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PAIH w 2017 roku

61 projekty inwestycyjne 

o wartości ponad 2 mld EUR, 

to 17 tys. nowych miejsc pracy

21 z tych projektów w SSE
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PAIH w 2018 roku (dane do września)

34 projekty inwestycyjne 

o wartości ponad 896 mln EUR, 

to 8444 nowych miejsc pracy

10 z tych projektów w SSE
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Przygotowanie ofert inwestycyjnych

PAIH w 2017 roku

Audyt terenów inwestycyjnych: 

weryfikacja  95 ofert

2 470 
przygotowanych ofert 

(tereny i hale)

do  121 projektów

obsługiwanych w PAIH

2 109 ofert w bazie w tym:

1 897 ofert greenfield

212 ofert browfield

3 raporty „Due Diligence” 

Analizy stanu prawnego 
i technicznego

dla  nieruchomości: 
Lubień Kujawski (kuj-pom.), 

Leżajsk (pdk) i Iłowa (lbu)
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Standardy Obsługi Inwestora:

Marketing proinwestycyjny

Procesy Działania

Tworzenie przyjaznego środowiska dla 
inwestycji. 

Budowanie oferty inwestycyjnej JST

Promocja oferty
inwestycyjnej JST

Pozyskiwanie i obsługa 
inwestorów 

Opieka poinwestycyjna

• bezpośredni marketing inwestycyjny – wizyty, misje itp.
• obsługa inwestorów - wizyty lokalizacyjne
• obsługa systemu finansowego wsparcia projektów 
• negocjowanie pakietów wsparcia dla inwestora 
• współpraca z ambasadami RP, z ZBH/WPHI
• after care

• profesjonalizm
• „kompletna” oferta promocyjna
• portal internetowy – oknem na świat
• dobrej współpraca z lokalnym biznesem
• udział w promocji gosp. firm, biznesowych, regionu i Polski  

• budowanie kompetencji urzędników
• badania i analizy dot. potencjału inwestycyjnego JST,

audyty  i wybór lokalizacji 
• budowanie „szytej na miarę” oferty

– sektory, skala, kierunki geograficzne 
• gromadzenie i przetwarzanie informacji - bazy danych ofert 

lokalizacyjnych, nieruchomości, inwestorów, kooperantów
• współpraca z PAIH, regionalnym COI, lokalnymi firmami, 

SSE, parkami i instytucjami otoczenia biznesu, …

Strategia rozwoju JST musi być spójna ze strategią rozwoju regionu
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Czynniki determinujące atrakcyjność oferty inwestycyjnej

Standardy Obsługi Inwestora

Położenie Infrastruktura

Rynek zbytu Kadry

Atmosfera

Klimat

Prestiż

Wizerunek

Reputacja

obiektywne 
(twarde)

subiektywne 
(miękkie)
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Wpływ władz samorządowych na czynniki decydujące 
o atrakcyjności oferty inwestycyjnej

Standardy Obsługi Inwestora

Źródło: Dziemianowicz W. (1998), Rola władz samorządowych w przyciąganiu kapitału zagranicznego, 
w: Z. Olesiński (red.) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa.
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Pilotaż w 45 gminach woj. Warmińsko-Mazurskiego

Projekt 
„Standardy obsługi inwestora w samorządzie” 

• Szkolenia dot. standardu obsługi inwestora

• Podręcznik – opracowanie przez PAIH podręcznika dla gmin

• Wzorzec witryny internetowej – film instruktażowy 

• Generator ofert inwestycyjnych – nowe narzędzie gromadzenia 
danych o ofercie inwestycyjnej gmin i ofertach lokalizacyjnych

• Raporty dot. atrakcyjności inwestycyjnej gmin i ich przedsiębiorczości 
wraz z diagnozą pod względem obsługi inwestora.
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Standardy – dla kogo?

Standardy Obsługi Inwestora

• dla JST zainteresowanych wprowadzaniem jednolitych
standardów obsługi inwestora/ przedsiębiorcy
zalecanych przez PAIH.

• wynikają z wieloletnich doświadczeń w kontaktach
międzynarodowych, w szczególności związanych
z obsługą bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w PAIH i jej poprzedniczce – PAIiIZ.

• pozwalają na realizację oczekiwań przedsiębiorców
dotyczących wsparcia przez gminę procesu
inwestycyjnego. Są także podpowiedzią dla
zarządzających gminami, jak w prosty sposób kierować
tym procesem w celu rozwijania lokalnej
przedsiębiorczości.
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Minimalne wymogi do wdrożenia standardów obsługi gmin (I)

Standardy Obsługi Inwestora

Lp Dział Lp Wymogi

I.

U
rz

ąd

1.

Zamieszczenie zadań POP w procedurach wewnętrznych 
gminy,
z uwzględnieniem zasad współpracy pracowników POP 
z pozostałymi pracownikami i jednostkami w ramach urzędu

2.

Zapewnienie warunków do spotkań z przedsiębiorcami 
i inwestorami (dostęp do sali spotkań)

II.

P
ra

co
w

n
ic

y

1.

Wskazanie pracowników POP oraz wpisanie zadań z tym 
związanych do ich zakresów obowiązków

2.
Udział pracownika POP w dedykowanych szkoleniach

3.

Udział osoby decyzyjnej w sprawach POP w dedykowanych 
szkoleniach
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Minimalne wymogi do wdrożenia standardów obsługi gmin (II)

Standardy Obsługi Inwestora

Lp. Dział Lp Wymogi
III.

O
fe

rt
a 

In
w

e
st

yc
yj

n
a

1.
Zebranie informacji nt. czynników atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy

2. Określenie dostępnej oferty lokalizacyjnej gminy

3.

Określenie możliwości rozwoju oferty lokalizacyjnej gminy 
np. poprzez inwestycje gminne, przyłączanie nowych gruntów 
(współpraca z innymi właścicielami lub długofalowe 
planowanie wykupu)

4.

Określenie oferty inwestycyjnej gminy obejmującej 
elementy wskazane w Standardach

IV.

Sp
o

so
b

y 
d

zi
ał

an
ia

1.
Wprowadzenie przynajmniej jednej oferty lokalizacyjnej
do generatora ofert

2.
Przygotowanie strony internetowej dla inwestora zgodnie 
ze wzorcem

3.
Zaplanowanie i rozpoczęcie realizacji działań z zakresu 
opieki poinwestycyjnej



Standardy Obsługi Inwestora

Oferta inwestycyjna
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Oferta inwestycyjna to pełna oferta gminy zawierająca przydatne
dla inwestora informacje o gminie. Ma odpowiadać na pytania:
• dlaczego warto tu zainwestować?
• jakimi elementami wsparcia gmina dysponuje?

Standardy Obsługi Inwestora

Oferta – klucz do obsługi

Obsługa inwestora jest organizowana 
wokół tego, co gmina ma do zaoferowania.

Wokół oferty prowadzone są:

• gromadzenie i aktualizacja danych,

• tworzenie strony internetowej, 

• obsługa projektów inwestycyjnych,

• działania promocyjne.

O gminie

Dlaczego warto 
tu inwestować?

Wsparcie 
dla inwestora

Oferta 
lokalizacyjna

Kontakt
O

FE
R

TA
IN

W
ES

TY
C

YJ
N

A
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1. O gminie (I)

Standardy Obsługi Inwestora

• dane statystyczne dot. potencjału gminy typu np. 
ludność, powierzchnia, itp.;

• charakter gminy, np. gmina turystyczna, gmina 
z tradycjami sektora / sektorów produkcyjnych; 

• krótki opis gminy, jej dostępności komunikacyjnej 
(mapka + opis w punktach) 
+ informacje o pobliskich SSE, parkach naukowo-
technologicznych i przemysłowych, inkubatorach; 

• opis sektorów wiodących, ujętych w strategii 
rozwoju gminy - tych, które mają najlepsze 
warunki do rozwoju w danej gminie;

• dane dotyczące rynku pracy w powiecie 
(struktura bezrobocia, średnia płaca itp..);

O gminie

Dlaczego warto 
tu inwestować?

Wsparcie 
dla inwestora

Oferta 
lokalizacyjna

Kontakt

O
FE

R
TA

IN
W

ES
TY

C
YJ

N
A



15

1. O gminie (I)

Standardy Obsługi Inwestora

O gminie

Dlaczego warto 
tu inwestować?

Wsparcie 
dla inwestora

Oferta 
lokalizacyjna

Kontakt

O
FE

R
TA

IN
W

ES
TY

C
YJ

N
A

• dane dotyczące edukacji i dostępu do kadr;

• informacje o infrastrukturze technicznej (w gminie 
i na terenach inwestycyjnych);

• wykaz najważniejszych inwestorów krajowych 
i zagranicznych obecnych w gminie;

• wykaz instytucji okołobiznesowych;

• ważne instytucje do współpracy dla inwestora 
(informacje m.in. o PAIH, RCOI, SSE i parkach 
naukowo–technologicznych i przemysłowych);

• jak spędzać czas wolny w okolicy;

• informacje dot. możliwości kształcenia dzieci 
w szkole, np. obcojęzycznej, jeśli taka działa 
na terenie gminy.
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2. Dlaczego warto tu zainwestować

Standardy Obsługi Inwestora

O ile gmina posiada Strategię rozwoju społeczno-
gospodarczego, na analizy SWOT gmina określa:

• przewagi inwestycyjne danego regionu/ gminy, 
na podstawie dostępnych badań, wypowiedzi 
inwestorów, lokalnych autorytetów, 
czy przedstawicieli samorządu;

• krótki opis (w punktach) atutów/ przewag gminy 
w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej 
i potencjału intelektualnego; 

• opis uroków gminy i danego regionu (atrakcje 
turystyczne) wraz z galerią zdjęć;

• wypowiedzi inwestorów już obecnych w gminie 
lub kluczowych przedsiębiorców.

O gminie

Dlaczego warto 
tu inwestować?

Wsparcie 
dla inwestora

Oferta 
lokalizacyjna

Kontakt

O
FE

R
TA

IN
W

ES
TY

C
YJ

N
A
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3. Wsparcie dla inwestora

Standardy Obsługi Inwestora

• Każdy inwestor, a w szczególności zagraniczny, 
liczy na opiekę i wsparcie ze strony władz 
lokalnych.

• Konieczne jest więc opracowanie pełnej 
informacji o wsparciu dla inwestora na trzech 
poziomach:
• lokalnym,
• regionalnym, 
• krajowym.

O gminie

Dlaczego warto 
tu inwestować?

Wsparcie 
dla inwestora

Oferta 
lokalizacyjna

Kontakt

O
FE

R
TA

IN
W

ES
TY

C
YJ

N
A
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3. Wsparcie dla inwestora (II)

Standardy Obsługi Inwestora

W pakiecie informacyjnym dla inwestora i na stronie 
internetowej należy informować o punkcie obsługi 
inwestora, który:

• przygotowuje informacje o potencjale 
inwestycyjnym gminy (w tym o ofercie terenów 
inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i 
magazynów) i pomaga znaleźć lokalizację;

• informuje o zachętach inwestycyjnych udzielanych 
przez Radę Gminy, urzędy pracy oraz SSE, parki 
naukowo-technologiczne i przemysłowe itd.;

• asystuje inwestorom w niezbędnych procedurach 
administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;

• informuje o otoczeniu prawnym inwestycji; 

• oferuje opiekę poinwestycyjną dla firm

O gminie

Dlaczego warto 
tu inwestować?

Wsparcie 
dla inwestora

Oferta 
lokalizacyjna

Kontakt

O
FE

R
TA

IN
W

ES
TY

C
YJ

N
A
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4. Oferta lokalizacyjna

Standardy Obsługi Inwestora

Oferta lokalizacyjna to konkretne miejsca, lokalizacje
w których możliwe jest przeprowadzenie projektu 
inwestycyjnego. 

Można wyróżnić następujące typy oferty lokalizacyjnej:

• greenfield – tereny pod inwestycje od podstaw,

• brownfield – gotowe obiekty typu hala produkcyjna,

• powierzchnie biurowe,

• oferty dla sektora turystycznego (działki, zabudowania 
lub działki z zabudowaniami).

Jednym z zadań wszystkich podmiotów zaangażowanych 
w obsługę inwestorów jest pozyskiwanie tego typu 
oferty. 

Przy pozyskiwaniu konieczne jest jak najprecyzyjniejsze 
opisanie działki, czy nieruchomości. 

O gminie

Dlaczego warto 
tu inwestować?

Wsparcie 
dla inwestora

Oferta 
lokalizacyjna

Kontakt

O
FE

R
TA

IN
W

ES
TY

C
YJ

N
A
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Baza PAIH

Standardy Obsługi Inwestora
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Generator ofert inwestycyjnych
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4. Oferta lokalizacyjna (II)

Standardy Obsługi Inwestora

Lokalizacja:
• dokładny adres, 
• powierzchnię,
• max. dostępna powierzchnia,
• możliwość powiększenia powierzchni (krótki opis).

Informacje o nieruchomości:
• właściciel/ właściciele,
• przeznaczenie w MPZP lub SU.

Połączenia transportowe:
• droga dojazdowa, dostępność drogi ekspresowej 

lub autostrady, najbliższe lotnisko międzynarodowe.
• Dostępne media:
• Elektryczność, woda, kanalizacja, gaz.

O gminie

Dlaczego warto 
tu inwestować?

Wsparcie 
dla inwestora

Oferta 
lokalizacyjna

Kontakt

O
FE

R
TA

IN
W

ES
TY

C
YJ

N
A
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5. Kontakt

Standardy Obsługi Inwestora

• Dane osoby obsługującej inwestorów: imię, 
nazwisko, nr telefonu, adres mailowy oraz informację 
dot. znajomości języków obcych;

• godziny pracy osób zajmujących się obsługą 
inwestora i ewentualnie biura prasowego;

• interaktywną mapę, dzięki której użytkownik może 
wyznaczyć trasę z dowolnej lokalizacji do miejsca 
w którym zostanie obsłużony;

• e-mail do administratora. 

O gminie

Dlaczego warto 
tu inwestować?

Wsparcie 
dla inwestora

Oferta 
lokalizacyjna

Kontakt

O
FE

R
TA

IN
W

ES
TY

C
YJ

N
A
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Zasady przygotowania oferty lokalizacyjnej wg standardów PAIH

Standardy Obsługi Inwestora

Parametry terenów:

Wymagane:
• Uregulowany stan prawny
• Przeznaczenie pod działalność przemysłową
• Powierzchnia nie mniejsza niż 2 ha.

Pożądane:
• 1 właściciel
• Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego 

z  przeznaczeniem  pod przemysł
• Media w bezpośrednim sąsiedztwie
• Teren odrolniony, odlesiony, nie wymagający 

dodatkowych prac adaptacyjnych 
• Bocznica na terenie lub w pobliżu
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Zasady przygotowania oferty inwestycyjnej wg standardów PAIH

Standardy Obsługi Inwestora

Jak przygotowujemy ofertę:

‘Site check list’ wraz z załącznikami

Dodatkowo rekomendacja – dla 
inwestorów z jakich sektorów oferta 
mogłaby być wykorzystana.
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Oferty „Brownfield” wg standardów PAIH – funkcjonowanie bazy

Standardy Obsługi Inwestora

Wymagane informacje dotyczące hal produkcyjnych:

- Uregulowany stan prawny

- Informacja o liczbie właścicieli obiektu

- Informacja o stanie technicznym hali

- Dobra lokalizacja – dostępność komunikacyjna

- Infrastruktura / wyposażenie obiektu

- Określone warunki nabycia hali / cena

- Gotowość obiektu pod inwestycje
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Oferty „Brownfield” wg standardów PAIH – funkcjonowanie bazy

Standardy Obsługi Inwestora

Jak przygotowujemy ofertę:

• „Production Hall Data” 
wraz z załącznikami

• Dodatkowo rekomendacja
– dla inwestorów z jakich sektorów 

oferta mogłaby być wykorzystana
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Procedura weryfikacji bazy ofert inwestycyjnych 

Standardy Obsługi Inwestora

• Raz na pół roku każda z ofert powinna zostać zweryfikowana. Oferty powinny być 
aktualizowane na bieżąco o informacje wpływające od osób zarządzających 
działkami, nieruchomościami i od właścicieli nieruchomości;

• Pracownicy audytują tereny inwestycyjne, hale i inne nieruchomości, których opisy 
w formie ofert posiadają w swoich zasobach. Podczas audytu weryfikuje się 
posiadane informacje i dane dotyczące wizytowanej lokalizacji;

• Raz do roku zebranie wniosków z weryfikacji i audytów, aby możliwe było 
ocenienie, co dzieje się z konkretną ofertą lokalizacyjną i w przypadku braku 
zainteresowania dokonanie analizy takiego stanu rzeczy. 
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Wytyczne do prowadzenia strony internetowej

Standardy Obsługi Inwestora

• Gmina powinna więc zadbać o stworzenie wewnętrznych zasad obsługi 
portalu, w tym podstrony „Invest in Gmina”. Jeśli portal nie będzie użyteczny 
dla odbiorców, szybko stracą zaufanie do zamieszczonych informacji.

• Portal warto budować korzystając ze wsparcia podmiotu merytorycznie do 
tego przygotowanego, ale za jego konstrukcję i zawartość zawsze 
odpowiada wyznaczony pracownik urzędu (lub zespół) o odpowiednich 
kwalifikacjach. 

• Za aktualizację informacji publikowanych 
na łamach witryny internetowej gminy 
odpowiadają wspólnie administrator 
i wyznaczony pracownik lub pracownicy, 
posiadający wiedzę merytoryczną.
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Monika Zdrojek

tel.: 22 334 98 19
mob.: 600 400 893
e-mail: monika.zdrojek@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

p.o. Dyrektora

Departament Rozwoju Gospodarczego

Zapraszamy do współpracy

http://www.paih.gov.pl/

