
Szanowni Paristwo, Walbrzych, dnia 12.06.2011 r.
Jako pracownicy Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK" Sp.

z o.o. z siedzibqw Walbrzychu jesteSmy zaskoczeni i wstrz4SniEci sytuacj4 do kt6rej doszlo
10 czerwca br. podczas Zgromadzenia Wsp6lnik6w WSSE,,INVEST-PARK" Sp. z o.o.

Wszyscy pracownicy, lqcznie z dotychczasowym Zarzqdem Sp6lki tworzyliSmy
sp6jny, skuteczny i efektywnie zarzqdzarry zesp6ll, dziEki kt6remu Inwestorzy dziaNajqcy na
terenie WSSE,,INVEST-PARK" inicjowali rozw6.j Polski poludniowo-zachodniej.

W chwili obecnej trwajq decydujqce negocjacje dotyczqce kilkunastu strategicznych
dla naszego regionu inwestycji (m.in. w Walbrzychu, w Swidnicy, w Swiebodzicach, w
Opolu, w Kudowie-Zdr6j, w Kaliszu, w sumie gwarantuj4cych zatrudnienie lqcznie ponad
1500 os6b i inwestycje rzgdu 1 mld zl), na kt6re mieszkafrcy wymienionych miast czekaj4 od
dawna. Nie trzeba by6 wysokiej klasy specjalistq aby domy6lad sig, 2e nieuzasadniona
zmianaZarzqduwssE,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. moze mie6 katastrofalne skutki, nie tylko
w przypadku negocjacji z tymi Inwestorami, ale wszystkimi innymi, z kt6rymi aktualnie
prowadzimy rozmowy. Inwestycje te, to kolejne miejsca pracy i tak bardzo potrzebny rozw6j
naszego regionu.

W przypadku trzech Inwestor6w w Podstrefach Walbrzych, Swiebodzice oraz
Kudowa Zdr6j, kt6rych inwestycje gwarantuj4 lqcznie 75 nowych miejsc pracy i naklady w
wysokoSci ponad 25 mln zl' w biezqcym miesi4cu mialy zostat podpisane akty notarialne
zwiryane z zakupem nieruchomoSci pod inwestycje. W najblilszp czasie mialy zostal
zrealizowane dwie inwestycje w Walbrzychu, z kt6rych pierwsza gwarantowala wydatki w
wysokoSci ponad 380 mln zl i zatrudnienie 277 nowych pracownik6w, a druga naklady w
wysokoSci ok.275 mln zl przy zatrudnieniu 350 n<lwych pracownik6w.

Marny powaZne obawy, 2e w zwiryku ze zmianq Zarzqdu Sp6lki, w/w projekty moge
zostal niezrealizowane, a Inwestorzy moge zdecydowa6 o realizacji inwestycji poza
granicami Polski.

Wyzej wymienione informacje obrazuj4 w jakiej sytuacji znalelli siE zar6wno
pracownicy, poprzedni Zarzqd WSSE, jak i Inwestorzy oraz GminY, rra terenie kt6rych
planowane byly nowe inwestycje. Od 14 lat nasz Zarzqd realizowil. misjg Sp6lki zapisan4 w
ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych i w ci4gu tego okresu Sp6lka odnotowywala
bardzo wysokie wska:Zniki m.in. liczbg wydanych zezwolen, gwarantowan4 wielkoSd
inwestycji i nowych miejsc pracy. W rankingach stref ekonomicznych przeprowadzonych w
Polsce, ale tak:2e w Europie i na calym Swiecie WSSE ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. znajduje
siE na bardzo wysokich miejscach (w rankingu z 2010 r. przeprowadzonym przez brytyjski
The Financial Times - WSSE ,,INVEST-PARK" vznana zostala za 3 najlepsz4 strefg

ekonomicznqw Europie oraz 17 na Swiecie). W raportach KPMG dotyczqcych wynik6w stref
ekonomicznych, WSSE plasuje siE od wielu lat w Scislej czol6wce. W roku 2010 WSSE

,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. wydala najwiEcej (,28) zezwoleri na prowadzenie dzialalnoSci
gospodarczej spo5r6d wszystkich stref ekonomicznych w Polsce, a wydane zezwolenia
zagwararfiowaly naj wiEkszq ilo56 nowych miej sc pracy (4122).

Zarzqd i pracownicy do tej pory stanowili jednoS6. Firma to nie tylko nazwa, ale

caloksztalt, kt6ry reprezentowany jest przez nas wszystkich. PodjEte decyzje nie maj4
uzasadnienia merytorycznego i mog4 okaza1 sig dzialaniami na szkodg Sp6lki. W zaistnialej

sytuacji nie widzimy mozliwo5ci dalszej realizacji cel6w, dla kt6rych powolana zostala
WSSE ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o., a co wigcej widzimy zagrohenie szybkiego zrujnowania
dotychczasowych osi4gnig6. Wystarczylo kilka godzin, aby zaufarrie naszych Inwestor6w
zostalo zachwiane. Otrzymali6my od nich kilkaset telefonow z zapytaniem o przyszlo5d

Streff, na kt6re sami nie znarrry odpowiedzi.
Decyzja Ministra Gospodarki jest tym bardziej niezrozrstrtiala, iz w kwietniu br. Rada

Nadzorcza WSSE ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. zarekomendowala Pana Miroslawa Grebera i

Pana Dariusza Kasprowrcza na Czlonk6w Zarzqdu VI kadencji WSSE ,,INVEST-PARK" Sp.

z o.o. Sk4d zatem decyzjao zmianie dotychczasowego, tak skutecznego Zwzqdu?



W zwi4Tku z zaistrnal4 sytuacjq my nizej podpisani, jako pracownicy WSSE
,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. skladamy wypowiedzenia um6w o pracQ, gdy2 nie widzimy
mozliwoSci dalszej pracy bez kierownictwa dotychczasowego Zarzqdu.

Pomimo tego, i2 kuzdy z nas w prywatnym iciu ma zobowtqzania i zdaje sobie
sprawg z dranatycznych konsekwencji podjEtej decy4i, zmuszeni jesteSmy do tak
radykalnego kroku. Wsp6lnie z Panem Miroslawem Greberem i Panem Dariuszem
Kasprowiczem pracowaliSmy na sukces naszej Strefr i tylko wsp6lnie z nimi chcemy go
kontynuowa6.

Pracownicy Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,NVEST-PARK" Sp. z o.o.
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