
wój re gio nal ny. Agen da ONZ ds. Roz wo ju, UNDP, ko rzy sta ła z jej do świad czeń przy oce nie dzia łań wspie ra ją -
cych biz nes i ko bie ty w Buł ga rii. W 2008 ro ku przy je cha ła na Dol ny Śląsk, by kie ro wać in sty tu cją wspie ra ją -
cą dol no ślą skie fir my, a póź niej de par ta men tem Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, od -
po wie dzial nym za Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny. 
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o bra ku rąk do pra cy, bra ku chęt nych do pra cy. Nie do bór jest za -
uwa żal ny zwłasz cza w sfe rze pro duk cyj nej. 

De mo gra fia? Już te raz co raz mniej sze gru py mło dych wcho -
dzą w wiek pro duk cyj ny, choć oczy wi ście peł ne skut ki zmniej sza -
ją ce go się przy ro stu na tu ral ne go bę dą od czu wal ne w dłuż szej
per spek ty wie. Wy da je się jed nak, że więk szym pro ble mem jest
w tej chwi li emi gra cja. Już po nad 2,1 mi lio na Po la ków miesz ka
i pra cu je po za na szym kra jem. Od pływ mło dych i wy kształ co nych
lu dzi sta je się re al nym za gro że niem dla sta bil ne go wzro stu pol -
skiej go spo dar ki.

Nic dziw ne go, że ro dzi mi pra co daw cy co raz czę ściej de cy du ją
się na za trud nia nie cu dzo ziem ców. Już te raz, we dług Eu ro sta tu, je -

ste śmy dru gim kra jem w Unii Eu ro pej skiej pod wzglę dem licz by
przy zna wa nych cu dzo ziem com spo za Unii po zwo leń na po byt
cza so wy i pra cę. Pol ska sta je się co raz bar dziej atrak cyj na dla oby -
wa te li Ukra iny, Ro sji, Bia ło ru si i Wiet na mu. Jest ich już u nas po -
nad 120 ty się cy i ta licz ba sta le ro śnie. 

Ob co kra jow cy, któ rzy pra cu ją w fir mach Wał brzy skiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej, to głów nie ka dra me ne dżer ska. Ale po ja wia -
ją się już pierw sze przy pad ki za trud nia nia przy pro duk cji grup pra -
cow ni ków z Ukra iny. Wpraw dzie na ra zie jest to zja wi sko mar gi -
nal ne, ale po twier dza ogól no kra jo we tren dy. No cóż, mi gra cje
za rob ko we sta ją się sta łym ele men tem zmian spo łecz nych i go -
spo dar czych na świe cie. 

• Łączne zatrudnienie w firmach działających na

terenach wałbrzyskiej strefy przekroczyło 39 tys.

(w zamian za uzyskaną pomoc publiczną przedsiębiorcy

deklarowali stworzenie 25 tysięcy miejsc pracy)

• Łączne firmy w WSSE „INVEST-PARK” 
zainwestowały ponad 17,9 mld zł

• W 2014 r. wałbrzyska strefa powiększyła się o 480 ha

(we Wrześni w Wielkopolsce, Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku

i 12 innych miejscowościach. Powstały także 3 całkiem nowe

lokalizacje: w Kobierzycach (dolnośląskie), Otmuchowie

i Grodkowie (opolskie)

• Pod wynajem dla małych i średnich firm WSSE„INVEST-PARK” zbudowała 4 hale produkcyjne(w Kłodzku, Bolesławcu, Wałbrzychu i Nowej Rudzie)

o dwu dzie stu la tach ist nie nia,
spe cjal ne stre fy na dal są sku tecz -
nym na rzę dziem wzmac nia nia
przed się bior ców, a w efek cie two -

rze nia no wych miejsc pra cy. 
We dług pro gnoz za rzą dów wszyst kich pol -

skich stref, za trud nie nie w fir mach ko rzy sta ją -
cych na ich te re nach z po mo cy pu blicz nej
osią gnie pod ko niec ro ku 2014 pu łap 287 tys.
Prze wi dy wa ne na kła dy in we sty cyj ne w 2014
wzro sną w sto sun ku do po przed nie go roku
o 7,5 proc. Jest to naj lep szy wy nik od pię ciu
lat. W okre sie od stycz nia do czerw ca wy da -
nych zo sta ło 438 ze zwo leń na pro wa dze nie

dzia łal no ści w spe cjal nej stre fie eko no micz -
nej, z cze go pra wie 15 proc. w stre fie wał -
brzy skiej. 

KPMG, fir ma au dy tor sko -do rad cza, prze pro -
wa dzi ła an kie tę wśród 234 przed się bior ców dzia -
ła ją cych w pol skich stre fach. Aż 86 proc. oce ni -
ło swo ją stre fę ja ko do brą lub bar dzo do brą. 

Wał brzy ska Spe cjal na Stre fa Eko no micz na
„INVEST-PARK” zo sta ła naj wy żej oce nio na za
współ pra cę spół ki za rzą dza ją cej z fir ma mi. Usłu -
gi wspie ra ją ce przed się bior stwo oraz ja kość ob -
słu gi in we sto ra w ska li od 1 do 5 fir my oce nio no
na 4,23, a in fra struk tu ra (sieć dróg, au to strad i ko -
lei oraz uzbro je nie te re nów) na 4,08 punk ta. 

LICZBY 2014 ROKU 

W WSSE „INVEST-PARK”:

 w Polsce

P
• Utworzenie 5 tys. nowych miejsc pracy i poniesienie

blisko 5,2 mld złotych nakładów inwestycyjnych
zadeklarowali inwestorzy, którzy w 2014 r. uzyskali
zezwolenia na działalność w wałbrzyskiej strefie

PRACOWNIK
POSZUKIWANY 



aszą stację wykorzystują polscy uczeni, ale
i renomowane światowe ośrodki badawcze (NASA,
WMO itp.). To wzorcowa platforma badawcza
realizująca międzynarodowe programy, m.in. „Global
Change” uznany za priorytetowy przez Europejską

Fundację Nauki w Strasbourgu i Komisję Europejską. Brakłoby miejsca
w „IPI”, gdyby chcieć opisać wszystkie dokonania Polskiej Stacji
Polarnej Hornsund: w ciągu 10 lat liczba publikacji naukowych
związanych ze Spitsbergenem, których współautorami byli polscy
badacze, przekroczyła 1000 pozycji, z czego 1/3 znalazła się
w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. 

Ale nasza polska aktywność na Spitsbergenie ma także swój wymiar
gospodarczy. Zainteresowanie surowcami i wszechstronną eksploatacją
Arktyki w ostatnich latach bardzo wzrosło i coraz częściej staje się
punktem dyskusji przywódców państw. Polska jest postrzegana jako
najaktywniejsze państwo-obserwator w Radzie Arktycznej*.
Angażujemy się w prace zespołów i grup roboczych, jesteśmy
zainteresowani uczestnictwem w przyjętym przez Radę Arktyczną
programie zakładającym ułatwianie kontaktów biznesowych i poprawę
warunków aktywności gospodarczej w Arktyce. 

W PRZEWADZE: INNOWACYJNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

Nasza silna naukowo-badawcza pozycja niewątpliwie sprzyja
wysiłkom polityczno-gospodarczym. O Arktyce jeszcze zapewne nieraz
Państwo usłyszą, a ja dziś tylko zasygnalizowałam ten temat, bo tworzy
dobry kontekst dla kolejnego wątku. Mam bowiem dobre wieści dla
przedsiębiorców. W każdym razie dla tych z Państwa, którzy już dojrzeli
do świadomości, że kończy się era, kiedy konkurencyjność polskiej
gospodarki bazowała na niskich kosztach pracy. Wyzwanie, które stoi
przed polską gospodarką, to wypracowanie pozacenowych przewag.
Osobiście jestem przekonana, że to mogą być innowacyjność
i kreatywność – nasze arktyczne pozytywne doświadczenia skutecznie
to przekonanie utwierdzają (by nie powiedzieć... zamrażają).

WSPIERAMY INFRASTRUKTURĘ 
BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

A teraz ta dobra wiadomość: minister gospodarki będzie udzielał
wsparcia przedsiębiorstwom inwestującym w infrastrukturę 
badawczo-rozwojową. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
na lata 2014–2020, za pośrednictwem którego dzielone i rozliczane będą
środki unijne, jest – kiedy piszę ten artykuł – negocjowany z Komisją
Europejską. Ale już wiadomo, że wsparcie realizowane w Ministerstwie
Gospodarki kierowane będzie do przedsiębiorstw zarówno z sektora

ILONA ANTONISZYN-KLIK, WICEMINISTER GOSPODARKI

Czy Państwo wiedzą, że na Spitsbergenie, nad Fiordem Hornsund, działa
polska stacja polarna? Znajduje się w centrum Arktyki na archipelagu
Svalbard i jest jednym z wiodących światowych ośrodków badawczych.
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CÓŻ TAM, PANIE, 
W GOSPODARCE?

Po wstał rzą do wy ra port na te mat dzia -
łal no ści ZUS. Je go wy ni ki zo sta ły utaj nio ne.

Fed (bank cen tral ny USA) zde cy do wał – ko niec z dru ko -
wa niem pie nię dzy. Do koń ca paź dzier ni ka na stą pi ło wy ga -
sze nie pro gra mu QE3. Po zo sta wił jed no cze śnie sto py pro -
cen to we bez zmian. Ryn ki by ły na to przy go to wa ne – do lar
umoc nił się do eu ro.

NBP przy jął pro gram zwol nień pra cow ni ków. Pra cę stra -
ci po nad 500 osób.

Ra da Po li ty ki Pie nięż nej ob ni ży ła sto py pro cen to we w Pol -
sce o 50 punk tów ba zo wych. Głów na sto pa spa dła z 2,5 do
2 proc. To naj niż szy po ziom w hi sto rii.

Zysk wy pra co wa ny w 2013 r. przez ban ki ko mer cyj ne
w Pol sce zo stał w 54,7 proc. prze zna czo ny na wy pła tę dy wi -
den dy, a po zo sta ła część za si li ła ka pi ta ły ban ków. Do ak cjo -
na riu szy tra fi ło 7,5 mld zł.

Fran cu ski eko no mi sta JE AN TI RO LE otrzy mał Na gro dę
No bla w dzie dzi nie na uk eko no micz nych za pra ce, któ re rzu -
ci ły świa tło na to, w ja ki spo sób rzą dy mo gą re gu lo wać wiel -
kie fir my do mi nu ją ce na ryn ku.

Przy wód cy 28 kra jów Unii Eu ro pej skiej uzgod ni li, że do
2030 r. UE ogra ni czy emi sje CO2 o co naj mniej 40 proc.
wzglę dem ro ku 1990.

Dłu gi Po la ków war te są 41,55 mld –
wy ni ka z ra por tu InfoDług przy go to wa ne -
go przez BIG InfoMonitor i ZBP. Re kor -
dzi sta jest za dłu żo ny na po nad 115 mln zł.

Bank Świa to wy opu bli ko wał ran king
189 kra jów pod wzglę dem ła two ści pro wa dze nia w nich pry -
wat nych firm, czy li ra port Do ing Bu si ness na 2015 rok. Pol -
ska za ję ła 32. miej sce wśród kra jów z wy raź ną po pra wą kli -
ma tu biz ne so we go.

Gru pa BNP Pa ri bas sta nie się wła ści cie lem 88,98 proc.
ak cji Ban ku BGŻ. Bank BGŻ BNP Pa ri bas będzie siód mym
pod wzglę dem wiel ko ści bankiem w Pol sce. 

W tym ro ku w Pol sce bę dzie my mieć pra wie 880 ty s. bo -
ga tych i za moż nych osób (do cho dy po nad 85 tys. rocz nie), ale
już za dwa la ta – w 2016 ro ku – ich licz ba prze kro czy mi lion.
Na tle in nych kra jów Unii Eu ro pej skiej prze cięt ny ma ją tek
miesz kań ca Pol ski znaj du je się do pie ro na 23. miej scu. Prze -
cięt ny Po lak ma nie co po wy żej 22 tys. do la rów ma jąt ku.

PO, PSL i SLD po par ły roz wią za nie, któ re prze wi du je za -
kaz pry wa ty za cji la sów pań stwo wych. PiS przed sta wio ne
roz wią za nia uzna ło za nie wy star cza ją ce i chce więk szych
gwa ran cji.

Ban ca Mon te dei Pas chi di Sie na uzna wa ny za naj star szy
bank świa ta zo stał wy sta wio ny na sprze daż. Po wo dem są
pro ble my fi nan so we.

De fla cja nie od pusz cza. Z da nych GUS wy ni ka, że rok
do ro ku ce ny by ły niż sze o 0,6 proc. 
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MŚP, jak i dużych na tworzenie i rozwój
infrastruktury B+R. Będziemy dofinansowywać
inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną
niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu
innowacyjnych produktów i usług. Przewiduje
się, że podstawą oceny projektów będzie
harmonogram prac badawczych, który
przedsiębiorstwo planuje realizować. Oczywiście
udzielenie wsparcia zależeć będzie od wielu
jeszcze czynników, np. liczby pracowników
zaangażowanych w firmie w działalność
badawczo-rozwojową. Zachęcam też
przedsiębiorców – przyszłych beneficjentów
do odnowienia znajomości z KIS, czyli
dokumentem pt. „Krajowe Inteligentne
Specjalizacje”. Znajdą go Państwo na stronie
internetowej ministerstwa (www.mg.gov.pl). 
To część rządowego programu rozwoju
przedsiębiorczości. Jest tam opis osiemnastu inteligentnych specjalizacji
przypisanych do poszczególnych dziedzin życia społeczno-
-gospodarczego, uznawanych za priorytetowe dla rozwoju Polski. Projekty
inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, które będziemy mogli
wesprzeć, muszą się wpisywać w KIS. Warto już dziś przemyśleć swoje plany
inwestycyjne pod tym kątem.

SZANSA DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Z tego instrumentu wsparcia będą mogli korzystać wszyscy
przedsiębiorcy, także działający w specjalnych strefach ekonomicznych.
W programie unijnym realizowanym w latach 2007–2013 firmy ze stref
skorzystały już ze środków przeznaczonych m.in. na tworzenie centrów
badawczo-rozwojowych – CBR (działanie 4.5.2 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka). Przedsiębiorcy ze specjalnych stref
ekonomicznych stanowili ok. 11 proc. wszystkich beneficjentów, którzy
otrzymali dofinansowanie na utworzenie CBR. 

Nie mam jednak wątpliwości: nawet najlepsze instrumenty wsparcia,
najmądrzejsze programy i zachęty polityków lub urzędników, nie pomogą.
Gospodarka ma szanse, jeśli to Państwo – przedsiębiorcy podejmą wysiłek
i ryzyko bycia innowacyjnym. Życzę więc dobrych pomysłów i determinacji
w ich realizacji. 
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Jak wy ni ka z ra por tu PwC „Glo bal Eco -
no mic Su rvey 2014” co pią ty pol ski przed -
się bior ca (21 proc.) do świad czył w cią gu ostat nich 24 mie -
się cy ko rup cji, a bli sko dru gie ty le firm (43 proc.) spo dzie wa
się ta kich przy pad ków w naj bliż szych dwóch la tach.

Na te re nie UE 97 proc. łącz nych in we sty cji w ba da nia
i roz wój sku pia się w rę kach przed się biorstw zlo ka li zo wa nych
w dzie się ciu kra jach – wy ni ka z naj now sze go ra por tu KE.
W pierw szej trój ce są: Wiel ka Bry ta nia, Niem cy i Fran cja.

Zgod nie z de cy zją RPP pod sta wo wa sto pa pro cen to wa po zo -
sta ła na po zio mie 2 proc. w ska li rocz nej, sto pa lom bar do wa
wy no si na dal 3 proc. w ska li rocz nej, sto pa de po zy to wa wy no -
si 1 proc. w ska li rocz nej, a sto pa re dy skon ta we ksli 2,25 proc.

CO NAS CZEKA 
W 2015 ROKU?

Li twa speł ni ła wszyst kie kry te ria z Ma astricht i wej dzie
do stre fy eu ro 1 stycz nia. 

Od 1 stycz nia 2015 r. obo wiąz ko wej ewi den cji na ka sach
fi skal nych bez wzglę du na wy so kość osią ga nych ob ro tów bę -
dzie pod le gać sprze daż per fum i wód to a le to wych oraz za -
pi sa nych i czy stych no śni ków da nych cy fro wych i ana lo go -
wych. Ka sy bę dą mu sia ły też mieć warsz ta ty mo to ry za cyj ne,
wul ka ni za to rzy – sta cje ba dań tech nicz nych po jaz dów; obo -
wią zek ten bę dzie do ty czyć tak że le ka rzy, den ty stów, do rad -
ców po dat ko wych, praw ni ków (z wy jąt kiem no ta riu szy), za -
kła dów fry zjer skich i ko sme tycz nych.

Siód ma edy cja naj więk szej kon fe ren cji biz ne so wej Eu ro -
py Cen tral nej – Eu ro pej ski Kon gres Go spo dar czy w Ka to wi -
cach (Eu ro pe an Eco no mic Con gress – EEC) – od bę dzie się
mię dzy 20 a 22 kwiet nia 2015 ro ku.

Bank Go spo dar stwa Kra jo we go oraz Pol skie In we sty cje
Roz wo jo we SA za war ły umo wę, na mo cy któ rej po wsta nie
Fun dusz In fra struk tu ry Sa mo rzą do wej. Łącz nie na sa mo-
rzą do we pro jek ty in fra struk tu ral ne ma być prze zna czo ne 
600 mln zł. FIS ma być na rzę dziem dla sa mo rzą dów, któ re -
go ce lem bę dzie m.in. za pew nie nie współ fi nan so wa nia dla in -
we sty cji re ali zo wa nych w ra mach no wej per spek ty wy fi nan so -
wej na la ta 2014–2020. FIS bę dzie mógł za an ga żo wać
w po je dyn czy pro jekt od 10 mln zł do 120 mln zł. 

Ho me Bro ker za py tał de we lo pe rów o pla ny na 2015 rok.
Po nad po ło wa nie pla nu je zmian cen, co czwar ta roz wa ża
pod wyż kę, a co pią ta – za po wia da nie znacz ne wzro sty cen.

W 2015 ro ku po raz ko lej ny spad ną w Pol sce opła ty 
po bie ra ne przez ban ki od trans ak cji kar ta mi płat ni czy mi (do
po zio mu 0,3 proc. w przy pad ku kar ty kre dy to wej i 0,2 proc.
dla kar ty de be to wej).

Sze fo wie Union In ve st ment TFI uwa ża ją, że sto pa zwro -
tu na ko niec 2015 ro ku z in we sty cji w sze ro ki in deks GPW
mo że się gnąć 10 proc.

We dług ra por tu opra co wa ne go przez Man po wer Gro up
we wszyst kich re gio nach oraz w 7 z 10 zba da nych sek to rów
ocze ku je się w 2015 r. wzro stu za trud nie nia. Naj lep sze per -
spek ty wy od no to wa no dla pro duk cji prze my sło wej oraz han -
dlu de ta licz ne go i hur to we go.

2015
ROK
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ILO NA AN TO NI SZYN -KLIK

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

* Rada Arktyczna, powołana w 1996 r., to instytucja posiadająca największy wpływ na sprawy Arktyki. 
Jej członkami jest osiem państw: Dania, Finlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Rosja, Szwecja i USA.
Polska należy do grupy czterech państw (obok Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii), którym jako pierwszym przyznano
status stałego obserwatora w Radzie Arktycznej. Później do grona obserwatorów RA dołączyły Francja i Hiszpania,
a w maju 2013 roku: Chiny, Japonia, Republika Korei, Indie, Singapur i Włochy (przyp. red.).



y so kość po mo cy pu blicz -
nej li czo na jest ja ko pro -
cent od kosz tów zwią za -
nych z no wą in we sty cją

(np. za kup grun tu, ma szyn, war to ści nie ma te rial -
nych i praw nych, dzier ża wa nie ru cho mo ści itp.)
lub kosz tów zwią za nych z two rze niem no wych
miejsc pra cy (dwu let nie kosz ty pra cy brut to no wo
za trud nio nych pra cow ni ków wraz z obo wiąz ko -
wy mi ubez pie cze nia mi). 

Ja kiej wy so ko ści zwol nie nia mo gą otrzy mać
przed się bior cy ob ra zu ją przedstawione obok
przy kła dy.

PORADNIK
POMOCY

PUBLICZNEJ

INVEST-PARK INFO  4/5/20148

12 listopada Rada Ministrów przyjęła
zmiany do rozporządzenia w sprawie
pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na
podstawie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenach
specjalnych stref ekonomicznych.
Zmiany zostały wprowadzone m.in.
w definicji nowej inwestycji, dużego
projektu inwestycyjnego
czy w procedurze notyfikacji
projektów Komisji Europejskiej. 
Jednak najistotniejszą 
i najbardziej odczuwalną zmianą 
dla przedsiębiorców jest zmiana
poziomu dofinansowania projektów. 

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

 ANNA ZIARKO

wielkość przedsiębiorstwa województwa lubuskie i 

duże do 35 proc.

średnie do 45 proc.

małe i mikro do 55 proc.

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  

Przy stawce podatku dochodowego 19% wysokość dochodu
zwolnionego z podatku wyniesie: 

440 000 PLN / 19% =  2 315 789,47 PLN

Cał ko wi ty koszt no wej in we sty cji × in ten syw ność po mo cy 
= 5 200 000 PLN × 35% = 1 820 000 PLN  

Przy stawce podatku dochodowego 19% wysokość dochodu
zwolnionego z podatku wyniesie: 

1 820 000 PLN / 19% =  9 578 947,37 PLN

Przykład nr 1

Ma łe przed się bior stwo chce ulo ko wać swo ją in we sty cję
w Ny sie (woj. opol skie). Pla nu je za kup grun tu, nie zbęd nych
ma szyn oraz bu do wę ha li pro duk cyj nej. Sza cu je, że in we sty -
cja bę dzie kosz to wa ła 800 tys. zło tych. Ile wy nie sie wy so -
kość po mo cy pu blicz nej w for mie zwol nie nia z po dat ku do -
cho do we go? W wo je wódz twie opol skim in ten syw ność
po mo cy pu blicz nej wy no si 55 proc. kwa li fi ko wa nych kosz tów
in we sty cyj nych. W związ ku z tym wy so kość po mo cy pu -
blicz nej, czy li nie za pła co ne go po dat ku, wy nie sie:

Przykład nr 2

Śred nie przed się bior stwo pla nu je za kup grun tu we Wrze siń -
skiej Stre fie Ak tyw no ści Go spo dar czej (woj. wiel ko pol skie),
bu do wę ha li pro duk cyj nej, na by cie pa ten tu oraz in no wa cyj -
nej li nii tech no lo gicz nej. Koszt in we sty cji to 5,2 mln zło tych.
In ten syw ność po mo cy w tym re gio nie dla śred niej wiel ko ści
fir my wy no si 35 proc. Dla te go też mak sy mal na wy so kość
po mo cy pu blicz nej mo że wy nieść:

Obowiązujące od 1 lipca 2014 zasady pomocy publicznej wprowadzone w życie

INWESTYCJA W 
STREFIE? TO SIĘ
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opolskie województwa dolnośląskie i wielkopolskie

do 25 proc.

do 35 proc.

do 45 proc.

Cał ko wi ty koszt no wej in we sty cji × in ten syw ność po mo cy 
= 52 500 000 PLN × 25% = 13 125 000 PLN  

Przy stawce podatku dochodowego 19% wysokość dochodu
zwolnionego z podatku wyniesie: 

13 125 000 PLN / 19% =  69 078 947,37 PLN

Przykład nr 3

Du że przed się bior stwo pla nu je we Wro cła wiu (woj. dol no ślą -
skie) roz po cząć pro duk cję czę ści sa mo cho do wych. Na za kup
grun tu, bu do wę ha li wraz z czę ścią biu ro wą oraz na za kup
li nii tech no lo gicz nej, ma szyn i urzą dzeń pla nu je prze zna czyć
52,5 mln zło tych. Mo że li czyć na zwrot mak sy mal nie 25 proc.
za in we sto wa nych środ ków w for mie zwol nie nia z po dat ku do -
cho do we go. Wy so kość po mo cy pu blicz nej mo że wy nieść więc:

Przykład nr 4

W Szpro ta wie (woj. lu bu skie) ma ła fir ma pla nu je przy no wej in -
we sty cji za trud nić 8 pra cow ni ków. Ja ko pod sta wę wy li cze nia przy -
słu gu ją cej po mo cy pu blicz nej pla nu je wy ko rzy stać dwu let nie kosz -
ty pra cy brut to no wo  za trud nio nych pra cow ni ków. Za kła da, iż śred -
nie wy na gro dze nie brut to tych pra cow ni ków wy nie sie 3 tys. zł, 
a do dat ko we kosz ty zwią za ne z obo wiąz ko wy mi ubez pie cze nia -
mi – 622,2 zł. Przy tych za ło że niach cał ko wi ty koszt za trud nie -
nia 8 no wych pra cow ni ków przez 2 la ta wy nie sie 695 462,4 zł. 
W wo je wódz twie lu bu skim in ten syw ność po mo cy pu blicz nej dla ma -
łe go przed się bior cy wy no si 55 proc., dla te go mo że on otrzy mać
zwol nie nie z po dat ku do cho do we go mak sy mal nie w wy so ko ści: 

Dwuletnie koszty pracy × in ten syw ność po mo cy 
= 695 462,4 PLN × 55% = 382 504,32 PLN  

Przy stawce podatku dochodowego 19% wysokość dochodu
zwolnionego z podatku wyniesie: 

382 504,32 PLN / 19% =  2 013 180,63 PLN

SPECJALNEJ
OPŁACA! 

Czytaj też: porady prawne str. 28–29 

Aby skorzystać z ulg podatkowych i innych form wsparcia, jakie daje
ulokowanie przedsiębiorstwa w specjalnej strefie ekonomicznej,
konieczne są:

1. Kontakt z konsultantami Departamentu Obsługi Inwestora – e-mail:
doi@invest-park.com.pl, tel. 74 664 91 64 – którzy odpowiedzą na
pytania związane z warunkami inwestowania na terenie Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przygotują ofertę terenów
inwestycyjnych odpowiadającą potrzebom przedsiębiorcy. Wykaz
terenów inwestycyjnych objętych Strefą dostępny jest również na stronie
internetowej: mapa.invest-park.com.pl.

2. Złożenie Listu intencyjnego, opisującego podstawowe parametry
inwestycji.

3. Podpisanie umowy kaucji.

4. Ogłoszenie w prasie ogólnokrajowej oraz na stronie internetowej Spółki
zaproszenia do udziału w przetargu lub rokowaniach mających na celu
wyłonienie inwestora, który uzyska zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej w WSSE oraz (w przypadku przetargu
łącznego) nabędzie prawo do nieruchomości.

5. Wykupienie przez Inwestora Specyfikacji istotnych warunków przetargu
lub rokowań (Specyfikacja). 
Jest to dokument, który określa m.in. wymogi dotyczące przygotowania
oferty, warunki kontroli, ponoszenie opłaty za administrowanie itp. 

6. Złożenie przez Inwestora oferty przygotowanej zgodnie z wymogami
Specyfikacji.

7. Przeprowadzenie przetargu łącznego lub rokowań w siedzibie Spółki.
Wybór Inwestora lub unieważnienie przetargu/rokowań, jeśli złożona
oferta nie spełni kryteriów określonych w Specyfikacji. 

8. Wydanie Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 
na terenie WSSE po zatwierdzeniu wyników przetargu/rokowań 
przez organy statutowe Spółki. 

9. W przypadku przetargu łącznego – nabycie przez Inwestora
nieruchomości.

JAK OTRZYMAĆ

ZEZWOLENIE

NA PROWADZENIE

DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

W WSSE? 
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Pa nie Mi ni strze, ja kie są ten den cje na ryn ku pra cy?

– La ta 2015–2016 wy da ją się ty mi prze ło mo wy mi, gdy na osi ry -
nek pra co daw cy–ry nek pra cow ni ka śro dek cięż ko ści prze su nie się
w kie run ku te go dru gie go. Wy ni ka to głów nie ze zmian de mo gra -
ficz nych. W związ ku z tym fir my bę dą mu sia ły z więk szym za an ga -
żo wa niem po dejść do za trud nia nia doj rza łych pra cow ni ków. Oni
bo wiem bę dą sta no wi li głów ną ba zę za trud nie nio wą.

Ja kie są obec nie prio ry te ty Mi ni ster stwa Pra cy?

– Wy zwa niem na naj bliż szy czas jest zmia na sys te mu i spo so bu
kształ ce nia. Chce my po sta wić na kształ ce nie du al ne, za wo do we,
czy li da ją ce prak tycz ne umie jęt no ści, któ rych po trze bu ją przed się -
bior cy. Chcą oni za trud niać lu dzi mło dych, wy kształ co nych, ale ma -
ją cych już tro chę do świad cze nia. I to do świad cze nie moż na na być
w trak cie stu diów czy szko ły śred niej, ale mu si mieć ono wy miar
prak tycz ny. Pra co daw cy po szu ku ją tak że lu dzi umie ją cych pra co -
wać w gru pie i two rzyć ze spół. Wciąż do ce nia ne są wy bit ne in dy wi -
du al no ści, jed nak co raz bar dziej li czy się two rze nie do brej dru ży ny. 

Na le ży uzmy sło wić mło dym lu dziom, że wy bie ra jąc szko łę, wy -
bie ra ją przy szłą pra cę. Pa kiet pod sta wo wy, czy li uzy ska nie ty tu łu
ma gi stra czy li cen cja ta, już nie wy star cza. Na ryn ku pra cy pro cen -
tu ją od by te pod czas na uki prak ty ki, sta że, pra ca na rzecz or ga ni -
za cji po za rzą do wych lub wo lon ta riat.

Jakie są konkretne propozycje resortu i co oznaczają 
dla przedsiębiorców?

– Prio ry te tem jest zmniej sze nie ob cią żeń dla pra co daw ców za -
trud nia ją cych mło dych. Na le żą do nich m.in. skró ce nie cza su
ocze ki wa nia na ofer tę pra cy w urzę dzie do 4 mie się cy, bo ny za -
trud nie nio we i na za sie dle nie czy zwol nie nie pra co daw ców za trud -
nia ją cych mło dych pra cow ni ków z opłat na Fun dusz Pra cy i Fun -
dusz Gwa ran to wa nych Świad czeń Pra cow ni czych. Na te ce le
w przy szłym ro ku ma my za re zer wo wa ne 5,5 mld zł. 

Od listopada można skorzystać też ze „wsparcia
w starcie”…

– To pro gram dla stu den tów ostat nie go ro ku stu diów jed no li -
tych – ma gi ster skich lub li cen cjac kich. Dzię ki nie mu ab sol wen ci
mo gą uzy skać ni sko opro cen to wa ną po życz kę do 75 tys. zł na roz -
po czę cie wła snej dzia łal no ści go spo dar czej. Biz ne splan mo że po -
wsta wać w trak cie stu diów, we współ pra cy z na uczy cie la mi aka -
de mic ki mi. Z te go pro gra mu mo gą rów nież sko rzy stać ab sol wen ci
i oso by bez ro bot ne, po szu ku ją ce pra cy. Moż na wziąć też po życz -

kę na za trud nie nie pra cow ni ka. To two rzy do sko na łą prze strzeń
do po bu dza nia ak tyw no ści za wo do wej mło dych Po la ków.

A jed nak sto pa bez ro bo cia wśród osób w wie ku 15–24 la -
ta wy no si 23 proc....

– Jesz cze nie daw no się ga ła bli sko 30 proc., co by ło kon se kwen -
cją kry zy su go spo dar cze go. Bez ro bo cie wśród mło dych wzro sło
w ca łej Eu ro pie. W nie któ rych kra jach, jak Hisz pa nia czy Gre cja,
prze kro czy ło 50 proc. Na tym tle wy pa da my cał kiem do brze,
zwłasz cza gdy weź mie my pod uwa gę fakt, że znacz na część mło -
dych wciąż się uczy, do kształ ca i nie mo że przy jąć sta łej pra cy. 

W tym ro ku uda ło nam się ob ni żyć bez ro bo cie wśród mło dych
o 100 tys., choć wie my, że gru pa ta bę dzie da lej po trze bo wa ła
wspar cia. Na pew no zmia ny, o któ rych mó wi łem na po cząt ku, że
ry nek pra cy bę dzie bar dziej ryn kiem pra cow ni ka, po mo gą mło -
dym lu dziom w zna le zie niu lep sze go za trud nie nia w Pol sce. Kon -
ku ro wa nie o do bre go pra cow ni ka bę dzie co raz więk sze, co prze -
ło ży się na wzrost płac. Jed nak przy go to wa nie do pra cy nie mo że
roz po czy nać się po stu diach, tyl ko w trak cie stu diów czy na wet
szko ły śred niej. 

A co z gru pą 50+?

– Zmie ni li śmy usta wę o pro mo cji za trud nie nia, któ ra prze wi du je
spe cjal ny pa kiet po mo co wy kie ro wa ny wła śnie do star szych pra -
cow ni ków (oso by po wy żej 50. i po wy żej 60. ro ku ży cia). Prze wi du -
je on na wet 24-mie sięcz ne do fi nan so wa nie za trud nie nia star szych
pra cow ni ków. Mo gą oni też li czyć na wspar cie w pod no sze niu kwa -
li fi ka cji czy po szu ki wa niu pra cy. Pro fi lo wa nie bez ro bot nych po zwo li
le piej do pa so wać ad re so wa ną po moc do in dy wi du al nych po trzeb
osób bez pra cy. Kon ty nu uje my też pro gram „So li dar ność po ko -
leń”, któ ry po zmia nach w wie ku eme ry tal nym ad re so wa ny jest nie
tyl ko do osób 50+, lecz tak że 60+. Fir my za in te re so wa ne za trud -
nie niem ta kich osób mo gą li czyć na zwol nie nie z wpłat na Fun dusz
Pra cy oraz Fun dusz Gwa ran to wa nych Świad czeń Pra cow ni czych.
Po nad to są du żo bar dziej pre fe ren cyj ne wa run ki szko le nia ta kich
pra cow ni ków. Ina czej pła ci się za czas ich prze by wa nia na zwol nie -
niach le kar skich. Przy po mnę, że za pra cow ni ka po wy żej 50. ro ku
ży cia fir ma pła ci za czas cho ro by tyl ko przez 14 dni, w przy pad ku
po zo sta łych – przez 33 dni. To są wy mier ne ko rzy ści dla pra co -
daw ców za stwo rze nie miej sca pra cy dla oso by star szej.

Przed się bior cy nie ma ją za bar dzo wy bo ru. „Sta rze je my się”,
nie tyl ko zresz tą Pol ska, lecz tak że ca ła Eu ro pa. Fir my mu szą się
do te go pro ce su do sto so wać. Na ry nek pra cy bę dzie wcho dzić

ODCHODZI ERA PRA
ZBLIŻA SIĘ EPOKA 
PRACOWNIKA
Rozmowa z WŁADYSŁAWEM KOSINIAKIEM-KAMYSZEM,
ministrem Pracy i Polityki Społecznej



co raz mniej mło dych, przed się bior stwa mu szą się na uczyć le piej
wy ko rzy sty wać po ten cjał star szych pra cow ni ków. Mo że się to pra -
co daw com opła cić. Prze cież to star si mo gą za ja kiś czas dyk to -
wać wa run ki za trud nie nia. Tak że klien ci firm bę dą co raz star si. Ich
ró wie śni kom ła twiej bę dzie od po wie dzieć na po trze by niż np. mło -
dym pra cow ni kom.

Cze go mo że my spo dzie wać się w 2015 ro ku?

– Klu czo we bę dzie do bre wy ko rzy sta nie środ ków w no wym ro -
ku. Wzrost go spo dar czy, wy ko rzy sta nie środ ków z fun du szu pra -
cy, in na ja kość urzę dów pra cy, ale przede wszyst kim ak tyw ność
pol skich przed się bior ców to jest suk ces ryn ku pra cy. Cze ka ją nas
też du że zmia ny w ko dek sie pra cy. Okres za trud nie nia na pod -
sta wie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny nie bę dzie mógł prze -
kro czyć 33 mie się cy. Prze kro cze nie te go ter mi nu spo wo du je, że
umo wa o pra cę sta nie się umo wą na czas nie okre ślo ny. Wkrót ce
po wi nien być tak że roz pa try wa ny pro jekt do ty czą cy wspar cia firm,
któ re stra ci ły w wy ni ku em bar ga na ło żo ne go na Ro sję. 

Panie Ministrze, a co z firmami działającymi na terenach
stref ekonomicznych? Urzędy pracy są pełne, jednak firmy
mają problem z naborem pracowników. Problemem są niskie
płace, a pracodawcy twierdzą, że dopóki koszty zatrudnienia
będą wysokie, nie ma co liczyć na wyższe zarobki…

– W Unii Eu ro pej skiej, oprócz ma łych kra jów, je ste śmy w czo -
łów ce ni skich kosz tów pra cy, dla te go wie le firm za gra nicz nych
lo ku je tu swo je in we sty cje. To nie jest przy pa dek. Uwa żam jed -
nak, że nad szedł mo ment, że za rob ki mu szą być bar dziej atrak -
cyj ne. Nie mo że my dłu żej opie rać na szej kon ku ren cyj no ści
na ta niej si le ro bo czej. Je że li nie bę dzie pod wyż ki płac, to zja -
wi sko, o któ rym Pa ni mó wi, bę dzie co raz czę ściej ob ser wo wa -
ne w wie lu miej scach. 

Je stem zwo len ni kiem bez ter mi no we go dzia ła nia stref. Uwa -
żam, że speł nia ją bar dzo do brą ro lę i po win ny być trwa łym ele -
men tem pol skiej go spo dar ki. Stre fy po win ny dzia łać wszę dzie
tam, gdzie jest po trze ba two rze nia no wych miejsc pra cy i pod -

kre ślę jesz cze raz: po win ny dzia łać bez ter mi no wo. Mam na dzie -
ję, że uda się to zre ali zo wać. Ale kon ku ren cja o pra cow ni ka bę -
dzie co raz więk sza i to się prze ło ży na wzrost płac. In nej moż li wo -
ści w tym ob sza rze nie wi dzę. 

W listopadzie minęły 3 lata od objęcia przez Pana sterów
Ministerstwa Pracy. Proszę o krótkie podsumowanie.

– Mo że my po szczy cić się ogrom nym wzro stem wy dat ków
na ro dzi nę: urlo py ma cie rzyń skie, urlo py wy cho waw cze, do stę py
do żłob ków, do in sty tu cji opie ki nad ma lu cha mi, do te go naj now -
szy pro jekt kar ty du żej ro dzi ny i ca ły ob szar po li ty ki se nio ral nej. To
są nie wąt pli wie do bre de cy zje, z któ rych się bar dzo cie szę. Oczy -
wi ście nie wszyst ko się uda je, jest kil ka ob sza rów, w któ rych trze -
ba do ko nać więk szych zmian, ale przed na mi 9 mie się cy i mam
na dzie ję, że tych zmian do ko na my.

Zbliżają się święta, czego życzyłby Pan
przedsiębiorcom strefowym?

– Ży czę, aby nad cho dzą cy rok był co naj mniej rów nie do bry
jak obec ny, bo chy ba tak do bre go nie mie li śmy od kil ku lat. Ży czę,
aby wzrost go spo dar czy utrzy mał się na po zio mie ok. 3 proc. lub
na wet go prze kro czył, że by śmy mie li per spek ty wę utrzy ma nia
wspar cia dla przed się bior ców i do bre go wy ko rzy sta nia tych środ -
ków z fun du szu pra cy czy ze środ ków unij nych, bo one ob ni żą
kosz ty pra cy. W ten spo sób mo że my wpie rać za trud nie nie, ale
tak że roz wój pol skiej go spo dar ki i przed się bior czo ści. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 

 MO NI KA KO RZE WICZ
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WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

Doktor nauk medycznych, od listopada 2011 roku minister pracy i polityki społecznej,
od stycznia 2012 roku przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych, w której
wraz z przedstawicielami rządu zasiadają reprezentanci ogólnopolskich związków zawodowych
i organizacji pracodawców. Czas prywatny poświęca żonie Agnieszce i rozwija swoje pasje, którymi
niezmiennie pozostają historia oraz dobra książka.

Jestem zwolennikiem bezterminowego
działania stref. Uważam, 
że spełniają bardzo dobrą rolę
i powinny być trwałym elementem
polskiej gospodarki. Strefy powinny
działać wszędzie tam, gdzie jest
potrzeba tworzenia nowych miejsc
pracy i podkreślę jeszcze raz: 
powinny działać bezterminowo

CODAWCY,
RYNKU
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„Do łącz do naj lep szych!”, 

czyli      WIE ŚCIZE STRE FO WYCHFIRM

Kamień milowy gospodarki
• Wmurowaniem kamienia węgielnego
13 listopada symbolicznie rozpoczęto budowę fabryki
VOLKSWAGENA we Wrześni. W kapsule czasu umieszczonej
w fundamentach znalazł się m.in. model dostawczego
samochodu VW Crafter. 

Rocznie z linii produkcyjnych we Wrześni zjeżdżać 
ma 85 tys. tych aut. Koncern na realizację inwestycji przeznaczy
co najmniej 3,3 mld zł. Kompleks budowanych fabryk
to spawalnia, lakiernia, montownia, centrum logistyczne oraz
część administracyjna. Spawalnia pojazdów zostanie wyposażona
w 400 urządzeń automatycznych, trzypoziomowa lakiernia
zajmie powierzchnię ponad 92 tys. m2, zdolność produkcyjna
montowni wyniesie z kolei 380 pojazdów dziennie. 
– Uznaliśmy, że Polska będzie najlepszą lokalizacją dla naszej
nowej fabryki. Decyzja poprzedzona była jednak długim
procesem analiz i planowania – podkreślał podczas uroczystości
wmurowania kamienia LEIF ÖSTLING.

CO SŁYCHAĆ 
W STREFIE?

Od lewej: LEIF ÖSTLING, członek zarządu Volkswagen AG, JENS OCKSEN, prezes
zarządu Volkswagen Poznań, JANUSZ PIECHOCIŃSKI, Minister Gospodarki 

„IPI” nie wątpi, że WSAG, o którym piszemy także w tym numerze, jest najlepszym miejscem dla biznesu 

i trzyma za budowniczych fabryki VW kciuki – czekamy na pierwsze Craftery!

„IPI” doskonale się czyta na sofach KPM Meble, 
więc kibicujemy w poszukiwaniu fachowców  

Znów rekrutują 

• BRUNO STEINHOFF o budowie fabryki mebli wypoczynkowych 
na terenie zrujnowanej fabryki domów w Kłodzku zdecydował 
w 1998 roku, po powodzi stulecia, która spustoszyła miasto. 

W otwartym rok później zakładzie KPM MEBLE pierwszą grupę
pracowników stanowili bezrobotni górnicy ze zlikwidowanych
okolicznych kopalni. Przekwalifikowano ich na tapicerów. 
Dziś KPM Meble w Kłodzku zatrudnia 538 osób – krojczych,
szwaczek, konstruktorów i tapicerów o bardzo wysokich
kwalifikacjach. I właśnie prowadzi kolejną rekrutację tapicerów,
szwaczek, stolarzy-montażystów. 

100-latek 
w fazie wzrostu

• W 2015 r. firma DONALDSON produkująca filtry
przemysłowe obchodzić będzie stulecie istnienia. Firma założona
została w 1915 r. przez Franka Donaldsona Sr. 

Początkowo był to 3-osobowy warsztat produkujący proste filtry
powietrza dla traktorów. Dziś Donaldson jest międzynarodową
korporacją obecną w 44 krajach. I nadal się rozwija. Na
terenach wałbrzyskiej strefy w Skarbimierzu budowana jest
nowa fabryka. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2017 r. 

Wszystkiego najlepszego 
z okazji urodzin!



W kwietniu drużyna z logo ELECTROLUX wygrała V Turniej Piłki Halowej 
COLGATE-PALMOLIVE FUTSAL CUP 2014. Także w czerwcu podczas pikniku w Żarowie,
piłkarze ze Świdnicy okazali się najlepsi
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Superbezpieczny
zakład pracy 

• Po raz 21. Państwowa Inspekcja Pracy
wskazała pracodawców – organizatorów pracy
bezpiecznej. Wśród laureatów w kategorii
dużych przedsiębiorstw znalazła się firma 3M. 

3M, która wprowadziła szereg modernizacji
zwiększającej bezpieczeństwo pracy 
m.in. w swoim zakładzie we Wrocławiu,
w pełni zasłużyła na wyróżnienie – mówiła
podczas gali przedstawicielka Głównego
Inspektoratu Pracy. Jak oni to robią?
Na przykład prowadzone są konsultacje między
kierownikami i inżynierami BHP
a pracownikami w celu wypracowania
najlepszych praktyk w dziedzinie
bezpieczeństwa.

• Świdniccy zawodnicy ELECTROLUXA wywalczyli we wrześniu trzecie miejsce
podczas rozgrywanego w Międzyzdrojach Międzybranżowego Pucharu Polski w piłce
nożnej. W imprezie wzięło udział 27 zespołów z całego kraju. To kolejny sukces drużyny.

@

Brawo!
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GRATULUJEMY! 

Lazania z Opola :
Smacznego!

Piekarniki robią najlepiej,
ale i gole im się udają

Kto produkuje, ten zarabia
• TURNINGTEC POLSKA to spółka córka
niemieckiej firmy sektora motoryzacyjnego, 
która rozpoczyna działalność w Polsce. 
W Bolesławcu będzie produkować metalowe
precyzyjnie toczone elementy dla przemysłu
motoryzacyjnego. 

Firma jako pierwsza skorzystała z okazji i wynajęła
moduł jednej z hal wybudowanych przez WSSE
„INVEST-PARK”. Na początku grudnia
wprowadziła się do hali w Bolesławcu, co pozwoliło
jej przyspieszyć rozpoczęcie produkcji w Polsce.
Turningtec w planach ma budowę własnego zakładu 
na działce kupionej od WSSE „INVEST-PARK”
w czerwcu 2014. Zgodnie z zapisami zezwolenia 
na działalność w Strefie zainwestuje co najmniej
10 mln zł i stworzy 25 miejsc pracy. 

Już hartują
• HARTOWNIA HAUCK, która otworzyła nowy zakład
w Dzierżoniowie, specjalizuje się w obróbce cieplnej i powlekaniu
powierzchni.

Nowoczesny sprzęt laboratoryjny, piece komorowe do obróbki cieplnej, automatyczne
prasy do prostowania wałów i tester pęknięć metodą prądów wirowych – dają klientom,
głównie z branży motoryzacyjnej, gwarancje szczególnej jakości. W nowym zakładzie
pracuje już 18 osób. Docelowo zatrudnienie wzrośnie o kolejnych 40 miejsc pracy.
Wartość inwestycji to co najmniej 15,6 mln zł. Grupa HAUCK jest częścią
niderlandzkiej firmy AALBERTS INDUSTRIES N.V zatrudniającej 12 tys.
pracowników na całym świecie.

Regionalny lider
• Firma SEGEPO-REFA została laureatem Dolnośląskiej Nagrody
Gospodarczej za działalność istotną dla rozwoju regionu. 

SEGEPO-REFA to członek francuskiej grupy SEGEPO Composants
Mécaniques, która istnieje od 1960 r. Zakład w Świebodzicach,
działający od 2002 r., produkuje części mechaniczne i narzędzia dla
przemysłu elektrycznego, samochodowego i chłodniczego. 
Firma zainwestowała w strefie prawie 7,7 mln zł i zatrudnia
ponad 100 osób.

Powodzenia!

Gratulacje!!!

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

ipi@invest-park.com.pl

Mniam…
• Rozpoczęła produkcję PASTA FOOD COMPANY w Opolu.
Schłodzona lazania ma stąd trafiać na rynki Europy Środkowej
i Wschodniej, zarząd fabryki szacuje przychody z tej produkcji
na 250 mln zł.

Fabryka, jedna z najnowocześniejszych w Europie, deklaruje
zatrudnienie 50 osób i potrojenie z czasem tej liczby. Opolska
Pasta Food Company to spółka dwóch europejskich liderów
produkcji gotowych dań: francuskiej spółki Stefano Toselli
i belgijskiej Ter Beke. 

WITAMY W STREFIE!



BRANŻA

ru pa PCC dzia ła w pio nie che mii, ener ge ty ki i lo gi sty -
ki. Jest za rzą dza na przez spół kę hol din go wą PCC
SE z sie dzi bą w Du is bur gu w Niem czech. Na te re nie
Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
„INVEST-PARK” w Brze gu Dol nym dzia ła aż 5 firm

z Gru py PCC: PCC Ro ki ta, PCC Con su mer Pro ducts Ko smet, PCC
MCAA, PCC EXOL i PCC PU.

CO ŁĄ CZY KURT KĘ, MA TE RAC I SA MO CHÓD?

Je den z naj więk szych za kła dów che micz nych w Pol -
sce – PCC Ro ki ta, wy twa rza m.in. chlor i do dat ki do two -
rzyw sztucz nych, któ re są wy ko rzy sty wa ne w bran ży mo -
to ry za cyj nej czy me blo wej. Jest tak że naj więk szym
pro du cen tem po lio li w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej.

Ga ma za sto so wań po lio li jest nie zwy kle sze ro ka. Przy -
kła do wo z pia nek po li ure ta no wych wy twa rza ne są fo te le
sa mo cho do we czy de ski roz dziel cze. In ne wy ro by ba zu -
ją ce na tych związ kach che micz nych za pew nia ją izo la cję
ciepl ną w po jaz dach chłod ni czych. Bez nich nie by ła by
też moż li wa pro duk cja ze ló wek do bu tów spor to wych.
Wy ko rzy sty wa ne są rów nież w mięk kich pod ło gach do
pla ców za baw i bo isk spor to wych, ubra niach, sprzę cie
AGD czy far ma ceu ty kach.

W tym ro ku PCC Ro ki ta zna la zła się na 265. miej scu Li -
sty 500 – ran kin gu naj więk szych pol skich firm dzien ni ka
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„Tworzymy wartości poprzez dalekosiężną strategię”– to motto działania PCC – międzynarodowej grupy
kilkudziesięciu spółek, obecnej w 16 krajach na całym świecie i zatrudniającej około 2,8 tys. pracowników. 

G

Branża chemiczna w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej to 14 przedsiębiorstw, 
z czego pięć należy do grupy PCC

PCC W BRZEGU:
SUKCES 
GONI SUKCES

Centrum instalacyjne PCC Rokita w Brzegu 

Baza magazynowa Rokopoli w Brzegu

Instalacje
siarczanowane

w Brzegu 



„Rzecz po spo li ta”. Fir my kla sy fi ko wa ne by ły wg wiel ko ści przy cho -
dów za 2013 r. PCC Ro ki ta wy pra co wa ła w tym okre sie 1,1 mld zł
przy cho dów ze sprze da ży. 

SUR FAK TAN TY DLA KAŻ DE GO

PCC Exol jest w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej jed nym z naj no wo -
cze śniej szych tech no lo gicz nie pro du cen tów środ ków po wierzch nio -
wo czyn nych, tzw. sur fak tan tów. Obec ność tych związ ków che micz -
nych w ży ciu co dzien nym jest po wszech na i nie zbęd na. Są na
przy kład jed nym z głów nych skład ni ków pa sty do zę bów – od po wia -
da ją za czysz czą ce dzia ła nie pa sty oraz za two rze nie pia ny, któ ra
uła twia pro ces czysz cze nia. Wcho dzą ce w skład pły nów do my cia
na czyń umoż li wia ją usu wa nie za bru dzeń i tłusz czu. Prze te sto wa ne
i prze ba da ne sur fak tan ty sto so wa ne są na wet do pro duk cji le ków,
ma ści, na to miast za war te w pły nach do płu ka nia spra wia ją, że tka -
niny sta ją się bar dziej mięk kie. Sur fak tan ty za war te w kre mach, lo -

tio nach i ko sme ty kach bar wią cych słu żą głów nie ja ko emul ga to ry:
łą czą kom po nen ty tłusz czo we z wo dą i two rzą spój ną emul sję, a tka -
ni ny wo do od por ne moż na wy twa rzać dzię ki za sto so wa niu sur fak -
tan tów pod czas spe cjal ne go pro ce su im pre gna cji. 

DO STAW CA NAJ WIĘK SZYCH SKLE PÓW
Spół ka PCC Con su mer Pro ducts Ko smet pro du ku je płyn ne środ -

ki czy sto ści, che mii i ko sme ty ków. Głów nie pro du ku je wy ro by pod
mar ka mi wła sny mi (tzw. pri va te la bel) du żych sie ci han dlo wych. Do
naj więk szych klien tów fir my na le żą m.in. Bie dron ka, Te sco, Ma kro,
Au chan, Car re fo ur, InterMarche czy Net to. 

Po za mar ka mi sie ci han dlo wych, w cią gu ostat nie go ro ku spół ka
moc no roz wi nę ła się w con tract ma nu fac tu ring – czy li pro duk cji na
rzecz zna nych, glo bal nych kon cer nów. Od 2013 r. Con su mer Pro -
ducts Ko smet współ pra cu je z sie cia mi han dlo wy mi z Eu ro py Wschod -
niej i Cen tral nej oraz za czy na być roz po zna wal nym pro du cen tem
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WIEŚCI Z GRUPY

Spółki grupy PCC w Brzegu 
(na Dolnym Śląsku) już zainwestowały ponad 351 mln zł,
a zakładany poziom inwestycji przekroczy 414,7 mln zł.
Zatrudniają 1143 pracowników.

„IPI” chętnie promuje aktywność firm 
w kształceniu przyszłych pracowników!

Życzymy wielu 
pożytecznych inicjatyw

• PCC Consumer Products Kosmet została
uhonorowana przez Jeronimo Martins Polska,

właściciela sieci Biedronka, nagrodą za „Najlepszy
Produkt Roku 2013 w kategorii Higiena Osobista
i Chemia Gospodarcza”. 

• PCC Rokita rozszerzyła zakres współpracy
z Politechniką Wrocławską. W lipcu rozpoczął się

projekt stażowy, dzięki któremu studenci
Wydziału Chemicznego będą się specjalizować
w innowacyjnych rozwiązaniach. Natomiast we
wrześniu ruszyła kolejna edycja programu
stypendialnego skierowanego do studentów studiów
magisterskich wydziałów chemicznych Politechniki.

• PCC Exol została sygnatariuszem światowej
organizacji United Nations Global Compact.
Organizacja jest największą na świecie globalną
inicjatywą działań na rzecz odpowiedzialności
korporacyjnej i zrównoważonego ładu. 
O sukcesach piłkarskich PCC piszemy na str. 30–31.

Gratulujemy!



wśród za chod nich sie ci han dlo wych. Przez ostat nie 2 la tach
fir ma sku pi ła się na roz wo ju wła snej mar ki che mii pro fe sjo nal -
nej ROKO dla bran ży utrzy ma nia czy sto ści. Du żym pro jek tem
roz po czę tym w 2013 r. jest przy go to wa nie no wej ga my che mii
pro fe sjo nal nej de dy ko wa nej dla prze my słu spo żyw cze go pod
mar ką ROKO FOODiN i dla prze my słu rol ni cze go pod mar ką
ROKO AGRO. – Pla ny Spół ki na ko lej ne la ta za kła da ją utrzy -
ma nie tem pa roz wo ju, stąd de cy zja o in we sty cji zwią za nej
z mo der ni za cją i roz bu do wą ist nie ją ce go za kła du. Głów ny mi
ko rzy ścia mi z jej re ali za cji bę dzie po dwo je nie mo cy pro duk -

cyj nych za kła du, jak i po sze rze nie ga my pro duk -
tów o szam po ny, bal sa my, to ni ki czy pro duk ty
w fo lio wych sa szet kach, zwa ne po tocz nie „doy -
packs” – mó wi An drzej Chwa sta – dy rek tor han -
dlo wy PCC Con su mer Pro ducts Ko smet.

NO WA IN STA LA CJA ZA ĆWIERĆ MI LIAR DA

PCC MCAA pro wa dzi pra ce zwią za ne z bu do wą no wej
wy twór ni kwa su mo no chlo ro oc to we go (MCAA). Wdra ża na
tech no lo gia po zwo li spół ce pro du ko wać naj wyż szej ja ko ści
MCAA do za sto so wań wy ma ga ją cych ul tra czy stych su row -
ców. Dzię ki ska li pro duk cji oraz in no wa cyj no ści za sto so wa -
nych roz wią zań PCC MCAA znaj dzie się w czo łów ce pro du -
cen tów MCAA na świe cie. 

Po chod ne kwa su mo no chlo ro oc to we go MCAA wy ko rzy -
sty wa ne są w wie lu bran żach, m.in. w prze my śle spo żyw -
czym w sub stan cjach za gęsz cza ją cych, w prze my śle ko -
sme tycz nym na przy kład w pro duk cji szam po nów czy
środ ków hi gie ny oso bi stej, w prze my śle far biar skim do
sztucz nych barw ni ków i pig men tów. Uży wa ny jest tak że do
pro duk cji le ków, środ ków prze ciw bó lo wych oraz wi ta mi ny
B6. Kwas mo no chlo ro oc to wy jest po wszech nie sto so wa -
nym su row cem rów nież w prze my śle wiert ni czym, gdzie je -
go po chod ne znaj du ją za sto so wa nie do środ ków wią żą -
cych wo dę jak choć by przy od wier tach zwią za nych
z po szu ki wa nia mi ga zu łup ko we go.

Bu do wa na in sta la cja jest jed ną z naj więk szych in we sty cji
w prze my śle che micz nym w Pol sce w ostat nich la tach, a jej
cał ko wi ty koszt prze kro czy 250 mln zł. Obec nie na ukoń cze -
niu są pra ce zwią za ne z bu do wą ba zy ma ga zy no wej oraz
roz po czę to mon taż głów nych apa ra tów i urzą dzeń. W naj -
bliż szych mie sią cach fir ma pla nu je za koń czyć pra ce bu dow -
la ne i kon struk cyj ne po zo sta łych obiek tów pro duk cyj nych.
Uru cho mie nie in sta la cji pla no wa ne jest w po ło wie 2015 r. 
 MO NI KA KO RZE WICZ
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BRANŻA

kleje i uszczelniacze dla branży budowlanej

zaprawy murarskie

chemia budowlana

barwniki i glazura dla przemysłu ceramicznego

chlor i dodatki do tworzyw sztucznych

preparaty do higieny jamy ustnej

artykuły do higieny osobistej
tworzywa sztuczne

wyroby poliuretanowe

zapachy do auta

płynne środki czystości

środki powierzchniowo-czynne

poliole, systemy poliuretanowe

kwas monochlorooctowy

SEKTOR
CHEMICZNY
W Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie
Ekonomicznej 
działa 14 firm 
z branży chemicznej
i chemiczno-kosmetycznej.
Łącznie zatrudniają 
ponad 2 tys. osób
i zainwestowały 
ok. 1,8 mld zł. 

Surfaktanty to substancje, dzięki którymbrud jest usuwany z czyszczonej
powierzchni – skóry, włosów, ubrania czy podłogi.

Surfaktanty obniżają napięcie powierzchniowe cieczy,
w której są rozpuszczone, co zwiększa jej zdolność

do kontaktu z ciałem stałym. Piana powstaje, gdy do wody
z dodatkiem surfaktantu dostanie się powietrze,

powodujące tworzenie pęcherzyków. Zdolność pienienia
ma duże znaczenie m.in. w wydobyciu minerałów,

produkcji detergentów czy w przemyśle spożywczym,
np. przy produkcji bitej śmietany. Piana w przypadku

detergentów zapobiega ponownemu osadzaniu się
brudu w procesach prania czy czyszczenia,
natomiast piana powstająca po dodaniupłynu do kąpieli opóźniastygnięcie wody. 

CZY WIESZ JAK POWSTAJE PIANA?Laboratorium Kosmetu
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BRANŻE W WSSE: PODZIAŁ STREFOWYCH FIRM
ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE KAPITAŁU:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK”  OBEJMUJE TERENY O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI
2649 HEKTARÓW W 44 MIEJSCOWOŚCIACH POLSKI ZACHODNIO-POŁUDNIOWEJ:

DOLNY ŚLĄSK: 26 miejscowości • 130 firm • 13,63 mld zł łącznie poniesionych nakładów • 31 851 stworzonych miejsc pracy

WIELKOPOLSKA: 8 miejscowości • 23 firmy • 2 mld zł łącznie poniesionych nakładów • 4326 stworzonych miejsc pracy

OPOLSZCZYZNA: 9 miejscowości • 24 firmy • 2,17 mld zł łącznie poniesionych nakładów • 2863 stworzone miejsca pracy

LUBUSKIE: 1 podstrefa • 2 inwestorów planujących • 130 mln zł łącznie deklarowanych nakładów • 150 deklarowanych miejsc pracy

MOTORYZACYJNA

18 mld zł
LICZBA ZATRUDNIONYCH: WARTOŚĆ INWESTYCJI:

98 (57%)
57%

17,4%
MAŁE

DUŻE

21%
4,6%

PRZEDSIĘBIORSTWA
DUŻE: 74 (43%)PRZEDSIĘBIORSTWA

Z SEKTORA MŚP:

16,4 mld zł
ZAINWESTOWAŁY

czyli 92% inwestycji
zrealizowanych 
na terenie WSSE

1,5 mld zł
ZAINWESTOWAŁY

4 004
ZATRUDNIAJĄ

PRACOWNIKÓW

ŚREDNIE

M
IK

RO

35 036 
ZATRUDNIAJĄ

PRACOWNIKÓW, 

czyli 90% ogólnej liczby
zatrudnionych w strefie

23%

18%

11,6%8%
7%

4,6%

27,8%

METALOWA

WYROBY Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

CHEMICZNA

SPOŻYWCZA

AGD

INNE
NIEMCY (27)

15,7%

16,3%

11%
7%6%

5%
3
2

34%
INNI (28)

WŁOCHY (19)

HOLANDIA (10)

USA (9)
SZWECJA (5)

KOREA (4)

POLSKA (58)

JAPONIA (12)

LICZBA INWESTORÓW:

39 tys.



FIRMA
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Na przełomie roku w Polsce najwięcej par staje na ślubnym kobiercu. Wiele z nich zakłada sobie na palce  

ZŁOTA RO
Od przyszłego roku klienci PZ STELMACH z Opola, znanego producenta obrączek, 
będą mogli samodzielnie zaprojektować swoje – nie tylko złote – obrączki. 
Firma kończy właśnie prace nad kreatorem produkowanej przez nią biżuterii. 

PZ Stelmach 
tworzy najwyższej
jakości biżuterię,

również na podstawie
projektu przygotowanego

przez klienta



o wy móg współ cze snych cza sów. Co raz wię cej klien tów
chce mieć dziś wła sny, nie po wta rzal ny wzór ob rą czek –
mó wi LE ON STEL MACH, za ło ży ciel PZ Stel mach z Opo -
la. – Pod pa trzy li śmy te roz wią za nia na Za cho dzie i za an -
ga żo wa li śmy na szych in for ma ty ków do opra co wa nia kre -

ato ra, w któ rym moż na do brać nie tyl ko sze ro kość i ko lor sto pu,
z ja kie go zo sta nie wy ko na na ob rącz ka, ale też fak tu rę, wy koń cze -
nie ka mie nia mi czy wy gra we ro wa ny na pis. Bę dzie moż na z nie go
ko rzy stać na kom pu te rze i ta ble cie, a w przy szło ści, być mo że, na -
wet w te le fo nie. 

Pa ra dok sal nie więc fir ma, któ ra w cią gu kil ku go dzin jest w sta nie
wy pro du ko wać na ma szy nach ste ro wa nych nu me rycz nie set kę ta -
kich sa mych mo de li ob rą czek, wra ca do tra dy cji ju bi ler skich wy ko ny -
wa nia pro duk tu unikatowego. I to wy róż nia ją spo śród in nych. 

JU BI LER SKI KLA SY CYZM

In dy wi du alizm to wła śnie ce cha wy róż nia ją ca dziś ry nek ob rą -
czek ślub nych, na któ rym od 1979 ro ku z po wo dze niem i na co raz
szer szą ska lę dzia ła PZ Stel mach. – Kie dyś za uwa ża li śmy wy raź -
ny po dział na wet mię dzy re gio na mi w kra ju. We wschod niej Pol sce
klien ci pre fe ro wa li wzo ry moc no zdo bio ne, któ re kil ka set ki lo me -
trów da lej nie mia ły wzię cia. Dziś róż ni ce za ni ka ją za spra wą skle -
pów sie cio wych, któ re kreu ją gust Po la ków za po śred nic twem re -
kla my pro duk tów ze swo ich ka ta lo gów. Ma jąc też swo bod ny
do stęp do in nych kra jów, klien ci pod pa tru ją, co tam jest na cza -

sie – do da je MAR CIN STEL MACH, je den z sy -
nów Le ona i pre zes fir my.

A „na cza sie” jest dziś kla sy ka – pro ste wzo -
ry i nie rzu ca ją ce się w oczy wy koń cze nie – a je -
śli na ob rącz ce po ja wia ją się zdo bie nia, to ra -
czej de li kat ny ka mień niż przy cią ga ją ca oczy
wie lość ko lo ro wych sto pów w jed nym krąż -
ku. – Gdy by spoj rzeć na sta ty sty ki wy ko rzy sta -
nia ma te ria łów, to w Pol sce kró lu je zde cy do wa -
nie żół te zło to. Ob rącz ki z pal la du czy pla ty ny – któ re zy sku ją
po pu lar ność w kra jach Eu ro py Za chod niej – u nas są za ma wia ne
jesz cze wy jąt ko wo rzad ko – kon ty nu uje Mar cin Stel mach. Mi mo te -
go w ofer cie PZ Stel mach jest kil ka na ście sto pów – do wy bo ru, do
ko lo ru – któ re fir ma – w od róż nie niu od kon ku ren cji – w więk szo ści
wy ko nu je sa mo dziel nie w no wo cze snym za kła dzie ulo ko wa nym
przy uli cy Pół noc nej na te re nie Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej w Opo lu.

OB RĄCZ KI Z LA BO RA TO RIUM

– Z bia łym zło tem ni klo wym jest np. ten pro blem, że mu si ono
speł niać wy śru bo wa ne nor my unij ne do ty czą ce za war to ści ni klu
i je go od dzia ły wa nia na czło wie ka – za zna cza Le on Stel mach. Bia -
łość zło te go krusz cu uzy sku je się bo wiem przez wy trą ce nie ze zło -
ta ko lo ru żół te go za po mo cą in ne go pier wiast ka: pal la du, man ga -
nu al bo wła śnie ni klu. Tak po wsta je zło to pal la do we, man ga no we
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obrączki z Opola

DZINA

T
W 2013 r. produkcję firmy PZ Stelmach 

wraz z biurem przeniesiono do nowej siedziby 
na terenie WSSE przy ul. Pół noc nej 22 w Opolu 

Początki historii złotnictwa w rodzinie
Stelmachów sięgają 1919 r., czasów
dziadka pana Leona, który ukończył
Cesarsko-Królewską Szkołę
Artystyczną w Zakopanem o profilu
rzeźba figuralna i złotnictwo. Leon
Stelmach, który terminował
u dziadka w Krakowie, chciał jednak
koniecznie zostać nauczycielem.
Jednak po pierwszych wypłatach
w szkole, kiedy porównał, że za cały
miesiąc zarobił tyle, co przez
weekend u dziadka, wrócił do
rzemiosła. – To były czasy, kiedy
zamówienia na wyroby jubilerskie
dziadek przyjmował dwa razy
w roku: 6 stycznia i 6 lipca, a kolejki
ustawiały się już trzy dni przed tym
terminem – wspomina Leon
Stelmach. W 1979 r. – kiedy urodził
się Marcin – Leon założył firmę
w Opolu, zajmującą się produkcją
biżuterii ze złota i srebra. Mały
warsztat na ulicy Ozimskiej potem
przeniósł na plac Piłsudskiego. Do
dziś pracownia złotnicza Leona
Stelmacha istnieje w centrum Opola,
a na obrzeżach spółka ma fabrykę
obrączek, w których produkcji
specjalizuje się od 1989 r. 
W logo firmy znalazła się róża, którą
wykonał grafik przygotowujący
pierwszy profesjonalny katalog dla
firmy. Obecnie prezesem firmy jest
MARCIN STELMACH, a członkami
zarządu LEON i drugi syn 
– WOJCIECH, który odpowiada 
za pozyskiwanie nowych klientów
i marketing. W 2013 r. zakład
przeniesiono na teren Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INVEST-PARK” w Opolu. 



al bo ni klo we. – Że by spro stać nor mom
unij nym, mu si my pro wa dzić ba da nia na za -
war tość ni klu w zło cie. Dla te go stwo rzy liś -
my wła sne la bo ra to rium. Je ste śmy je dy ną
pla ców ką w Pol sce, któ ra wy ko nu je ta kie
pro fe sjo nal ne ba da nia z ate stem. Wy da je -
my cer ty fi ka ty na każ dy stop z za war to ścią
ni klu – kon ty nu uje Le on Stel mach. Że by
spraw dzić, jak ni kiel w ob rącz ce bę dzie od -
dzia ły wał na czło wie ka, la bo ran ci z fir my
Stel mach przez dwa ty go dnie mo czą pro -
dukt w syn te tycz nym ludz kim po cie, a po -
tem wy sy ła ją do fir my przy Po li tech ni ce
Wro cław skiej, gdzie pro wa dzo ne są dal sze
ba da nia na przy go to wa nych prób kach. – Ka ry unij ne za nie prze -
strze ga nie tych norm są ol brzy mie. Brak cer ty fi ka tów mógł by
oka zać się dla nas fa tal ny w skut kach. Stąd po trze ba stwo rze nia
la bo ra to rium – wy ja śnia Le on Stel mach.

WZROST I TRA DY CJA

Prze no si ny PZ Stel mach na uli cę Pół noc ną na dzie się cio krot -
nie więk szy me traż (z oko ło 200 me trów kwa dra to wych roz rósł
się do 2500) do da ły fir mie im pul su do roz wo ju. Sza ra, nie jed no -
rod na od fron tu bry ła sie dzi by fir my wy glą da ele ganc ko i efek -

tow nie, jak na za kład ju bi ler ski przy -
sta ło. Na pię trze mie ści się część
biu ro wa, na par te rze za elek tro nicz -
ny mi bram ka mi – la bo la to ryj no -pro -
duk cyj na. W wy dzie lo nych po miesz -
cze niach pra ca wre. W gal wa ni zer ni
trwa przy go to wy wa nie mo de li ob rą -
czek ze sre bra – zna ko mi tej imi ta cji

tych ze szla chet niej szych krusz ców. La bo ran ci pod da ją srebr ne
ob rącz ki ob rób ce gal wa nicz nej. 

– Dzię ki te mu skle py nie mu szą prze cho wy wać
du żych ilo ści zło ta, a w ra zie kra dzie ży stra ty są du -
żo mniej sze – wy ja śnia Le on Stel mach. W in nym po -
miesz cze niu usta wio no ma szy ny CNC, pre cy zyj nie
od ci na ją ce ko lej ne se ryj ne ob rącz ki ze srebr nych
i zło tych rur. Za szy bą rzę dem sie dzą po chy le ni nad
ob rącz ka mi pra cow ni cy. Kil ka po miesz czeń da lej ob rącz ki błysz -
czą w rę kach pań z dzia łu kon tro li – jak żar tu je Le on Stel mach –
naj mniej lu bia ne go przez współ pra cow ni ków. 

Ile w tej fir mie zo sta ło rze mieśl nic twa, z któ rym ko ja rzy nam
się ju bi ler stwo? Oka zu je się, że wbrew po zo rom – bar dzo du żo.
Nie tyl ko Le on Stel mach prze szedł wszyst kie stop nie wta jem ni -
cze nia w fa chu złot ni czym. Ta ką sa mą ścież kę ka rie ry za pla no -

wał dla sy na Mar ci na, co nie prze szko dzi ło mu
w zdo by ciu tak że wyż sze go wy kształ ce nia po -
li tech nicz ne go. PZ Stel mach – wy po sa żo na
w no wo cze sne ma szy ny CNC – za trud nia też
cze lad ni ków i mi strzów złot nic twa. 

– Nie mo że my oprzeć się wy łącz nie na tech -
no lo gii. Na szą fi lo zo fią jest, że mu si być złot nik,
któ ry ma wie dzę me ry to rycz ną – pod kre śla 

Le on Stel mach. – Wie lu na szych pra cow ni ków
zdo by wa ło kwa li fi ka cje u nas. Nie któ rzy przy szli po szko le pod sta -
wo wej, że by uczyć się za wo du i pra cu ją do dzi siaj. Nie da się funk -
cjo no wać bez rze tel nej wie dzy ju bi ler skiej przy tak sze ro kim asor -
ty men cie pro duk tów, ja ki ro bi my, gdy co raz wię cej ob rą czek jest
mo dy fi ko wa nych na in dy wi du al ne za mó wie nie klien tów we dług ich

po my słu – za uwa ża. Mar cin Stel mach do da je: – Z ko lei au to ma ty -
za cja pro ce su pro duk cyj ne go po zwa la nam spro stać za mó wie -
niom du żych firm. Mu si my mieć du żą płyn ność pro duk cyj ną.

Z UNIJ NYM WSPAR CIEM

W ro dzin nej fir mie Stel ma chów rze mieśl ni cze złot nic two wy -
pły nę ło na sze ro kie wo dy za spra wą no wo cze snych ma szyn
spro wa dzo nych z Nie miec, li de ra w tej bran ży. Opo la nie do dziś
pa mię ta ją, jak po je cha li po pierw szą ma szy nę do jej naj więk sze -
go w Eu ro pie pro du cen ta – Ben -
zin ge ra (tak że fir my ro dzin nej). 

– Chcie li śmy ku pić uży wa ną, ale
za awan so wa ną tech no lo gicz nie
ob ra biar kę – wspo mi na Le on
Stel mach. – Na co je den z wła ści -
cie li od po wia da, że je śli zde cy -
du je my się na ten mo del to bę -
dzie my o krok za kon ku ren cją
i ofe ru je nam no we urzą dze nie, któ re

po zwo li wy prze dzić in nych. My na to, że je ste śmy bied ną fir mą
z Pol ski i na tak hor ren dal ne wy dat ki nas nie
stać. A oni zdzi wie ni, bo sły sze li, że Pol ska
do sta je po tęż ne pie nią dze z Unii Eu ro pej -
skiej na roz wój przed się bior czo ści. To Niem -
cy zo bli go wa li nas do na pi sa nia pierw sze go
wnio sku o do fi nan so wa nie unij ne i za po wie -

dzie li, że dzię ki ich ma szy nie do sta nie my po tęż ne go ko pa w roz -
wo ju fir my. Spraw dzi ło się co do jo ty – wspo mi na Le on Stel mach.

Dziś ta opol ska fir ma ma za so bą re ali za cję kil ku unij nych pro -
jek tów, z któ rych je den do ty czył wła śnie utwo rze nia la bo ra to rium
w no wym za kła dzie i roz wo ju ba dań. Obec nie w PZ Stel mach
kształ cą się stu den ci, a ba da nia ro bią dok to ran ci z opol skich
uczel ni, ale tak że Po li tech ni ki Wro cław skiej i AGH, a efek tem tej
współ pra cy są pra ce na uko we
i ra por ty. Wzo rem dla Stel ma -
chów są pro du cen ci nie miec -
cy. – Na pod sta wie ich do świad -
czeń opra co wa li śmy wła sne
sto py, do pa so wa ne do ocze ki -
wań ryn ku. Na po cząt ku ro ku
do sta nie my ca łą li nię pro duk cyj ną z Nie miec i bę -
dzie my wy ko ny wać peł ną pa le tę sto pów, tak że w opar ciu o pla ty -
nę – wy ja śnia Mar cin Stel mach.

Za trud nia ją ca obec nie po nad 60 osób fir ma sprze da je swo je
pro duk ty hur to wo w Pol sce, Niem czech, Fran cji, Ho lan dii, Cze -
chach i na Sło wa cji. 
 HAN NA KO ZE RA

PZ Stelmach specjalizuje się w produkcji obrączek. Obecnie, poza obróbką ręczną, firma wprowadziła
najnowsze obrabiarki oparte na technologii CNC
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FIRMA

Najdroższy naszyjnik świata

wyceniony na 55 mln dolarów to

jeden ponad 407-karatowy żółty

diament znaleziony 30 lat temu

w Afryce oraz 90 białych diamentów.

Wszystkie obrączki są okrągłe,nie mają ani początku, anikońca, są zatem symbolemnieskończonej i wiecznej miłości.

Największy na świeciebrylant to Wielka GwiazdaAfryki, która zdobibrytyjskie berło królewskie.

Polacy, Niemcy i Austriacy

noszą obrączki na serdecznym

palcu prawej ręki,

a Amerykanie, Francuzi,

Brytyjczycy i Włosi na

serdecznym palcu lewej dłoni.

Szmaragd był ceniony jużw średniowieczu. Najbardziejznana jest Gwiazda Atochy.Ma 400 lat i 13 karatów.Obecnie znajduje sięw statuetce Złotego Orławartej 6 mln dolarów.

Najcenniejszy diament światato prawie 60-karatowa„Różowa Gwiazda” z Afrykiwydobyta w 1999 roku wartablisko 60 mln dolarów. 



Pol sce 74 pro c., w po zo sta łych kra jach
75 proc., ro dzin nych firm ma pla ny in we -
sty cji na naj bliż sze mie sią ce. No we in we -
sty cje w prze wa ża ją cej więk szo ści do ty -
czyć bę dą do tych cza so wej dzia łal no ści
firm. 

Z ba da nia KPMG wy ni ka, że 74 proc. ro dzin nych firm nie mia -
ło w ostat nim pół ro czu pro ble mów z uzy ska niem fi nan so wa -
nia. KPMG od no to wu je jesz cze jed ną zmia nę. Do nie daw na fir -
my wy ko rzy sty wa ły na in we sty cje kre dy ty ban ko we, te raz
wy raź nie de kla ru ją chęć fi nan so wa nia in we sty cji w pierw szej
ko lej no ści środ ka mi wła sny mi, a do pie ro w dru giej – kre dy ta mi.
To spo ro mó wi tak że o po trze bie za cho wa nia przez biz ne so we
ro dzi ny nie za leż no ści. Dla ro dzin nych firm z do bry mi po my sła -
mi na in we sty cje wał brzy ska stre fa ma do sko na łe lo ka li za cje
w Pol sce za chod nio -po łu dnio wej. Do łącz cie do naj lep szych!
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FREDERIC KOT,
DYREKTOR FIRMY JOHNSON CONTROLS W SKARBIMIERZU

FREDERIC KOT, który 
od 1 października jest dyrektorem
zakładu w Skarbimierzu, 
ma wszechstronne kilkunastoletnie
doświadczenie w branży motoryzacyjnej
za granicą i w Polsce. Pracował także
w obszarze Continuous Improvement
(ciągłego doskonalenia). Zna kulturę
organizacyjną i standardy pracy

międzynarodowych korporacji. Z pewnością świetnie wykorzysta swoją
wiedzę i doświadczenie w realizacji wyzwań stojących przed zakładem
w Skarbimierzu.
Johnson Controls Polska produkuje fotele i ich komponenty dla przemysłu
motoryzacyjnego na terenie dwóch zakładów, zlokalizowanych w Skarbimierzu
oraz Świebodzinie, m.in. do fabryk takich marek, jak BMW czy Volvo, Scania
i Renault. W WSSE skarbimierska fabryka jest od 2008 r. 

KRZYSZTOF WRÓBEL, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, 
CZŁONEK ZARZĄDU WEMECO POLAND

Wemeco Poland to firma holenderska
produkująca wyroby metalowe, którą
KRZYSZTOF WRÓBEL założył w 2001 r.
razem z właścicielem RICHARDEM
VAN HEUVENEM. Obaj Panowie
spółką kierują do dzisiaj. Dyrektor
Krzysztof Wróbel odpowiada za obszar
operacyjny, optymalizację wewnętrznych
procesów i organizację firmy. 

W 2014 r. Krzysztof Wróbel został laureatem Nagrody Burmistrza Miasta
Kudowy-Zdroju. Wraz ze swą firmą efektywnie wspierają gminę, szkoły,
gminną infrastrukturę sportową oraz kudowską kulturę. Krzysztof Wróbel
ukończył 40 lat, pochodzi z Dusznik Zdroju. Jest absolwentem Wydziału
Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej oraz studiów
podyplomowych „Innowacyjny Menedżer MSP” na Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. Pasjonat fotografii i turystyki wysokogórskiej.

POZNAJMY SIĘ: OSOBOWOŚCI W STREFIE

75 procent rodzinnych przedsiębiorstw w Europie zamierza inwestować

BAROMETR 
NA POGODĘ
Europejskie przedsiębiorstwa rodzinne 
są w dobrej kondycji i optymistycznie patrzą
w najbliższe miesiące. KPMG w połowie
2014 roku przebadał firmy w 18 krajach:
większość zwiększyła przychody. 
Może najważniejsze na progu nowego roku 
jest nastawienie na kolejne inwestycje. 

FIRMY RODZINNE
W WSSE „INVEST-PARK”

ŚWIETNIE FUNKCJONUJĄ

KING CHIC KEN
FE ED i KING

CHIC KEN FO OD
z Ża ro wa pro du ku ją

kon cen tra ty 
mie sza nek 
pa szo wych 

i wy ro by z dro biu

MA XPRO z Wał brzy cha
zaj mu je się ob rób ką 

skra wa niem oraz pro duk cją
kon struk cji me ta lo wych

oraz trój ko ło wych ro we rów
prze my sło wych i lek kich
po jaz dów elek trycz nych

HIE RO NIM 
RA TAJ CZAK

ze Śre mu 
pro du ku je mo de le 

od lew ni cze

SA CHER Ob rób ka
Skra wa niem 

Me ta lu Le sław 
Sa cher 

z Bo le sław ca 
ofe ru je usłu gi 

ob rób ki 
skra wa niem me ta lu

Ar ty stycz na od lew nia
me ta li ART-OD LEW
z Opo la pro du ku je

de si gner skie od le wy
(rzeź by, pła sko rzeź by,

drzwi, me da le itp.)

DO MEX
z Dzier żo nio wa 

pro du ku je ar ma tu rę
wo do cią go wą, 
ka na li za cyj ną 

i ga zo wą

FRANC TE XTIL
z Ża ro wa ofe ru je
go to we wy ro by

tek styl ne

Grupa PIEPRZYK,
założona przez

Antoniego Pieprzyka, 
w nowej fabryce 

dBP Eko produkuje 
m.in. dźwiękochłonne

kabiny i obudowy

KO TAR Spół ka Jaw na
B.&S. Ja wor scy 

z Wo ło wa pro du ku je 
ma te ria ły bu dow la ne
z two rzyw sztucz nych

oraz ele men ty ogrze wa nia
pod ło go we go

MAR MO RIN B&J
ze Szpro ta wy

pro du ku je 
umy wal ki i bro dzi ki
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SYLWETKA

Absolwent wydziału budownictwa
Politechniki Wrocławskiej, 
w przeszłości związany z Rockwoolem 
– międzynarodowym koncernem
produkującym materiały izolacyjne oraz
AmRestem, dla którego budował restauracje
w całej Polsce. W swoim dorobku
zawodowym ma również epizod związany
z rynkiem deweloperskim. 
TOMASZ GRZESIK – od trzech lat jest
członkiem zarządu firmy ENWAR.

o ro dzin ne przed się bior stwo za trud nia ją ce już po nad
50 osób zaj mu ją ce się kon struk cja mi dla prze my słu i bu -
dow nic twa, lo gi sty ką prze my sło wą, pro jek to wa niem i usłu -
ga mi ob rób ki me ta lu. W czerw cu uzy ska ło ze zwo le nie

na roz po czę cie dzia łal no ści w WSSE. W za rzą dzie jest rów nież
dwóch naj bliż szych ku zy nów To ma sza Grze si ka.

Do pro po zy cji o wej ściu w ro dzin ny in te res doj rze wał po wo li, ale
dziś wie, że to by ła naj lep sza de cy zja, ja ką pod jął, mi mo że bo ry -
ka się z trud no ścia mi, o ja kich du że kon cer ny nie ma ją po ję cia.
Przy kła dem są choć by sta ra nia o do ta cje dla ma łych przed się -
biorstw z Unii Eu ro pej skiej. Za trud nił eks per ta, któ ry miał na pi sać
wnio sek, przy go to wał wszyst kie moż li we do ku men ty, po czym oka -
za ło się, że po 57 se kun dach na bór wnio sków dro gą elek tro nicz ną
zo stał za koń czo ny.

PRE ZES BEZ GA BI NE TU 

Fir ma pro wa dzi dzia łal ność w obiek cie w ŚWID NI CY, par ter
zaj mu je ha la pro duk cyj na, na pię trze mie ści się dział han dlo wy,
kon struk cyj ny i sa la kon fe ren cyj na. Pan To masz nie ma wła sne go
ga bi ne tu. Tak czę sto jest w po dró ży, ja ko czło nek za rzą du od po -
wie dzial ny za sprze daż, że urzę du je w po ko ju, któ ry jest jed no -
cze śnie sa lą kon fe ren cyj ną. 

Nie ba wem to się jed nak zmie ni. Do koń ca przy szłe go ro ku
w ŚWIE BO DZI CACH na te re nie WSSE ma zo stać wy bu do wa na ha -
la pro duk cyj no -biu ro wa.

En war bę dzie tam pro wa dził dzia łal ność zwią za ną z pro duk cją
kon struk cji sta lo wych, lo gi sty ki prze my sło wej, a w szcze gól no ści

T

ENWAR
LEPSZY 

NIŻ 
TEKSAS
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TOMASZ

GRZESIK

urzą dzeń do trans por tu we wnątrz za kła do we go. Roz wi nie dzia łal -
ność ba daw czo -roz wo jo wą w dzie dzi nie pro jek to wa nia i kon struk -
cji ma szyn prze my sło wych. Roz wój i no we tech no lo gie to, zda -
niem To ma sza Grze si ka, przy szłość, dla te go fir ma in we stu je
w no win ki tech no lo gicz ne, za trud nia jąc do świad czo nych pro jek -
tan tów i in ży nie rów. 

ZA UFA NIE RE CEP TĄ NA SUK CES 

Mar ka, ja ką fir ma wy ro bi ła so bie w bran ży ob rób ki me ta li w cią -
gu 20 lat dzia łal no ści, zo bo wią zu je, tym bar dziej że współ pra cu je
z ta ki mi zna ny mi kon cer na mi, jak ELEC TRO LUX, AAM, SKAN SKA,
czy 3M.

Py ta ny o naj więk sze wy zwa nie, przed któ rym sta nę ła fir ma, To -
masz Grze sik bez za sta no wie nia wy mie nia pra ce przy mo der ni za -
cji wro cław skie go dwor ca PKP.

O so bie mó wi, że jest sze fem wy ma ga ją cym, ale spra wie dli -
wym, a za ufa nie w fir mie to pod sta wa wszel kich re la cji i tyl ko wów -
czas moż na zbu do wać do bry ze spół. O sku tecz no ści tej me to dy
naj le piej, je go zda niem, świad czy fakt, że nikt do tej po ry nie zre -
zy gno wał z pra cy, oczy wi ście za strzegł, że nie do ty czy to pra cow -
ni ków pro duk cyj nych, bo w tym sek to rze ro ta cja jest du ża jak
w więk szo ści firm.

RELAKS NA SPACERZE

Wol ny czas? Nie ma go zbyt wie le, choć nie chce przy znać, ile
go dzin na do bę pra cu je. Ro dzi na to ro zu mie i wraz z żo ną sta ra -

ją się uzu peł niać w obo wiąz kach do mo wych, dzie ląc czas po -
świę ca ny dzie ciom. 

Hob by ja ko za ję cie cza so chłon ne rów nież jest po za za się giem,
a je dy ną przy jem no ścią, na ja ką mo że so bie te raz po zwo lić są
spa ce ry z psem, prze pięk ną sucz ką owczar ka nie miec kie go
o imie niu Ca sey, któ rej wol no na wet spać na kanapie ☺.

TEK SAS ZNA CZY PRZY JA ZNY

Wśród zna jo mych i ro dzi ny jest zna ny z wiel kiej mi ło ści do ame -
ry kań skie go sta nu Tek sas. A wszyst ko za czę ło się wie le lat te mu,
gdy miesz kał jesz cze z ro dzi ca mi w nie wiel kim mia stecz ku na
Opolsz czyź nie. Pew ne go po po łu dnia na po dwór ku zja wi li się Ame -
ry ka nie szu ka ją cy swo je go pol skie go przod ka. Po nie waż To masz
Grze sik, wów czas jesz cze li ce ali sta do brze znał an giel ski, stał się
ich tłu ma czem i prze wod ni kiem, a hi sto ria ta za koń czy ła się za wią -
za niem przy jaź ni trwa ją cej do dnia dzi siej sze go. Za chwy cił się tym
sta nem. Fa scy nu je go wszyst ko: od kli ma tu, po przez otwar tych
i przy ja znych lu dzi, po spo sób za rzą dza nia go spo dar ką. Sło wo 
te xas po cho dzi z ję zy ka Cad do, wspól no ty ple mion In diań skich za -
miesz ku ją cych kie dyś do rze cze Mis si si pi. Te jas w tym ję zy ku ozna -
cza przy ja zny. I wła śnie przy jaźń jest de wi zą sta nu tak bli skie go ser -
cu To ma sza.

To masz Grze sik był w Tek sa sie kil ka krot nie i ża łu je, że nie mo -
że się tam osie dlić, a pa trząc z per spek ty wy roz wi ja ją cej się fir my
uwa ża, że wy jazd na sta łe do Tek sa su powinien odło żyć do eme -
ry tu ry, bo te raz En war jest dla nie go naj waż niej szy. 
 MO NI KA FI LI POW SKA



amiesz ki wa ny obec nie przez po nad 5 ty się cy miesz -
kań ców Otmu chów jest jed nym z naj pięk niej szych
miast Ślą ska Opol skie go, ulo ko wa nym w po łu dnio wo -
-za chod niej czę ści re gio nu, bli sko gra ni cy z Cze cha -
mi. Nad po ło żo nym w ob ni że niu ryn kiem z cha rak te ry -

stycz nym śre dnio wiecz nym ukła dem do cho dzą cych do nie go ulic
(pra wa miej skie Otmu chów otrzy mał w 1347 ro ku) gó ru ją za byt ko -
wy za mek bi sku pi (mie ści się w nim cen trum ho te lo wo -tu ry stycz ne
pro wa dzo ne przez gmin ną spół kę) i ba ro ko wy ko ściół św. Mi ko ła -
ja i Fran cisz ka Ksa we re go. Przy na leż ność do księ stwa bi sku pów
wro cław skich od ci snę ła na mie ście za cho wa ne do cza sów obec -

nych śla dy: ra tusz z uni ka to wym na ska lę re gio nu ze ga rem sło -
necz nym, pa łac ba ro ko wy, w któ rym mie ści się sie dzi ba władz sa -
mo rzą do wych, czy ob wa ro wa nia miej skie. Tak że we wsiach otmu -
chow skiej gmi ny za cho wa ły się jesz cze cha rak te ry stycz ne dla
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PORTRET
MIASTA

Miasto z wiekową historią, malowniczo położone
między Jeziorem Nyskim i Otmuchowskim, 
na dawnym szlaku handlowym z Czech 
do Polski, słynące z „Lata Kwiatów”, 
chce dziś przyciągać nie tylko turystów. 

Z Jezioro Otmuchowskie to zbiornik retencyjny, który wraz z Jeziorem Nyskim 
oraz zbiornikami Topola i Kozielno tworzą tzw. Kaskadę Nysy Kłodzkiej
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Specjalna strefa ekonomiczna w Otmuchowie obejmuje od niedawna 17 hektarów gruntów 

OTMUCHÓW
GŁODNY
INWESTORÓW



Ślą ska ukła dy ulic z za cho wa ny mi fron to wy mi bu dyn ka mi szczy to -
wy mi, bu dyn ka mi wy cu go wy mi czy zdo bio ny mi bra ma mi.

STRE FA WY PO CZYN KU JUŻ JEST

Ulo ko wa nie Otmu cho wa mię dzy utwo rzo nym na po cząt ku XX wie -
ku Je zio rem Otmu chow skim i Ny skim spra wia , że jest to wy ma rzo ne
miej sce dla tu ry stów, choć sa mo rzą dow cy na rze ka ją, że od po wo dzi
w 1997 r. za rząd ca zbior ni ka trak tu je go wy łącz nie ja ko re ten cyj ny
i ogra ni cza na nad brze żu roz wój in we sty cji słu żą cych re kre acji. Za to
w sa mym mie ście ich nie bra ku je – od no wio ny te ren re kre acyj no -wy -
po czyn ko wy So la rium zo stał wy róż nio ny w te go rocz nym kon kur sie
na Naj lep szą Prze strzeń Pu blicz ną na Opolsz czyź nie. 

Od 42 lat mia sto zna ne jest też z „La ta Kwia tów”, pro mo cyj nej im -
pre zy, któ rej ko rze nie się ga ją cza sów PRL-u, przy cią ga ją cej tłu -
my – sza cu je się, że w tym ro ku w cią gu trzech dni Otmu chów od wie -
dzi ło oko ło 80 ty się cy go ści i 60 wy staw ców. Obok go ści z ca łej Pol ski
otmu chow skie świę to kwia tów upodo ba li so bie rów nież Cze si, Niem -
cy i Ukra iń cy.

CZY BĘ DZIE STRE FA PRZE MY SŁU?

Otmu chow scy sa mo rzą dow cy do ma gne su, ja kim jest roz wi ja ją -
ca się tu ry sty ka, chcą też do ło żyć po wrót do tra dy cji prze my sło wych,
ale w wer sji li ght – li czą na fir my z bran ży usłu go wej, trans por to wej,
prze twór stwa rol no -spo żyw cze go. Już w dru giej po ło wie XIX wie ku
w Otmu cho wie po wsta ła naj więk sza na Gór nym Ślą sku cu krow nia,
któ ra prze trwa ła do 2009 ro ku, kie dy Südzuc ker Pol ska na gle zde cy -
do wał o jej za mknię ciu. Pra cę w niej stra ci ło wów czas 160 osób. Wła -
dze za po wia da ją ścią gnię cie no we go in we sto ra na opusz czo ny te -
ren, na ra zie bez kon kret nych efek tów. Z ostat nich in for ma cji wy ni ka,
że po waż nie za in te re so wa na Otmu cho wem jest fir ma z nie miec kim
ka pi ta łem z bran ży ko sme tycz nej. Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, to bu do wa za kła du ma roz po cząć się w przy szłym ro ku.

ZA PRA SZA MY BRAN ŻĘ SPO ŻYW CZĄ

Z da nych urzę du sta ty stycz ne go wy ni ka, że na te re nie gmi ny za -
re je stro wa nych jest 1156 pod mio tów go spo dar czych, w tym 545
w mie ście. Pe reł ką wśród nich są nie wąt pli wie ZPC Otmu chów, któ -

re z re gio nal ne go pro du cen ta sło dy czy roz ro sły się w ostat nich la -
tach do gru py ka pi ta ło wej. To Otmu chów wy grał bi twę o prze ję cie
in nej zna nej opol skiej fir my PWC Od ra Brzeg. Dziś Gru pa Ka pi ta -
ło wa Otmu chów – stwo rzo na w 2011 ro ku – skła da się z czte rech
fi la rów biz ne so wych – spół ek: ZPC Otmu chów, PWC Od ra z Brze -
gu, Jed ność i Ae ro Snack ze Wscho wy oraz trzech spół ek wspie -
ra ją cych: Otmu chów In we sty cje, Otmu chów Mar ke ting oraz Vic to -
ria Swe et. Za trud nia ją oko ło 1000 osób. Pro du ku ją ga la ret ki
w cze ko la dzie, słod kie mlecz ko, żel ki, ba to ny, prze ką ski, pro duk ty
śnia da nio we, cu kier ki w cze ko la dzie, kar mel ki, cze ko lad ki, se zam -
ki, dra żet ki, pra żyn ki ziem nia cza ne i do brze zna ną brze ską chał wę.
Pro duk ty otmu chow skiej gru py moż na ku pić i w ma łych osie dlo -
wych skle pi kach, i w sie ciach han dlo wych, dla któ rych Otmu chów
pro du ku je też pod mar ka mi wła sny mi. 

Na dzie je na roz wój biz ne su sa mo rzą dow cy po kła da ją też w od -
kry tych źró dłach wo dy mi ne ral nej w Łą ce pod Otmu cho wem u pod -
nó ża Gór Ry chleb skich i po szu ku ją in we sto ra, któ ry al bo wej dzie
w de al z gmi ną, al bo sam przej mie uję cia i te ren pod bu dyn ki prze -
twór ni. Gmi na wcze śniej prze ba da ła wo dę, m.in. w Na ro do wym In -
sty tu cie Zdro wia Pu blicz ne go w Po zna niu. Jest ona na tu ral nie zmi -
ne ra li zo wa na i lek ko ga zo wa na. Za so by sza co wa ne są na 60 tys.
me trów sze ścien nych. Miesz kań cy Łą ki li czą na pra cę dla kil ku na -
stu lub kil ku dzie się ciu osób, ale też wi dzą w wo dzie szan sę na pro -
mo cję wsi i re gio nu. 

STRE FA STA BIL NA PO LI TYCZ NIE

Otmu cho wia nie pod czas ostat nich wy bo rów za de cy do wa li, że
po czte rech ka den cjach bur mi strzo wa nia, a wcze śniej tak że peł -
nie nia funk cji na czel ni ka, Jan Woź niak na dal bę dzie rzą dził gmi ną.
Za po wia da on wię cej po łą czeń au to bu so wych, do koń cze nie bu -
do wy miesz kań ko mu nal nych w Ma cie jo wi cach (po wsta ją w nie ty -
po wym sys te mie kur sów i szko leń osób bez ro bot nych, fi nan so -
wa nych przez Po wia to wy Urząd Pra cy z Ny sy) i do mu opie ki
w Sar no wi cach, ko lej ne miesz ka nia ko mu nal ne w Otmu cho wie,
kon ty nu ację bu do wy ka na li za cji i za go spo da ro wa nie pod stre fy
eko no micz nej. Spe cjal na stre fa eko no micz na w Otmu cho wie to
17 hek ta rów włą czo nych do WSSE „INVEST-PARK” w tym ro ku,
po ło żo nych mię dzy Otmu cho wem i Nie ra do wi ca mi. 
 HAN NA KO ZE RA

PRZEDSIĘBIORSTWA W GMINIE:
1156 podmiotów, w tym:
• 545 w mieście
• 301 z branży handlowej i napraw pojazdów samochodowych
• 218 budowlanych
• 101 przemysłowych
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OTMUCHÓW
• Powierzchnia gminy: 188 km kw.

w tym miasta: 28 km kw.
• Liczba ludności: ok. 14 tys.

w tym miasta: ok. 5,1 tys. 
• Liczba miejscowości: 39 
• Liczba sołectw: 32

„La to Kwia tów” w Otmuchowie 
od 42 lat przyciąga tłumy
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GÓRA. Blisko 13-tysięczne miasto powiatowe położone na trasie z Wrocławia do Poznania, między
dwoma silnymi ośrodkami naukowymi, przemysłowymi i kulturalnymi. Z równie bogatą historią jak te dwie
metropolie – pierwsza wzmianka o Górze pochodzi z bulli papieża Hadriana IV, w którym to dokumencie
z 1155 roku wyliczono majętności biskupstwa wrocławskiego.

Specjalna strefa ekonomiczna w Górze to 13,3 hektara wolnych terenów 

ATRAKCYJNA
NIE TYLKO Z GÓRY

AR CIN AN TO NIC KI, sa per i pa ra lot niarz nie
kry je du my ze swo je go mia sta. – Jak Gó ra
wy glą da z gó ry? Na bar dziej upo rząd ko wa -
ną – śmie je się, przy zna jąc, że wszę dzie
tam, gdzie mo że on i je go ośmio ro ko le gów
sta rają się pro mo wać Gó rę, w któ rej co

praw da uwie ra to i owo, ale jest jed na rzecz bez cen na –
udz ka życz li wość. 

Tę życz li wość po twier dza też Chri stian Wohl ge muth,
ber liń czyk, któ ry la tem te go ro ku za dzi wił grup kę mło -
dych gó ro wian spo tka nych na ryn ku – na pie cho tę szedł
do Je ro zo li my. – Naj pierw za py ta li, co tu ro bię. A po tem
na kar mi li mnie, wy po sa ży li w nie zbęd ne in for ma cje, da li
w pre zen cie bia ło -czer wo ny sza lik i te le fon z kar tą (że -
bym mógł za dzwo nić, gdy bym po trze bo wał po mo cy),
i wy sła li w dal szą po dróż. Ta kich lu dzi jesz cze w ży ciu
nie spo tka łem – opi su je na Fa ce bo oku. 

PRO DUK CJA Z TRA DY CJA MI

Co uwie ra gó ro wian? Bez ro bo cie, z któ rym gmi na sta -
ra się wal czyć od lat. Po wo dem do du my jest oczy wi ście
zna na w ca łym re gio nie Spół dziel nia Mle czar ska De mi,
któ rej po cząt ki się ga ją ro ku 1900. Tra dy cją mo że się też
chwa lić gó row ski Ru no land, któ re go za kład pro duk cyj ny
to obiek ty daw nych Za kła dów Prze twór stwa Le śne go
LAS, a któ ry wy ko rzy stu je wiel ki atut te go re jo nu Dol ne go

Ślą ska – wspa nia łe la sy i ich bo gac two. Po to bo gac two
się ga też gó row ski tar tak. 

IN WE STY CYJ NE OKA ZJE

Wciąż jed nak bra ku je in we sto rów stra te gicz nych, dzię -
ki któ rym sto pa bez ro bo cia się ga ją ca w po wie cie bli sko
27 pro c. wy raź nie spa dła by i któ rzy po bu dzi li by lo kal ną
przed się bior czość. Stąd też dzia ła nia sa mo rzą du gó row -
skie go, któ re ma ją pod nieść atrak cyj ność mia sta. 

Wła dze sa mo rzą do we po sta wi ły na po zy ski wa nie środ -
ków ze wnętrz nych, przede wszyst kim unij nych. W ostat -
niej per spek ty wie fi nan so wej po zy ska no po nad 35 mln zł.
Środ ki te po zwo li ły na licz ne in we sty cje w dzie dzi nie
oświa ty, kul tu ry i spor tu, także bez pie czeń stwa pu blicz ne -
go, ale przede wszyst kim na po pra wę in fra struk tu ry tech -
nicz nej. Trwa bu do wa dru go stron ne go za si la nia mia sta
Gó ra. Ko lej nym, rów nie waż nym za da niem jest po pra wa
ko mu ni ka cji, a w naj bliż szej przy szłości – sfi na li zo wa nie
prac nad bu do wą ob wod ni cy. Gó rze i Pod stre fie po trzeb -
ny jest nie tyl ko prąd. – Mu szą też być od po wied nie dro -
gi – mó wią gó row scy sa mo rzą dow cy, któ rzy nie kry ją, że
naj waż niej szy cel to przy cią gnąć in we sto rów z ze -
wnątrz. – Mia sto ma swo ją dy na mi kę roz wo ju. Lo kal ni biz -
nes me ni do szli do pu ła pu, któ ry trud no im prze sko czyć.
Dla te go ci, któ rzy przy cho dzą do nas są wiel ką szan są
dla mia sta – przy zna ją sa mo rzą dow cy i pod kre śla ją, że tę
szan sę wi dać po oce nie ry zy ka. Gdy by in we sto wa nie
w Gó rze by ło ry zy kow ne, Pod stre fa nie roz wi ja ła by się.

ZA WO DO WE ZA PLE CZE

W bi lan sie in we sty cji w Gó rze war to też wziąć pod
uwa gę tu tej sze szkol nic two. Du mą nie tyl ko ab sol wen -

M

WIEŚCI ZE STREFY
• dBP Eko rozpoczyna produkcję. W dolnośląskiej Górze 
za 9 mln zł wybudowany został zakład produkujący spawane
konstrukcje metalowe oraz izolacyjne, a także dźwiękochłonne
kabiny i obudowy. Największym partnerem handlowym spółki
jest Volkswagen AG oraz niemieccy producenci maszyn
do recyklingu. dBP jest polskim przedsiębiorstwem wchodzącym

w skład Grupy Pieprzyk, obecnej na rynku od 25 lat. 
Jest kojarzona przede wszystkim ze stacjami paliw, na których
można kupić owoce, warzywa oraz meble.

FOT. ARCHIWUM 
MARCINA ANTONICKIEGO



tów jest Ze spół Szkół im. gen. Syl we stra Ka li skie go, któ -
ry w tech ni kum i za sad ni czej szko le za wo do wej uczy
m.in. za wo dów me cha ni ka po jaz dów sa mo cho do wych,
tech ni ka me cha ni ka, tech ni ka in for ma ty ka, mu ra rza -tyn -
ka rza, tech ni ka bu dow nic twa, tech ni ka eko no mi sty i han -
dlow ca, a od nie daw na też lo gi sty ki i ho te lar stwa. 

W naj now szym in for ma to rze na pierw szej stro nie w oczy
rzu ca się ha sło „Do bry za wód otwie ra bar dzo wie le drzwi”.
A na uczy cie le szko ły nie kry ją, że to praw da. Ich ucznio wie
kształ cą się bo wiem nie tyl ko w kra ju, ale i za gra ni cą – w li -
sto pa dzie w ra mach pro gra mu Era smus+ przy szli eko no -
mi ści i ho te la rze po je cha li na mie siąc do Ri mi ni szli fo wać
ję zyk i po zna wać, jak pra cu je się w in nych kra jach. 

Zda niem ko or dy na tor ki pro jek tu KA TA RZY NY STA NI -
SZEW SKIEJ, naj istot niej sze w tych prak ty kach jest to, że
zdo by te przez uczniów umie jęt no ści zo sta ną oce nio ne
zgod nie z sys te mem ECVET, czy li eu ro pej skim sys te mem
trans fe ru osią gnięć w kształ ce niu i szko le niu za wo do -
wym. Ta wpro wa dza na w pań stwach UE ini cja ty wa ma
umoż li wiać ła twiej sze zdo by wa nie kwa li fi ka cji, a tym sa -
mym wspie rać mo bil ność za wo do wą oraz ucze nie się
przez ca łe ży cie.

Gó ra to nie tyl ko do bra szko ła, któ ra mo że być ide al -
nym za ple czem ka dro wym dla chcą cych in we sto wać
w tym mie ście. To wspa nia łe za byt ki, przy ro da (ko niecz -
nie trze ba la tem wy brać się na no wo ozna czo ne szla ki
tu ry stycz ne, słyn ny szlak ka ja ko wy nie da le ko mia sta czy
też sko rzy stać z obiek tów spor to wych od da nych do
użyt ku w ostat nich la tach). I za pa leń cy, któ rym się chce,
na cze le z Mar ci nem An to nic kim: – Po bi li śmy nie daw no
pod Czę sto cho wą lot ni czy re kord w sta wia niu skrzy deł.
Uda ło nam się po sta wić jed no cze śnie aż 163. By ło mnó -
stwo ekip te le wi zyj nych, a my w każ dej roz mo wie pod -
kre śla li śmy, że je ste śmy z Gó ry. 

Mo że te wy wia dy przy nio są zu peł nie za ska ku ją ce, in -
we sty cyj ne efek ty?  

 BAR BA RA ME DWID

Trzymamy kciuki za nową inwestycję!

WSSE „INVEST-PARK”

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

www. invest-park.com.pl 

KONTAKT: doi@invest-park.com.pl

TERENY INWESTYCYJNE z pełną infrastrukturą

ULGI PODATKOWE:
od 25 do 45 procent nakładów inwestycyjnych 
lub 2-letnich kosztów zatrudnienia

POMOC w procedurze pozyskiwania zezwolenia 
na działalność w specjalnej strefie

OPIEKA poinwestycyjna

WRZESIŃSKA
STREFA
AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ

ONI JUŻ

TU SĄ!

TERENY NA TWOJĄ

INWESTYCJĘ



ro jekt usta wy o uła twie niu pro -
wa dze nia dzia łal no ści go spo -
dar czej (druk sej mo wy 2606) za -
kła da zmia nę usta wy o ochro nie

da nych oso bo wych, m.in. po przez:
 roz sze rze nie ka ta lo gu zwol nień z obo -

wiąz ku re je stra cji zbio rów da nych,
 wpro wa dze nie uła twie nia w za kre sie

trans fe ru da nych do kra jów trze cich (po za
Eu ro pej ski Ob szar Go spo dar czy, EOG).
Je śli cho dzi o zwol nie nia, do tych czas,

po za nie licz ny mi wy jąt ka mi (np. da ny mi
pra cow ni ków), każ dy zbiór da nych pod le -
gał re je stra cji u Ge ne ral ne go In spek to ra
Ochro ny Da nych Oso bo wych (GIODO).
W pro jek cie usta wy prze wi dzia no, że nie
mu si re je stro wać zbio rów ten ad mi ni stra tor
(spół ka/przed się bior ca), któ ry po wo łał

i zgło sił GIODO swo je go ad mi ni stra to ra
bez pie czeń stwa in for ma cji (ABI). Zwol nie -
nie to nie do ty czy jed nak zbio rów za wie ra -
ją cych da ne wraż li we (m.in. da ne o sta nie
zdro wia, bio me trycz ne, o uka ra niu, o przy -
na leż no ści par tyj nej). W na szej oce nie bę -
dzie to du że uła twie nie szcze gól nie dla ma -
łych i śred nich przed się biorstw.

Co do trans fe ru da nych do kra jów trze -
cich, obec nie na po ty ka on wie le re stryk cji.
Ne ga tyw ne kon se kwen cje od czu wa ją szcze -
gól nie gru py ka pi ta ło we spo za EOG, któ re
chcą mieć do stęp do da nych pra cow ni ków
lub klien tów. Po za nie licz ny mi wy jąt ka mi, na
każ dy trans fer da nych po za EOG wy ma ga na
jest zgo da GIODO. Urząd szcze gó ło wo ba -
da prze słan ki le ga li zu ją ce prze twa rza nie da -
nych oraz czy ich prze sła nie po za EOG jest

do pusz czal ne. Pro jekt wy łą cza obo wią zek
uzy ska nia zgo dy GIODO na trans fer da nych,
je że li ad mi ni stra tor da nych za pew ni od po -
wied nie in stru men ty za bez pie cza ją ce w za -
kre sie ochro ny pry wat no ści oso by, któ rej da -
ne do ty czą, po przez:
1. stan dar do we klau zu le umow ne, za twier -

dzo ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską
lub

2. praw nie wią żą ce re gu ły lub po li ty kę ochro -
ny da nych oso bo wych, zwa ne da lej „wią -
żą cy mi re gu ła mi kor po ra cyj ny mi”, któ re
zo sta ły za twier dzo ne przez GIODO.
Obie te in sty tu cje są w pol skim pra wo -

daw stwie no we. Stan dar do we klau zu le, któ -
re zo sta ły za twier dzo ne de cy zja mi Ko mi sji
Eu ro pej skiej w 2001, 2004 i 2010 r., sta no -
wią sto sun ko wo ła twy do za im ple men to wa -

Ustawa o ochronie danych osobowych nastręcza wielu problemów praktykom. Skomplikowane przepisy
i ich restrykcyjna interpretacja powodują, że nawet codzienne, proste operacje stają się „nielegalne”,
a ochrona danych osobowych jest odbierana jako wymysł, fanaberia, która stanowi tylko utrudnienie,
a nie niesie żadnej wartości. Ustawodawca postanowił ułatwić życie przedsiębiorcom. 

BĘDZIE ŁATWIEJ 

PRAWO, PODATKI
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Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pomocy publicznej 
do końca funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE).
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stwierdził nieważność
wpisywania w zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie SSE daty ich obowiązywania.

OD 1 STYCZNIA ZMIANA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

JAK ZŁOŻYĆ
WNIOSEK 
DO MINISTRA
GOSPODARKI

P

oty czy to jed nak wy łącz nie ze zwo leń
wy da wa nych od 2001 r. W uza sad nie -
niu wy ro ku z dnia 11 mar ca 2014 r.
(sygn. II GSK 136/13) NSA wska zał, że

udzie le nie ze zwo le nia na czas okre ślo ny sta no wi
ogra ni cze nie swo bo dy pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej, któ re mo że być wpro wa dzo ne je -
dy nie w dro dze usta wy ze wzglę du na waż ny in -
te res spo łecz ny. Po nad to pod kre ślił, iż de cy zje or -
ga nów ad mi ni stra cji mu szą mieć pod sta wę
w obo wią zu ją cych prze pi sach i nie moż na ich do -
mnie my wać. De cy zja mo że więc być wy da na wy -
łącz nie, je śli ist nie je prze pis sta no wią cy pod sta wę
jej wy da nia.

W uchwa lo nej w 2000 r. zmia nie usta wy o SSE
m.in. wy kre ślo no za pis do ty czą cy wy da wa nia ze -
zwo leń na czas okre ślo ny. Za stą pio no go za pi sem
wska zu ją cym, iż ze zwo le nia są waż ne w okre sie
funk cjo no wa nia stref. Zda niem NSA wska zu je to
na in ten cje usta wo daw cy i ja sne odej ście od wy -
da wa nia ze zwo leń z okre ślo ną da tą ich obo wią -
zy wa nia. Po nad to, jak wska zu je NSA, usta wa
o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej rów nież
nie za wie ra ła za pi sów cza so wo ogra ni cza ją cych 

D
ZEZWOLENIA WAŻNE DO KOŃCA ISTNIENIA SPECJALNYCH STREF



wy da wa ne ze zwo le nia. NSA stwier dził, że w sta nie
praw nym od 2001 r. nie by ło żad nych prze pi sów
usta wo wych po zwa la ją cych na okre śle nie ter mi nu
obo wią zy wa nia ze zwo leń. Dla te go też w ze zwo le -
niach, któ re by ły wy da wa ne od 2001 r., a w któ rych
ter min obo wią zy wa nia zo stał okre ślo ny, na stą pi ło
to bez pod sta wy praw nej.

Wy rok NSA otwo rzył dro gę przed się bior com do
uzna nia za pi su ogra ni cza ją ce go waż ność ze zwo -
le nia za nie waż ny. W związ ku z tym ci przed się -
bior cy, któ rzy są za in te re so wa ni wy dłu że niem
okre su obo wią zy wa nia ze zwo le nia do cza su, na
ja ki zo sta ła usta no wio na stre fa (np. ze wzglę du
na nie wy ko rzy sta ną po moc pu blicz ną), po win ni
zło żyć wnio sek do Mi ni stra Go spo dar ki. Wnio sek
po wi nien za wie rać m.in.:
 miej sco wość i da tę spo rzą dze nia wnio sku;
 na zwę i ad res przed się bior cy skła da ją ce go

wnio sek;
 okre śle nie za kre su wnio sku, np.:

Na pod sta wie art. 156 § 1 pkt 2 usta wy z dnia
14 czerw ca 1960 r. – Ko deks po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go (Dz.U. z 2013 r. poz. 267,
z późn. zm.) wnio sku je się o stwier dze nie nie -

waż no ści ze zwo le nia nr... z dnia…,
w czę ści do ty czą cej ter mi nu je go
obo wią zy wa nia okre ślo nej w pkt.…
po wyż sze go ze zwo le nia. 

 uza sad nie nie:
Na le ży pod kre ślić, że za war cie
krań co we go ter mi nu obo wią zy wa -
nia ze zwo le nia nr... z dnia... na stą pi ło bez pod -
sta wy praw nej. Ze zwo le nie by ło wy da ne po dniu
1 stycz nia 2001 r., tj. po dniu no we li za cji usta wy
z dnia 20 paź dzier ni ka 1994 r. o sse (Dz.U.
z 2007 r., Nr 42, poz. 274, z późn. zm.), a więc
w sta nie praw nym, w któ rym brak by ło pod sta wy
praw nej do wy da wa nia ze zwo leń na czas ozna -
czo ny. 
Usta wa o sse w da cie wy da nia ni niej sze go ze -
zwo le nia, tj.... nie za wie ra ła prze pi sów upo waż -
nia ją cych or gan ad mi ni stra cji do okre śle nia
w ze zwo le niu (czy li de cy zji ad mi ni stra cyj nej) na
pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej na te -
re nie spe cjal nej stre fy eko no micz nej ter mi nu
koń co we go obo wią zy wa nia te go ze zwo le nia.
Wpi sy wa nie w ze zwo le niu ter mi nu je go obo wią -
zy wa nia jest rów no znacz ne z istot ną mo dy fi ka -

cją prze pi su art. 19 ust. 1 usta wy o sse, zgod nie
z któ rym ze zwo le nie wy ga sa z upły wem okre su,
na ja ki zo sta ła usta no wio na stre fa, w za kre sie
skut ków praw nych dla obo wią zy wa nia ni niej sze -
go ze zwo le nia.
Na le ży po wo łać się rów nież na ar gu men ty przy -
to czo ne w wy ro ku NSA (sygn. akt II GKS 136/13).

 pod su mo wa nie, np.: 
Or gan ad mi ni stra cji pu blicz nej, zgod nie z art. 156
§ 1 pkt 2 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. k.p.a.,
stwier dza nie waż ność de cy zji, któ ra wy da na by -
ła bez pod sta wy praw nej lub z ra żą cym na ru sze -
niem pra wa. W związ ku z bra kiem pod sta wy
praw nej do okre śle nia w ze zwo le niu... z dnia...
krań co we go ter mi nu je go obo wią zy wa nia wno si
się jak w sen ten cji.

 pod pis zgod nie z re pre zen ta cją. 

nia in stru ment po zwa la ją cy na trans fer da -
nych. Stro ny umów mu szą wy brać od po -
wia da ją ce ich sy tu acji stan dar do we klau zu -
le i umie ścić je w za wie ra nej przez sie bie
umo wie. Oczy wi ście obo wiąz ki wy ni ka ją ce
z ta kich klau zul do ty czą ce np. za bez pie cze -
nia da nych mu szą być eg ze kwo wa ne.

Dru gim in stru men tem są tzw. wią żą ce re -
gu ły kor po ra cyj ne, czy li po li ty ki gru po we
(hol din go we), któ re re gu lu ją za sa dy prze -
twa rza nia da nych oso bo wych w ra mach
grup ka pi ta ło wych. Ko mi sja Eu ro pej ska po -
da je, że do tych czas za re je stro wa no w Eu -
ro pie 60 ta kich wią żą cych re guł, głów nie
dla firm o glo bal nym za się gu. Szcze gó ło -
we wy ma ga nia, co po win ny za wie rać ta kie
re gu ły znaj dzie my w wy tycz nych Gru py ro -
bo czej art. 29 Dy rek ty wy. Wią żą ce Re gu ły
mu szą za wie rać w szcze gól no ści:
 opis głów nych za sad prze twa rza nia da -

nych, 
 na rzę dzia wspie ra ją ce zgod ne z pra wem

prze twa rza nie da nych (au dy ty, szko le nia,
sys tem skarg itp.), 

 gwa ran cje, że re gu ły bę dą wią żą ce
(sank cje za na ru sze nie).

Pro jekt usta wy na kła da tak że no we obo -
wiąz ki. W przy pad ku po wo ła nia ABI ad mi -
ni stra tor da nych jest obo wią za ny zgło sić
ten fakt do GIODO w ter mi nie 30 dni. Do -
tych czas nie by ło ta kie go obo wiąz ku.

No we pra wo usta na wia tak że wy mo gi
w sto sun ku do ABI, tj. ABI-m bę dzie mo gła
zo stać tyl ko oso ba, któ ra speł nia na stę pu -
ją ce wa run ki: 
1. ma peł ną zdol ność do czyn no ści praw -

nych oraz ko rzy sta z peł ni praw pu blicz -
nych,

2. po sia da od po wied nią wie dzę w za kre sie
ochro ny da nych oso bo wych,

3. nie by ła ka ra na za prze stęp stwo po peł -
nio ne z wi ny umyśl nej.
GIODO nie ukry wa, że z uwa gi na wy -

móg po sia da nia wie dzy z za kre su ochron -
nych da nych, w ro li ABI do brze wi dzia ni 
by li by praw ni cy. 

ABI bę dzie zo bo wią za ny do pro wa dze nia
we wnętrz ne go re je stru zbio rów da nych,
a tak że przy go to wy wa nia spra woz dań w ter -
mi nie i za kre sie żą da nym przez GIODO. Ten
ostat ni obo wią zek bu dzi naj wię cej kon tro -
wer sji, po nie waż, jak wska zu ją je go kry ty cy,

ABI sta nie się po nie kąd „urzęd ni kiem”
GIODO i bę dzie zmu szo ny w spra woz da niu
wska zy wać na błę dy w prze twa rza niu da -
nych. Do tych czas GIODO – aby zba dać, czy
do szło do na ru szeń – mu sia ło prze pro wa -
dzić kon tro lę. Pod rzą da mi no we go pra wa
wy star czy, że GIODO skie ru je tyl ko pi smo
do ABI, a ten bę dzie zo bli go wa ny do spo -
rzą dze nia spra woz da nia wska zu ją ce go
wszel kie uchy bie nia (o ile do nich do szło),
co nie wąt pli wie uła twi pra cę GIODO. 

Pro jekt usta wy zo stał już prze sła ny po
roz pa trze niu po pra wek Se na tu do Pre zy -
den ta. Wszyst ko wska zu je na to, że no we
pra wo bę dzie obo wią zy wać od 1 stycz -
nia 2015 r. Cza su na do sto so wa nie do no -
wych re aliów nie zo sta ło du żo. 

ALE…
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Kierował działem prawnym wrocławskiej filii
międzynarodowej firmy doradczej, reprezentował
klientów przed UOKIK, sądami wszystkich instancji

oraz sądami polubownymi. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa
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Pra cow ni cy spół ki za rzą dza ją cej Wał brzy ską Spe cjal ną Stre fą Eko no micz -
ną „INVEST-PARK” mie li ostat nio po wo dy do du my. Ma ga zyn fDI gru py
Fi nan cial Ti mes w naj now szym ran kin gu „Glo bal Fre ezo nes of the Year 2014”
re ko men do wał WSSE „INVEST-PARK” ja ko stre fę przy ja zną in we sto rom.
Po zy tyw nie oce nio no na sze za an ga żo wa nie we wspie ra nie przed się bior ców na każ -
dym eta pie ich kon tak tów ze Stre fą. Jest to już ko lej ne wy róż nie nie dla nas w ran -
kin gach fDI – w po przed nim zo sta li śmy skla sy fi ko wa ni na 4 miej scu w Eu ro pie 
i 22 na świe cie spo śród 600 spe cjal nych stref eko no micz nych. 
Z ko lei fir ma au dy tor sko -do rad cza KPMG prze pro wa dzi ła w Pol sce an kie tę wśród
przed się biorstw, na pod sta wie któ rej po wstał prze wod nik po spe cjal nych stre fach
eko no micz nych. WSSE „INVEST-PARK” zo sta ła wy so ko oce nio na za ja kość ob -
słu gi in we sto ra – w ska li od 1 do 5 uzy ska li śmy wy nik 4,23. Za in fra struk tu rę i uzbro -
je nie te re nów mie li śmy 4,08 pkt. Ogól na oce na WSSE wy nio sła 4,27. Dzię ku je -
my, nie za mie rza my spo cząć na lau rach. 

W na gro dę za te do bre wy ni ki za rząd WSSE „INVEST-PARK” za fun do wał
pra cow ni kom wie czor ne warsz ta ty bęb niar skie. Ma my po nich jesz cze le piej
współ pra co wać. Na szczę ście nikt nie ogłuchł. 

Pra cow ni cy WSSE „INVEST-PARK” to lu dzie ak tyw ni na wie -
lu po lach. Są wśród nas wo lon ta riu sze ak cji cha ry ta tyw nych,
ak ty wi ści or ga ni za cji spo łecz nych, są i sa mo rzą dow cy. 

W li sto pa do wych wy bo rach suk ce sy od nie śli kie row ni cy za miej sco -
wych biur WSSE „INVEST-PARK. 

GRA ŻY NA CAL po raz dru gi zo sta ła
rad ną Se mi ku Wo je wódz twa Dol no ślą skie -
go. Bę dzie łą czyć pra cę rad nej z obo wiąz -
ka mi kie row ni ka biu ra w Kłodz ku. Wcześ -
niej ja ko wi ce bur mistrz i se kre tarz Gmi ny
Bar do by ła od po wie dzial na za wdra ża nie
pro jek tów unij nych, oświa tę, kul tu rę, spra -
wy spo łecz ne, roz wój tu ry sty ki i pro mo cję
gmi ny. Z wy kształ ce nia jest na uczy ciel ką ję -
zy ków nie miec kie go i an giel skie go. Z na tu -
ry spo łecz ni kiem.

GRZE GORZ SA WIC KI zo stał człon -
kiem Za rzą du Wo je wódz twa Opol skie go,
mu siał więc zre zy gno wać z kie ro wa nia na -
szym biu rem w Opo lu. Jest ab sol wen tem
Wyż szej Szko ły In ży nier skiej w Opo lu
i Aka de mii Rol ni czej we Wro cła wiu. Pra -
co wał ja ko eks pert w za kre sie od na wial nych
źró deł ener gii, in no wa cyj nej go spo dar ki,
fun du szy unij nych. Dzia ła na rzecz ochro -
ny śro do wi ska i eko lo gii. To dzię ki je go sta -
ra niom pod ję to sku tecz ne oczysz cza nie
je zio ra śred nie go w Tu ra wie. Te raz w za rzą -
dzie wo je wódz twa bę dzie zaj mo wał się m.in. kwe stia mi spo łecz -
ny mi – edu ka cją, kul tu rą. 

Z RADOŚCI 
ZAGRALIŚMY 
NA BĘBNACH

W Pierw szych Stre fo wych Mi strzo stwach Gry w Pił kę Noż ną
w Dzier żo nio wie wzię ło udział sześć dru żyn re pre zen tu ją cych fir -
my z dzier żo niow skiej pod stre fy, dru ży na Wał brzy skiej Spe cjal -
nej Stre fy Eko no micz nej „INVEST-PARK TEAM” i re pre zen ta -
cja mia sta Dzier żo niów. Zwy cię żył (na zdję ciu) HAR RIS CA LO RI -
FIC IN TER NA TIO NAL – pro du cent wy ro bów do spa wa nia i cię cia oraz
ga zo wych i elek trycz nych urzą dzeń kon tro l no-po mia ro wych.

O wy ni ku w I Tur nie ju Ha lo wej Pił ki Noż nej o pu char pre -
ze sa Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej prze są dzi -
ły do pie ro rzu ty kar ne. Po za cię tej wal ce, z re zul ta tem 3:2, zwy -
cię ży ła dru ży na PCC Ro ki ta z Brze gu Dol ne go. W tur nie ju pa dło
68 bra mek, dwa me cze za koń czy ły się re mi sem, a sę dzia wrę czył
trzy czer wo ne i pięć żół tych kar tek. 
– Chciał bym po wie dzieć, że wy ka za li śmy się go ścin no ścią, prze gry -
wa jąc z każ dym ze spo łem w roz gryw kach. Skła mał bym jed nak – śmie -
je się TO MASZ JA KAC KI, wi ce pre zes WSSE „INVEST-PARK”, oraz
ka pi tan go spo da rzy. – Praw da jest ta ka, że ze spo ły ze stre fo wych firm
pre zen to wa ły nie zwy kle wy so ki po ziom. Po pro stu by li od nas lep si.
Prze gra na mo ty wu je nas jed nak do dal szych tre nin gów. 
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CO SŁYCHAĆ 
W STREFIE?

W

PR
ZE

GL
ĄDSZEFOWIE BIUR STREFY 

WE WŁADZACH
REGIONÓW

Pani Radno, Panie Marszałku, 

czyli Grażynko, Grzegorzu 

– „IPI” liczy na Wasze mądre dla dobra wspólnego

działania we władzach obu regionów.

POWODZENIA!

STREFA GRAŁA W PIŁKĘ



Przed sta wi cie le czo ło wych me diów ko re ań skich
przy je cha li do Pol ski, by roz po znać moż li wo ści in -
we sty cyj ne w tej czę ści świa ta. 
Dzien ni ka rze od wie dzi li Wał brzy ską Spe cjal ną Stre fę
Eko no micz ną. By li w fa bry ce Man do Cor po ra tion
w Wał brzy chu, któ rej ka pi tał po cho dzi wła śnie z Ko rei.
No i ana li zo wa li w sie dzi bie na szej spół ki da ne, któ re
nie po zo sta wia ją wąt pli wo ści: to stre fa do bra dla firm.
Na zdję ciu obok jed ne go z na szych go ści, Ma ciej Tysz -
ka, opie kun in we sto rów w „INVEST-PARK”. Po za tym
go ści li śmy dzien ni ka rzy go spo dar czych z Bel gii, Lu ksem -
bur ga i Fran cji. Są dząc po póź niej szych pu bli ka cjach,
chy ba się im po do ba ło i w na szej spół ce, i w wał brzy -
skiej fa bry ce Fau re cia. 
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Tur niej Ha lo wej Pił ki Noż nej o Pu char Pre ze sa Wał brzy -
skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej „INVEST-PARK” zor -
ga ni zo wa li śmy po raz pierw szy. Dru ży ny wpi so we na tur niej prze -
zna czy ły na wspar cie Mło dzie żo we go Ośrod ka So cjo te ra pii
w Wał brzy chu. Ko lej ny tur niej za rok.

Na cze le dru ży ny WSSE „INVEST-PARK” stał po my sło daw ca
or ga ni za cji tur nie ju firm stre fo wych, TO MASZ JA KAC KI
– wi ce pre zes spół ki za rzą dza ją cej stre fą, a po go dzi nach 
pre zes klu bu pił kar skie go Gór nik Wał brzych, czy li mi ło śnik 
spor tu.

PCC ROKITA: Mistrz! 

W mie ście Cheng du w Chi nach od by -
ło się 9. eu ro pej sko -chiń skie se mi na -
rium na te mat po li ty ki re gio nal nej. 
WSSE „INVEST-PARK” ak tyw nie uczest -
ni czy ła we wszyst kich spo tka niach pod czas
mi sji po świę co nej omó wie niu moż li wo ści
współ pra cy go spo dar czej oraz wy mia ny do -
świad czeń w za kre sie po li ty ki re gio nal nej.
MAŁ GO RZA TA WŁO CHAL (na zdję ciu), któ -
ra jest opie ku nem in we sto rów w wał brzy -
skiej stre fie, przed sta wia ła me ne dże rom
i urzęd ni kom ko rzy ści z in we sto wa nia na
te re nach stre fy w Pol sce za chod nio -po łu -
dnio wej.



Szczęśliwego Nowego Roku!


