Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka
na 79. posiedzeniu Senatu
w dniu 15 czerwca 2011 r.

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka
Szanowny Panie Ministrze!
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST - PARK" jest najszybciej rozwijającą
się strefą przemysłową w Polsce. Powiat Wałbrzyski od kilkuset lat związany był przede
wszystkim z przemysłem wydobywczym dlatego też likwidacja kopalń węgla na początku lat
90-tych wpłynęła niekorzystnie nie tylko na drastyczny przyrost bezrobocia ale też na
kondycję zakładów kooperujących. Zbawiennym dla regionu wałbrzyskiego rozwiązaniem
aktywizującym gospodarczo region było ustanowienie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Obecnie obejmuje ona 40 podstref, z których dwadzieścia cztery położone są
na terenie województwa dolnośląskiego, siedem znajduje się na terenie województwa
opolskiego, osiem na terenie województwa wielkopolskiego oraz jedna w województwie
lubuskim. WSSE „INVEST - PARK” obejmuje obszar o łącznej powierzchni ponad 1685,1
ha. Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorców w
strefie na 31.12.2010r. to ok. 12,11 mld zł., a zatrudnienie w zakładach funkcjonujących w
strefie na 31.12.2010r. wyniosło 30 057 pracowników!
Te imponujące liczby nie były by możliwe, gdyby nie wzorcowo funkcjonujący Zarząd na
czele którego stał od 1997 roku Prezes Mirosław Greber. Cieszył i cieszy się On ogromnym
zaufaniem inwestorów którzy niejednokrotnie podkreślali, że cenniejszy od warunków był dla
nich profesjonalizm pracy WSSE, co zresztą przekłada się na osiągnięcia i dynamiczny
rozwój Strefy.
10 czerwca 2011 na zakończenie zgromadzenia wspólników Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej zgromadzenie (w którym większość posiada Skarb Państwa) powołano dwóch
nowych członków zarządu: prezesa i wiceprezesa Strefy. Decyzja ta była dla pozostałych
akcjonariuszy i pracowników strefy tym bardziej zaskakująca, że to samo Walne
Zgromadzenie bez głosu sprzeciwu przyjęło sprawozdanie Zarządu za 2010 roku, udzieliło
Zarządowi absolutorium i przyznało Zarządowi nagrodę roczną za bardzo dobre wyniki
merytoryczne i ekonomiczne funkcjonowania Spółki WSSE. Więc zapytuje Pana Ministra jak
to jest możliwe, że po ocenieniu bardzo pozytywnym Zarządu Spółki podejmuje się takie
decyzje? Zaskoczone i oburzone (czego dały wyraz w wypowiedziach medialnych) są władze
samorządowe z rejonów objętych działalnością WSSE.
Szanowny Panie Ministrze!
Zarząd Strefy wraz z przedstawicielami niektórych gmin od wielu miesięcy negocjują nowe
umowy inwestycyjne o wartości kilkudziesięciu milionów złotych i mające przynieść kilkaset
miejsc pracy. Nie jest tajemnicą, że przy tak dużych inwestycjach zawirowania personalne
mogą mieć znaczący wpływ na wynik toczących się negocjacji. Martwiąc się o przyszłość
regionu zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy znane są Panu przyczyny podjęcia
tak drastycznej decyzji związanej z nie powołaniem na stanowisko prezesa Strefy Pana

Mirosława Grebera? Dlaczego wcześniej nie prowadzono rozmów i nie uprzedzono o tej
istotnej decyzji przedstawicieli 46 samorządów którzy współtworzą WSSE? Czy nie obawia
się Pan, że te zmiany będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie Strefy i mogą
zachwiać gospodarką WSSE? Czy podejmując te decyzje brano pod uwagę ewentualne
zerwanie negocjacji przez inwestorów (pierwsze umowy miały być podpisane już w
miesiącach letnich) i kto poniesie konsekwencje w przypadku takiego scenariusza zdarzeń?
Szanowny Panie Ministrze!
Pytania moje są spowodowane wielką troską o dalsze losy WSSE a co za tym idzie
przyszłością gospodarczą i ekonomiczną regionu, dlatego bardzo proszę o udzielenie
informacji związanych z problematyką powyższego oświadczenia i osobiste objęcie nadzorem
merytorycznym dalszego funkcjonowania strefy.

