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FUNKCJONOWANIE WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ ,,INVEST-PARK”
W OTOCZENIU LOKALNYM – ASPEKT SPOŁECZNY
(ODDZIAŁYWANIE STREFY NA WAŁBRZYSKI
RYNEK PRACY)
Streszczenie: Celem referatu jest ukazanie oddziaływania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej na lokalny rynek pracy, na terenie którego zlokalizowane są jej podstrefy,
a konkretnie Podstrefa Wałbrzych. Utworzenie i funkcjonowanie Podstrefy Wałbrzych WSSE
,,INVEST-PARK” przyczyniło się do poprawy sytuacji na wałbrzyskim rynku pracy, obszarze dotkniętym wysokim bezrobociem po upadku górnictwa. Wałbrzyska Podstrefa dała szansę na częściowe ograniczenie bezrobocia w powiecie, dynamiczny jej rozwój daje nadzieję
na kolejne miejsca pracy, a tym samym na jeszcze większy spadek bezrobocia na wałbrzyskim rynku pracy.
Słowa kluczowe: gospodarka lokalna, rozwój lokalny, rynek pracy.

1. Wstęp
Przedsiębiorstwa działające na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK” dały realną szansę na utworzenie nowych miejsc pracy w byłym województwie wałbrzyskim po upadku górnictwa, a tym samym wpłynęły
na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz zmniejszenie stopy bezrobocia.
Likwidacja kopalń węgla kamiennego i przemysłu związanego z jego przetwórstwem, do której doszło na początku lat 90. XX wieku, wpłynęła również niekorzystnie na funkcjonowanie zakładów kooperujących, działających na potrzeby górnictwa. Efektem takiego stanu rzeczy był kolosalny przyrost bezrobocia. Utworzenie
Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK” w 1997 r.
przyczyniło się do poprawy sytuacji na wałbrzyskim rynku pracy – obszarze dotkniętym wysokim bezrobociem.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie funkcjonowania i oddziaływania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK” na lokalny rynek pracy, na terenie którego zlokalizowane są jej podstrefy.
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2. Działalność Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
,,INVEST-PARK”
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,INVEST-PARK” położona jest w południowo-zachodniej Polsce, na terenie czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Została ustanowiona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 kwietnia 1997 roku. WSSE swoją działalność zakończy
31 grudnia 2020 roku.
Do najważniejszych celów WSSE można zaliczyć:
– złagodzenie społecznych oraz ekonomicznych skutków restrukturyzacji górnictwa,
– zaktywizowanie gospodarcze regionu zgodnie z zakresem zrównoważonego
rozwoju,
– zagospodarowanie infrastruktury technicznej,
– wsparcie przedsiębiorców z okolicznych obszarów.
W założeniu realizacja wymienionych celów powinna być osiągana poprzez następujące działania:
– promocję strefy w kraju i poza jego granicami,
– rozwój branż wykorzystujących atuty regionu, zgodnie ze specjalizacją poszczególnych podstref,
– dywersyfikację działalności gospodarczej na terenie strefy,
– preferowanie działalności rozwijającej kooperację z przedsiębiorcami
działającymi w regionie poza strefą,
– monitorowanie wpływu strefy na środowisko naturalne [Błaszczyn 2007, s. 86].
W 1997 roku WSSE została utworzona na obszarze 256,4 ha, podzielonym
na cztery podstrefy: Wałbrzych, Dzierżoniów, Nowa Ruda i Kłodzko. Dynamiczny
rozwój strefy oraz wysoki stopień zagospodarowania jej terenów w dużej mierze
przyczyniły się do ustanowienia nowych podstref. Obecnie WSSE liczy 40 podstref,
z których 24 położone są w województwie dolnośląskim, tj. na terenie: Wałbrzycha, Nowej Rudy, Kłodzka, Dzierżoniowa, Żarowa, Jelcza-Laskowic, Kudowy-Zdroju, Świdnicy, Wrocławia, Oławy, Strzelina, Strzegomia, Brzegu Dolnego, Bolesławca, Wiązowa, Wołowa, Ząbkowic Śląskich, Sycowa, Świebodzic, Bystrzycy
Kłodzkiej, Twardogóry, Góry, Oleśnicy oraz Bielawy; siedem znajduje się na terenie województwa opolskiego: w Opolu, Nysie, Namysłowie, Praszce, Kluczborku,
Skarbimierzu oraz Prudniku, kolejnych osiem zlokalizowanych jest na terenie województwa wielkopolskiego: w Krotoszynie, Śremie, Lesznie, Wrześni, Kościanie,
Jarocinie, Kaliszu i Rawiczu oraz jedna w województwie lubuskim, w Szprotawie.
W efekcie WSSE obejmuje obszar o łącznej powierzchni ponad 1685,1 ha,
co czyni ją jedną z największych stref przemysłowych w Polsce. Zarządzanie strefą
powierzono Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ,,INVEST-PARK” Spółce z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Najważniejszymi jej udziałowcami są w pierwszej kolejności Skarb Państwa, a następnie instytucje finansowe – banki oraz agencje
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rządowe. Na terenie strefy zainwestowali producenci różnych sektorów przemysłu,
całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorców wyniosła około
12,11 mld zł (stan na 31.12.2010).
Tabela 1. Główni inwestorzy na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
,,INVEST-PARK”
Lp.
1

Inwestor

Kraj
pochodzenia
Japonia

2
3

Toyota Motor Manufacturing
Poland
Toyota Motor Industries Poland Japonia
ElectroluxPoland
Szwecja

4

Faurecia Wałbrzych

Francja

5
6
7

Cersanit
Whirlpool
Colgate Palmolive
Manufacturing Poland
Cadbury Polska
Metzeler Automotive
Profile Systems
General Electric PC
Fagor Mastercook
Bridgestone Diversified
Poland
WABCO Polska
NSK Steering Systems Europe

Polska
Holandia
USA

8
9
10
11
12
13
14

Podstrefa

Sektor

Wałbrzych

motoryzacyjny

Jelcz-Laskowice
Żarów, Oława,
Świdnica
Wałbrzych,
Jelcz-Laskowice
Wałbrzych
Wrocław
Świdnica

motoryzacyjny
AGD

Wielka Brytania Skarbimierz
Niemcy
Dzierżoniów
Holandia
Hiszpania
Japonia

Kłodzko
Wrocław
Żarów

USA
Japonia

Wrocław
Wałbrzych

motoryzacyjny
ceramiczny
AGD
chemiczny
cukierniczy
wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
elektryczny
AGD
wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
motoryzacyjny
sprzęt transportowy

Źródło: internetowy serwis informacyjny Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA:
http://www.paiz.gov.pl, stan na 31.12.2010.

–
–
–
–
–
–
–

Główne atuty WSSE ,,INVEST-PARK” to:
korzystne położenie geograficzne (bliskość granic z Republiką Czeską oraz
Niemcami),
lokalizacja w regionie wysokich możliwości i relatywnie niskich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu z podobnie rozwiniętymi obszarami,
tereny typu green fields dla potencjalnych przedsiębiorców,
możliwość uzyskania przez inwestorów ulg podatkowych,
nowoczesna, w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna podstref,
dobra komunikacja zarówno wewnątrz podstref, jak i z największymi ośrodkami
przemysłowymi w Polsce i Europie,
łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
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Jedną z wielu podstref zlokalizowanych w WSSE ,,INVEST-PARK” jest Podstrefa Wałbrzych. Położona na północnych obrzeżach Wałbrzycha, w niewielkiej
odległości od centrum miasta (ok. 7 km), obejmuje tereny o łącznej powierzchni
194,27 ha. Wałbrzych to miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim. Zajmuje ono obszar 85 km, liczy natomiast ok. 120 tys.
mieszkańców. Obszar powiatu wałbrzyskiego to 514 km. Powiat zamieszkuje
178 tys. osób (stan na 31.12.2010). Lata swojej świetności Wałbrzych przeżywał
w okresie funkcjonowania kopalń wałbrzyskich, po 1989 roku, wraz z przemianami gospodarczymi zachodzącymi w całej Polsce, restrukturyzacji uległa gospodarka Wałbrzycha. Istniejące na terenie miasta kopalnie węgla kamiennego, które
były jednym z ważniejszych pracodawców, zostały zlikwidowane. Przyczyniło się
to do ogromnego wzrostu bezrobocia wśród mieszkańców Wałbrzycha. Aby temu
przeciwdziałać, natychmiast podjęto działania zmierzające do zmiany tej sytuacji.
Jednym z rozwiązań prowadzących do spadku bezrobocia było utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK”, w tym jej podstrefy na terenie miasta Wałbrzycha. W podstrefie wałbrzyskiej firmami, które przyczyniły się
do wzrostu zatrudnienia wśród wałbrzyszan, są m.in.:
– Toyota Motor Manufacturing Poland,
– Quin Polska,
– Trelleborg Automotive Poland,
– Migapol,
– Cersanit,
– Faurecia Wałbrzych,
– NSK Steering Systems Europe (Polska),
– Poland Smelting Technologies ,,Polst”,
– AGC Silesia,
– Euroflame,
– Opalex1.

3. Zatrudnienie w strefie na tle lokalnego rynku pracy
(w latach 1999–2009)
Na tle lokalnego rynku pracy zatrudnienie w Podstrefie WSSE ,,INVEST-PARK”
częściowo przyczyniło się do poprawy sytuacji Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, a tym samym wpłynęło na obniżanie się stopy bezrobocia w kolejnych latach jej
funkcjonowania. Rozwój powiatu wałbrzyskiego w przeszłości nierozerwalnie
związany był z działalnością przemysłową, zwłaszcza z wydobyciem i przeróbką
węgla kamiennego, przemysłem włókienniczym i ceramicznym. Jak wspomniano,
sytuacja zmieniła się diametralnie po 1989 roku. Jednocześnie z przemianami go1
Na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej WSSE ,,INVEST-PARK”: http://
www.invest-park.com.pl, stan na 31.12.2010.
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spodarczymi zachodzącymi na terenie całego kraju restrukturyzacji uległa gospodarka Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Zlikwidowane zostały na stałe wpisane
w historię miasta kopalnie węgla kamiennego i przemysł związany z jego przetwórstwem. Ostrej konkurencji zewnętrznej oraz twardym regułom wolnego rynku nie
sprostały także zakłady przemysłu włókienniczego z terenu Walimia, Głuszycy
i Wałbrzycha. Wysoki wskaźnik bezrobocia na terenie powiatu wałbrzyskiego od początku lat 90. XX wieku przyczyniał się do migracji ludności w inne rejony Polski.
Negatywnym efektem tych przemian był również wzrost bezrobocia strukturalnego
wśród pracowników likwidowanych zakładów. Nie spełniły swojej roli programy
osłonowe dla zwalnianych pracowników. Stopa bezrobocia w powiecie wałbrzyskim
była jedną z najwyższych w kraju, problemy społeczne zaś narastały. Dopiero
od 1999 roku, po dwóch latach funkcjonowania Podstrefy WSSE ,,INVEST-PARK”,
sytuacja na wałbrzyskim rynku pracy zaczyna się poprawiać. Mimo że stopa bezrobocia w powiecie wałbrzyskim w stosunku do województwa dolnośląskiego była
wysoka, szczególnie w latach 2000–2002, można stwierdzić, że dzięki podmiotom
zlokalizowanym na terenie Podstrefy Wałbrzych sytuacja wałbrzyszan się polepszyła. Świadczy o tym choćby struktura rekrutacji pracowników do przedsiębiorstw
prowadzających działalność na jej terenie. Najczęstszym źródłem rekrutacji był Powiatowy Urząd Pracy, większość osób (około 50%) zatrudnionych w podstrefie rekrutowana była przez powiatowe urzędy pracy. Innymi formami pozyskiwania pracowników były liczne ogłoszenia w środkach masowego przekazu, firmy doradztwa
personalnego oraz tzw. samoczynny nabór polegający na dużym zainteresowaniu
osób ubiegających się o zatrudnienie jeszcze przed oddaniem zakładu do eksploatacji. Poszczególne firmy rekrutujące pracowników w dużej mierze postawiły na kapitał ludzki, w tym celu objęto szkoleniami nowo zatrudnione osoby. Rynek pracy
w powiecie wałbrzyskim w latach funkcjonowania Podstrefy Wałbrzych, tj. 1999–
–2009, stopniowo odbudowuje się, rozwijają się takie branże przemysłu, jak: motoryzacyjna, ceramiczna, transportowa itp., stopa bezrobocia się obniża2.
Zauważyć można, że od 1999 roku, umiarkowanie, choć z wahaniami w niektórych latach, liczba zatrudnionych w Podstrefie Wałbrzych stopniowo rośnie.
Po sześcioletniej działalności Podstrefy Wałbrzych, tj. od 1999 do 2005 roku,
osób pracujących w firmach umiejscowionych na jej obszarze przybywa. Podstrefa
wałbrzyska dynamicznie się rozwija, powstają nowe zakłady stwarzające możliwość
zatrudnienia. W 2006 roku obserwujemy spadek zatrudnienia w Podstrefie WSSE
,,INVEST-PARK”, przyczyną takiego stanu rzeczy jest mniejszy nabór prowadzony
przez zakłady działające na terenie Podstrefy Wałbrzych3. Natomiast już w kolejnych latach jej funkcjonowania (2007–2008) ponownie widać umiarkowany wzrost

2
Informacje oparte na rozmowach autora z przedstawicielami Urzędu Pracy oraz podmiotów zlokalizowanych w Podstrefie Wałbrzych WSSE ,,INVEST-PARK”.
3
Informacja uzyskana podczas rozmów z przedstawicielem Zarządu WSSE ,,INVEST-PARK”.
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liczby zatrudnionych. Dopiero w 2009 roku zauważyć można zmniejszenie liczby
pracujących w omawianej podstrefie.
Tabela 2. Dynamika zatrudnienia w powiecie wałbrzyskim oraz na terenie Podstrefy Wałbrzych
WSSE ,,INVEST-PARK” w latach 1999–2009
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1

Powiat wałbrzyski
Liczba zatrudnionych
2000=100
5 9431
25 796
100,00
24 537
95,11
24 285
94,14
32 389
125,55
31 305
121,35
31 529
122,22
30 727
119,11
31 792
123,24
33 614
130,30
30 741
119,16

Podstrefa Wałbrzych
Liczba zatrudnionych
1999=100
1 043
100,00
1 470
140,93
2 050
196,54
3 146
301,62
4 481
429,62
5 676
544,19
6 601
632,88
1 832
175,64
2 417
231,73
2 498
239,50
1 962
188,11

Brak danych z miasta Wałbrzych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
,,INVEST-PARK” oraz Urzędu Statystycznego Oddział w Wałbrzychu.

Na przykładzie danych z tab. 2, przedstawiających dynamikę zatrudnienia w powiecie wałbrzyskim i na terenie Podstrefy Wałbrzych WSSE ,,INVEST-PARK”,
stwierdzić można, że przez dłuższy okres, choć z nielicznymi odstępstwami w określonych latach, dzięki podmiotom zlokalizowanym w Podstrefie Wałbrzych liczba
zatrudnionych w powiecie stopniowo wzrastała. Szczególnie tendencję zwyżkową
widać na przykładzie lat 2003, 2007–2008. Spadek zaobserwować można w 2006
i 2009 roku przy równoczesnym i gwałtownym obniżeniu się liczby pracujących
na terenie Podstrefy Wałbrzych. Wyjątkiem są lata 2001–2002 i 2004, w których
mimo wzrostu liczby zatrudnionych w podstrefie widoczna jest tendencja spadkowa
w powiecie.
Rok 2000 to okres przełomowy nie tylko pod względem wchodzenia w nowy
wiek, ale także w odniesieniu do oddziaływania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej ,,INVEST-PARK” na lokalny rynek pracy. Mianowicie wyraźnie widać (tab. 3), że stopa bezrobocia w powiecie wałbrzyskim była wyższa od stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim, mimo powstawania nowych miejsc pracy
na terenie Podstrefy Wałbrzych WSSE ,,INVEST-PARK”. Lata 2001–2002 odznaczają się wysoką stopą bezrobocia w powiecie. Warto zauważyć, że nawet w tych
latach występowała dynamika zatrudnienia w Podstrefie Wałbrzych, co mogło przyczynić się do obniżenia i tak wysokiej stopy bezrobocia. Natomiast od roku 2003
stopa bezrobocia w powiecie wałbrzyskim, podobnie jak w całym województwie,
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Tabela 3. Stopa bezrobocia w % w powiecie wałbrzyskim i województwie dolnośląskim
w latach 1999–2009
Rok

1999

Powiat wałbrzyski

2000

20,3
31,8

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

37,8
39,3
29,4
29,1
27,1
23,8
16,2
15,1
18,2

Dane dla miasta Wałbrzycha
21,7
26,8
28,1

Województwo dolnośląskie
16,0
18,4
21,5
23,7
22,4
22,4
20,6
16,6
11,4
10,0
12,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

systematycznie się obniża, co widać na przykładzie kolejnych lat, w szczególności
2007–2008. Przyczyną może być powstawanie nowych miejsc pracy w podmiotach
zlokalizowanych w Podstrefie Wałbrzych WSSE ,,INVEST-PARK”.

4. Zakończenie
Wałbrzych po likwidacji kopalń węgla kamiennego i upadku przemysłu wydobywczego stanął przed bardzo poważnym problemem – lawinowym przyrostem bezrobocia. W przypadku miasta charakteryzującego się wysoką stopą bezrobocia utworzenie nowych miejsc pracy przyczyniło się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku
pracy. Wałbrzyska podstrefa dała szansę na częściowe ograniczenie bezrobocia
w powiecie. Nie bez znaczenia pozostaje jej rola w aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie w zakładach w niej zlokalizowanych. Ponadto pozytywnie wpływa na przekształcenia strukturalne miasta i powiatu, tworząc
miejsca pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych. Przedsiębiorstwa działające na terenie Podstrefy Wałbrzych stały się jednym z ważniejszych pracodawców
w powiecie.
Biorąc pod uwagę aspekt społeczny, czyli liczbę osób zatrudnionych w Podstrefie Wałbrzych od 1999 do 2009 roku, można stwierdzić, że bilans jej funkcjonowania jest dodatni, co daje nadzieję na kolejne miejsca pracy, a tym samym na jeszcze
większy spadek bezrobocia na wałbrzyskim rynku pracy.
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FUNCTIONING OF WAŁBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE
”INVEST – PARK” IN LOCAL ENVIRONMENT SOCIAL ASPECT
(THE EFFECT OF THE ZONE ON WAŁBRZYCH
LABOUR MARKET)
Summary: The objective of the paper is to show the effect of Wałbrzych Special Economic
Zone ”INVEST-PARK” on the local labour market in the area of its sub-zones, specifically
Wałbrzych sub-zone. Establishing and functioning of the sub-zone of Wałbrzych Special
Economic Zone ”INVEST-PARK” contributed to the improvement of the situation of
Wałbrzych labour market, the area affected by high rate of unemployment after the collapse
of mining. Wałbrzych sub-zone gave a chance to partially limit the unemployment in this
administrative area. Its dynamic development gives hope for subsequent new jobs which
means still higher fall in the unemployment on Wałbrzych labour market.
Keywords: regional economy, regional development, labour market.

