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• gromadzenie informacji i współpraca  z  podmiotami (IOB) 

• koncentracja na pomocy już działającym i nowopowstałym firmom 

• tworzenie i promowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej 

• kształtowanie postaw przedsiębiorczych i edukacja kadr 

• usuwanie wszelkich barier i zagrożeń ograniczających napływ BIZ 

Aktywne wspieranie inwestycji to: 



• Wrzesińska Strefa Aktywności 

Gospodarczej – modelowe 

porozumienie stron publicznych o 

współpracy na rzecz przygotowania 

strefy dla dużych inwestorów 

Źródło: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park 

Duże inwestycje – duże wymagania 



  

Duży wpływ na niektóre czynniki atrakcyjności inwestycyjnej:  

 

• dostępność terenów pod inwestycje 

• infrastruktura techniczna oferowanych nieruchomości 

• odpowiednio przygotowana oferta inwestycyjna 

• jakość obsługi inwestora w urzędzie 

• lokalne zachęty podatkowe (uchwały rady gmin o zwolnieniu z podatku od nieruchomości) 

 

 

Rola samorządu w pozyskiwaniu inwestorów 



 

Wpływ partnera lokalnego na dany czynnik 
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Źródło: Dziemianowicz W. (1998), Rola władz samorządowych w przyciąganiu kapitału zagranicznego, w: Z. Olesiński (red.) Bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa. 

Czynniki decydujące o potencjale inwestycyjnym 



• zaangażowanie, aktywność, szczerość, profesjonalność 

• „one-stop-shop”  

• szybkość reakcji i wydawania decyzji  

• dostęp do informacji kluczowych z punktu widzenia podejmowanych decyzji 

inwestycyjnych np. dedykowana oferta dla przedsiębiorstw z danej branży  

• informowanie o możliwych formach wsparcia finansowego 

• większa dostępność władz miasta np. cykliczne spotkania / konsultacje z 

przedsiębiorcami 

• większe oddziaływanie na lokalny system szkolnictwa (dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy) 

Oczekiwanie inwestorów wobec władz samorządowych 



• Generowanie miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem i 

znajomością języków obcych (średni projekt usługowy w Polsce to 

prawie 300 miejsc pracy) – rozwój rynku pracy 

• Powstrzymanie emigracji wykształconych mieszkańców 

• Podniesienie poziomu innowacyjności regionu, przepływ know-how, 

transfer technologii  

• Rozwój współpracy typu B2U (business 2 university) 

• Rozwój infrastruktury miejskiej– rewitalizacji obszarów 

postindustrialnych, zagospodarowanie nieużytków 

• Wzrost innowacyjności i kultury biznesowej wśród rodzimych firm - 

kooperanci 

• Wpływy do budżetu gminy, miasta, regionu 

• Prestiż dla miasta i regionu 
 

7 

Co przynosi inwestor miastu ? 



I. Granty rządowe 

indywidualnie zatwierdzane przez Radę Ministrów 

II. Zwolnienie z CIT  

dostępne w specjalnych strefach ekonomicznych   

III. Zwolnienie z podatku od nieruchomości 

negocjowane z władzami lokalnymi  

IV. Granty pieniężne współfinansowane z 

funduszy UE 

procedura aplikacyjna 

V. Zachęty bezgotówkowe 

oferowane przez władze lokalne 
 
 
 

Zachęty inwestycyjne w Polsce 



- brak lub opóźniona reakcja urzędników na zapytania ze strony 

przedsiębiorców (szczególnie po angielsku) 

- ograniczona dostępność, nieelastyczne godziny urzędowania 

- „urzędnicze podejście” – brak nastawienia na rozwiązanie problemu 

- skomplikowane, długotrwałe procedury i brak ich przejrzystości 

- trudności w dotarciu do właściwych źródeł informacji będących w gestii władz 

miasta/samorządu 

- brak planów zagospodarowania 

przestrzennego lub ich nieaktualność 

źródło: ShutterStock 

Bariery biurokratyczne 



Kogo chcemy zachęcić do inwestowania?  

• określenie preferencji gminy w pozyskiwaniu inwestycji tj. branże (przemysł,   

a może turystyka), wielkość inwestycji, rodzaj technologii, etc. 

• określenie grupy adresatów przekazu promocyjnego 

• przygotowanie ofert inwestycyjnych 

• wybranie technik promocji 

• opracowanie planu dystrybucji 

• przygotowanie harmonogramu działań 

• ustalenie wskaźników efektywności działań 

Promowanie oferty inwestycyjnej 



Przygotowanie profesjonalnej oferty inwestycyjnej 

 

• cel inwestora – zysk, niskie ryzyko 

• przewagi konkurencyjne gminy 

• jakie wsparcie władz samorządowych dla procesów inwestycyjnych 

• dodatkowe korzyści z inwestowania na terenie gminy 

• oferta inwestycyjna = nośnik informacji + przewagi konkurencyjne 

proponowanej lokalizacji w stosunku do innych ofert rozważanych przez 

inwestora 

• formy wsparcia 

• oferta lokalizacyjna 

 

Podstawowe działania promocyjne 



Pożądane: 
• jeden właściciel 

• aktualny plan zagospodarowania  

  przestrzennego  

• bliskość mediów 

• teren nie wymagający dodatkowych  

  prac adaptacyjnych  

• infrastruktura np. bocznica kolejowa 

Wymagane: 
• uregulowany stan prawny 

• przeznaczenie pod działalność   

  przemysłową 

• powierzchnia nie mniejsza niż 2 ha. 

Site Check List (SCL) 
 

• mapki terenu 

• zdjęcia terenu  

• zdjęcia lotnicze ew. wizualizacje  

Standaryzacja oferty lokalizacyjnej 



Odsetek gmin posiadających ofertę inwestycyjną  

w bazie PAIiIZ. 

Wg stanu na dzień: 1.06.2016 na 1953 oferty typu 

greenfields znajdujące się bazie PAIiIZ 200 ofert pochodzi 

ze Śląska  oraz na 185 ofert typu brownfields 34 to oferty 

również śląskie. 

 

Źródło: PAIiIZ, stan na 01.06.2016 r. http://www3.paiz.gov.pl/invest_sites/ 

 

Oferty w Infobase PAIiIZ 

http://www3.paiz.gov.pl/invest_sites/


COI powstały w ścisłej współpracy z 

marszałkami województw statutowo 

odpowiedzialnymi za promocję województwa 

i funkcjonują głównie w strukturach urzędów 

marszałkowskich i agencji rozwoju 

regionalnego 

 

Działania COI: 

• zapewnienie kompleksowej obsługi 

inwestorów na poziomie województwa 

• współpraca z PAIiIZ 

• wysokie standardy – certyfikacja  PAIiIZ 

Współpraca z Centrami Obsługi Inwestora 



• Dobra współpraca między SSE i władzami lokalnymi buduje zaufanie 

• Współpraca wielowymiarowa: nie tylko przygotowanie gruntów, ale też kadr 

• Strefy zwiększają atrakcyjność lokalizacji 

 

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki. 

 

Współpraca ze SSE 



• atuty gminy, jej atrakcyjność inwestycyjna 

• o gospodarce regionu, informacje makro i mikroekonomiczne 

• flagowe oferty inwestycyjne i oferty nieruchomości wg standardów PAIiIZ 

• zachęty i przewagi inwestycyjne regionu 

• inwestorzy, którzy zainwestowali na terenie gminy, ich opinie 

• lista działań podejmowanych przez RCOI na rzecz inwestora 

• dane kontaktowe, PL/ENG/GER… 

 

Przekaz dla inwestorów  
– witryna www wg standardu PAIiIZ 



• Gospodarcze klasyfikacje, godła promocyjne, rankingi, plebiscyty 

• Ogólnopolski konkurs PAIiIZ - Grunt na Medal 

 

 

 

Zakończenie VI edycji Ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2014 

Źródło: www.paiz.gov.pl 

 

Pochwalcie się sami ! 

http://www.paiz.gov.pl/


• świadectwa inwestorów 

 

Źródło: www.paiz.gov.pl 

 

Niech pochwali Cię zadowolony klient ! 

http://www.paiz.gov.pl/


• udział w międzynarodowych targach nieruchomości 

• aktywny udział w imprezach gospodarczych podczas wizyt zagran. 

przedstawicieli władz (Prezydenta, Premiera, Ministra Rozwoju) 

• udział w misjach inwestycyjnych organizowanych przez PAIiIZ  

• działania promocyjne w oparciu o fundusze europejskie PO centralne  i 

RPO dla woj. śląskiego d.3.1.1;3.1.2) 

 

 

Źródło: www.paiz.gov.pl 

 

Proaktywna promocja miasta/gminy 

http://www.paiz.gov.pl/


• Weź pod uwagę kontekst kulturowy 

• Zwracaj uwagę na detale 

• Spodziewaj się wszelkich pytań 

• Liczy się KONKRET, nie rzucaj słów na wiatr 

• Wykaż się proaktywnym podejściem 

• Każdy inwestor wymaga indywidualnego podejścia - rutyna może cię zgubić 

• Znajomość okolicznych inwestorów (profil, zatrudnienie), parków 

przemysłowych / biurowych, szkolnictwa, rynku pracy (Catchment area) – 

przygotowanie, przygotowanie, przygotowanie !!! 

Obsługa inwestorów 



• czy działka posiada aktualny (mpzp)? 

• rodzaj wsparcia  oferowanego przez gminę?  

• jakie wsparcie z UE może otrzymać inwestor? 

• ile tygodni trwa wydanie pozwolenia na budowę? 

• ile wynosi średnia płaca brutto [w USD] za godzinę w tym regionie?  

• skąd rekrutowani będą potencjalni pracownicy ? 

• jakie są koszty wody, energii, gazu i innych mediów? 

• kiedy odbędą się kolejne wybory samorządowe? 

• gdzie znajduje się najbliższa szkoła międzynarodowa dla dzieci? 

 

O co pytają inwestorzy 



• 189 obsługiwanych projektów FDI 

• Wartość inwestycji: 3.76 mld EUR  

• Nowe miejsca pracy: 40.4 tys. 

 

 

 

 

 

Główne sektory: Główne kraje pochodzenia kapitału: 

BPO + IT (68) 

Automotive (37) 

R&D (14) 

Food processing (13) 

Aviation (9) 

USA (45) 

Germany (25) 

Japan (11) 

Italy (10) 

South Korea (10) 

Efekty współpracy z samorządem – projekty PAIiIZ 



Dziękuję za uwagę, 

zapraszam do współpracy 

 

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 

tel. (+48 22) 334 99 50 

leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl  
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