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2017 
USTAWA o PAIH  
(7 lipca 2017 r.) 

2019 
Zakończenie procesu budowy  
sieci 70 Zagranicznych Biur Handlowych PAIH 

2003 
PAIiIZ 

Od trzech dekad Agencja jest jedną z najważniejszych instytucji 
promujących polską gospodarkę na świecie oraz klimat sprzyjający 
inwestowaniu w Polsce.  
 
W 2017 roku, na mocy ustawy o Polskiej Agencji Inwestycji,  
PAIH powierzono działania  w zakresie promocji polskiej gospodarki 
poprzez wspieranie ekspansji międzynarodowej polskich 
przedsiębiorców, pozyskiwanie i obsługę inwestorów oraz 
promowanie i rozwój  innowacyjności w Polsce.  

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Misja i wizja 

 

 

 

PAIH rozwija się w kierunku globalnej, klientocentrycznej organizacji, 

wyposażonej w zaawansowane technologicznie narzędzia analityczne 

i finansowanej zarówno z budżetów publicznych, jak i przychodów 

z własnych działań biznesowych..  

 

 

PAIH na świecie 
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Zwiększanie rodzimych inwestycji 
w Polsce oraz poza granicami. 
Wsparcie inwestycji zagranicznych 
na terenie naszego kraju 

Inwestycje 

Wsparcie polskiego eksportu ze 
szczególnym uwzględnieniem 
małych i średnich  przedsiębiorstw 
(MŚP) 

Eksport 

Współpraca z administracją 
publiczną w realizacji wspólnych 
projektów  

Partnerstwo 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Trzy podstawowe obszary aktywności PAIH 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu  

Know-how Agencji w zakresie inwestycji 

Nasze doświadczenie Portfolio obsługiwanych inwestycji 

Według  państw 

USA (36) 
 
 
Chiny (20) 
 
 
Niemcy (18) 
 
 
Japonia (16) 
 
 
Korea Płd. (13) 
 
 
UK (7) 

BSS (34) 
 
 
Motoryzacyjny (25) 
 
 
Elektromobilny (20) 
 
 
B+R (18) 
 
 
Spożywczy (14) 
 
 
Elektroniczny (8) 

Według sektorów Zespół 17 doradców składający się z 
ekonomistów, prawników i inżynierów 
 
 
10 obsługiwanych języków: chiński, angielski, 
niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, 
holenderski, czeski, słowacki 
 
 
lat istnienia zespołu obsługującego inwestorów 
zainteresowanych inwestycjami w Polsce 
 
 
obsługiwane aktualnie projekty* 
 
 
projektów obsłużonych przez Agencję 
 
 
wartość obsługiwanych projektów, o łącznym 
deklarowanym zatrudnieniu wynoszącym 
ponad 200 tys. pracowników 

 
 
 
 

25 

184 
800+ 

20 
mld EUR 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Wsparcie inwestycyjne 

Inwestycje bezpośrednie są ważnym 
elementem  zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego  Polski.  

 
 

PAIH koncentruje się na pozyskiwaniu 
zaawansowanych technologicznie projektów 
inwestycyjnych z zagranicy o najwyższej wartości 
dodanej dla Polskiej gospodarki. Agencja wspiera 
także polskie firmy w procesie inwestycyjnym, 
zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami.  
 
Pracujemy nad rozszerzeniem pakietu 
specjalistycznych usług pro-inwestycyjnych, w tym 
wdrożeniem oferty komercyjnej czy cross-sellingiem 
usług partnerskich. Trwa rozbudowa sieci partnerów 
PAIH w Polsce oraz  za granicą, co służy zwiększaniu 
potencjału inwestycyjnego polskich firm. 
 

 

 

 

 

 

Wsparcie inwestorów w Polsce przez PAIH 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma ponad dwudziestopięcioletnie 
doświadczenie w obsłudze międzynarodowych firm inwestujących w Polsce.    

71 obsłużonych projektów typu BIZ   

>2,1 mld euro ściągnięte do Polski 

>19 tys. nowych miejsc pracy 

 
 

Od 2000 r.  

>800 obsłużonych projektów typu BIZ   

>20 mld euro ściągnięte do Polski 

>200 tys.  nowych miejsc pracy 

 

W 2018 r.  
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Oferta inwestycyjna PAIH kierowana jest zarówno do inwestorów zagranicznych, jak i polskich. Zespół ekspertów PAIH oraz skrojona 
pod konkretny projekt oferta zapewnią efektywne zarządzanie każdym procesem inwestycyjnym klienta.  

Kompleksowa informacja  
nt. otoczenia gospodarczo-

prawnego projektu 
biznesowego  

Doradztwo lokalizacyjne,  
dostęp do bazy publicznych  

i prywatnych działek 
inwestycyjnych. 

Opieka dedykowanego project 
managera na każdym etapie 

projektu. 

Wsparcie w relacjach   
z administracją publiczną na szczeblu 

centralnym i lokalnym.  

Doradztwo  
ws. instrumentów 

pomocy publicznej. 

Organizacja wizyt 
studyjnych  

w potencjalnych 

miejscach inwestycji. 

Pośrednictwo  
w kontaktach  

z potencjalnymi 
poddostawcami. 

Opieka post-inwestycyjna,  
wsparcie mediacyjne.  

Polska Agencja Inwestycji i Handlu  
Kompleksowa oferta dla inwestora 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Wsparcie ekspansji zagranicznej 

WSPARCIE EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ POLSKICH FIRM W 2018 R. 

Wsparcie polskich eksporterów 

>250  obsłużonych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli lub zwiększyli eksport  

>370  misji gospodarczych i spotkań B2B zorganizowanych przez PAIH  

>1600 przedsiębiorców, którzy wzięli udział w misjach PAIH  
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Analiza potencjału 
eksportowego 

Opracowanie listy partnerów 
biznesowych 

Organizacja spotkań B2B 
Przygotowywanie 

pakietów informacyjnych 

Szkolenia 

Weryfikacja partnerów 
biznesowych 

Wsparcie w kontaktach z 
administracją 

Wsparcie komunikacyjne Organizacja misji 
biznesowych 

Udostępnienie powierzchni 
biurowej za granicą  

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Wsparcie ekspansji zagranicznej 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Globalna sieć Zagranicznych Biur Handlowych 
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Doradztwo lokalizacyjne 

Analiza rynku, 
wyszukiwanie nisz 
biznesowych  

„Biurko na start”  
w biurach PAIH 

 

 Minimalizacja ryzyka  
w wejściu na nowy rynek 

Dobór instrumentów 
finansowych  

partnerów PAIH 

Organizacja wizyt studyjnych, 
spotkań B2B, targów i szkoleń 

Wyszukiwanie potencjalnych 
partnerów biznesowych 

PAIH dysponuje międzynarodową siecią 70 Biur Handlowych PAIH na 6 kontynentach, ulokowanych na rynkach szybkiego wzrostu, charakteryzujących 
się największym potencjałem możliwości biznesowych dla polskich eksporterów i inwestorów. Biura asystują przedsiębiorcom na każdym etapie 
realizowania projektów. Firmy otrzymują również dostęp do instrumentów finansowania czy ubezpieczeń, oferowanych przez instytucje partnerskie. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Wsparcie ekspansji zagranicznej 
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Potencjał eksportowy Informacje 

Analiza potencjału eksportowego 

Specjaliści PAIH udzielą 
informacji zwrotnej oraz wskażą 
kierunki intensyfikacji działań 
eksportowych 

Cel: Wskazanie potencjalnych 
kierunków eksportowych 
 

1 

2 

3 

Przygotowywanie pakietów 
informacyjnych 

Udzielanie ogólnych oraz 
sektorowych informacji (m.in. 
makroekonomiczne, prawne, 
podatkowe, sektorowe, kulturowe) 
– także we współpracy z 
partnerami zewnętrznymi 

Przygotowanie raportów ogólnych 
nt. poszczególnych krajów.  
Analizy sektorowe 
przygotowywane pod konkretne 
zlecenie klienta. 
 

Cel: dostarczenie informacji o 
rynku, pomoc w podjęciu decyzji 
o wejściu do danego kraju 

1 

2 

3 

Analiza zasobów klienta, 
atrakcyjności produktu/usługi pod 
kątem rozpoczęcia bądź 
rozszerzenia działalności 
eksportowej na nowych rynkach 

Listy partnerów  

Opracowanie listy partnerów 
biznesowych 

Wyszukiwanie partnerów 
biznesowych - na podstawie 
wymagań podanych przez 
przedsiębiorców odnośnie do 
poszukiwanych kontrahentów  

Cel: lista kontaktów 
biznesowych gotowych do 
wykorzystania  

1 

2 

3 

Wyszukiwanie m.in. pod kątem 
rodzaju produktu/usługi, 
kraju/regionu, wielkość firmy, 
lokalizacji 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Usługi dla eksporterów 
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Weryfikacja 

Weryfikacja partnerów biznesowych 

sprawdzanie wiarygodności firm 
w bazie D&B 

Analiza pod kątem: ryzyka 
upadłości, regulowania 
zobowiązań, ryzyka kredytowego 

Cel: zapewnienie klientowi 
informacji nt. ryzyka 
biznesowego podjęcia 
współpracy z przedsiębiorcą z 
innego rynku. Zwiększenie 
bezpieczeństwa transakcji 

1 

2 

3 

B2B 

Organizacja spotkań B2B 

Przygotowanie listy 
kontrahentów, która po aprobacie 
klienta będzie stanowiła 
podstawę do próby umówienia 
spotkań 

Wsparcie pracowników 
Zagranicznych Biur Handlowych 
przy organizowaniu spotkań 
B2B na rynkach zagranicznych 

1 

2 

3 
Cel: doprowadzenie do 
kontaktu klienta z lokalnym 
kontrahentem  

Misje  

Organizacja misji biznesowych 

Udział w warsztatach, 
konferencjach, targach a także 
skrojone na miarę spotkania 
biznesowe, umożliwiające lepsze 
zrozumienie nowego rynku.  

Wsparcie pracowników 
Zagranicznych Biur Handlowych 
przy organizowaniu spotkań 
B2B i B2G 

1 

2 

3 
Cel: poznanie lokalnego rynku 
oraz nawiązanie kontaktów 
biznesowych, również z 
partnerami instytucjonalnymi 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Usługi dla eksporterów 
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Administracja PR 

Wsparcie w kontaktach z 
administracją 

Wsparcie eksportera w relacjach z 
administracją publiczną 

Cel: wsparcie w poszukiwaniu 
rozwiązania problemów 
klientów PAIH na styku biznes-
administracja publiczna 

1 

2 

3 

Wsparcie komunikacyjne 

Promocja eksporterów 
obsługiwanych przez PAIH w 
kanałach komunikacji Agencji 
(m.in. www, social media) 

Media relations aftercare: 
rekomendowanie klientów PAIH 
w przypadku zapytań mediów o 
case studies i przy organizacji 
wizyt studyjnych 

Cel: dostarczenia klientowi 
możliwości ekspozycji PR w 
ramach organizowanych 
przez PAIH wydarzeń/ 
prowadzonych działań 
komunikacyjnych. 

1 

2 

3 

Szkolenia 

Szkolenia 

Webinaria oraz szkolenia 
grupowe w Polsce i w siedzibie 
ZBH dla firm zainteresowanych 
ekspansja zagraniczną  

Szkolenia ogólne bądź 
specjalistyczne (np. prawno-
podatkowe, sektorowe), także z 
udziałem ekspertów 
zewnętrznych 

Przedsiębiorcy doświadczający 
trudności na styku z 
administracją publiczną w 
trakcie procesu ekspansji mają 
możliwość zwrócenia się do 
PAIH o pomoc 

1 

2 

3 
Cel:  przybliżenie specyfiki 
danego rynku lub danej branży. 
Lepsze rozpoznanie nowego 
rynku szansą na większy sukces 

Powierzchnia 

Udostępnienie powierzchni 
biurowej za granicą  

Powierzchnia do tymczasowej 
pracy w wybranych 
lokalizacjach PAIH za granicą 

Możliwość bezpośredniej 
interakcji z kierownikiem danej  
lokalizacji zagranicznej PAIH. 
Oszczędność czasu w 
poszukiwaniu miejsca do pracy 

1 

2 

3 
Cel:  szybki start bez zbędnych 
formalności w dobrej lokalizacji 
biznesowej dla polskich 
przedsiębiorców 
rozpoczynających przygodę 
eksportową z danym rynkiem 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Usługi dla eksporterów 
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Półroczna promocja polskich 
towarów i usług podczas 
największej wystawy światowej 
EXPO w Dubaju. W wydarzeniu 
weźmie udział 20 mln 
odwiedzających. 
Termin:  20.10.2020-10.04.2021  

Stoiska narodowe na 
najważniejszych  targach 
branżowych na świecie + strefa 
B2B. 
Termin: 2018-2019 
 

Edukacja polskiego biznesu  
w zakresie możliwości rozwoju 
na rynkach zagranicznych  
i promocja narzędzi wsparcia 
ekspansji. 
Termin: 10.2020 (III edycja) 
 

Polski Pawilon  
na EXPO DUBAJ 2020 

Programy partnerskie 
 

Innowacyjne MŚP, duże firmy, 
regiony 

www.expo.gov.pl 

Marka Polskiej Gospodarki 
BRAND 

 9 branżowych  
programów promocji 

Firmy z 9 sektorów 
strategicznych: 
biotechnologia i farmacja, budowa i wykańczanie 
budowli, części samochodowe i lotnicze, jachty 
i łodzie, kosmetyki, maszyny i urządzenia, meble, 
moda, sprzęt medyczny 

www.paih.gov.pl/bpp 

PAIH Forum Biznesu 
 

 Forum wsparcia ekspansji  
polskiego biznesu 

Polskie MŚP, inwestorzy, 
 regiony 

www.paihforumbiznesu.gov.pl www.pmt.gov.pl 

Polskie Mosty 
Technologiczne 

Grant do 200 tys. zł  
w formule bezzwrotnej pomocy 

Innowacyjne MŚP 
 

Wsparcie w opracowaniu  
i weryfikacji strategii ekspansji 
na 20 rynków poza UE.  
 
Termin: do 2023 r. 
 
 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Narzędzia ekspansji zagranicznej 
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Polskie Mosty 
Technologiczne 

Grant do 200 tys. zł  
w formule bezzwrotnej pomocy 

Innowacyjne MŚP 
 

Wsparcie w opracowaniu  
i weryfikacji strategii ekspansji 
na 20 rynków poza UE.  
 
Termin: do 2023 r. 
 
 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Narzędzia ekspansji zagranicznej 
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Półroczna promocja polskich 
towarów i usług podczas 
największej wystawy światowej 
EXPO w Dubaju. W wydarzeniu 
weźmie udział 20 mln 
odwiedzających. 
Termin:  20.10.2020-10.04.2021  

Polski Pawilon  
na EXPO DUBAJ 2020 

Programy partnerskie 
 

Innowacyjne MŚP, duże firmy, 
regiony 

www.expo.gov.pl 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Narzędzia ekspansji zagranicznej 

 

Program przewiduje trzy kategorie 
Partnerstwa: 
 
•Wyposażenie pomieszczeń biurowych 
oraz części gastronomicznej 
•Wydarzenia towarzyszące 
•Partnerstwo specjalne 
 
•Konkurs potrwa do 31 października 
2019 r. 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 

 

Korzyści płynące z Branżowych Programów Promocji 

• Pomoc w ekspansji na odległe rynki 

• Wsparcie dla MŚP 

• Promocja branż 

• Promocja Polski 

• Promocja regionów 

• Narzędzie internacjonalizacji 

• Wsparcie merytoryczne 

• Networking 

• Synergia działań  

 



18 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 

 

Założenia dla stoisk narodowych 

• Stoiska informacyjno-promocyjne o powierzchni 
od 15 do 150 m2 
 

• Punkt informacji o branży i polskich firmach 
 

• Kreatywna oprawa audiowizualna 
 

• Projekt w swych założeniach nie przewiduje 
obecności przedsiębiorców w charakterze 
wystawców na stoisku narodowym 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 

 

Stoiska narodowe 

82 stoiska narodowe (2018-19 r) 

26 krajów 

10 stoisk dla jachtów i łodzi 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 

 

Targi sektora jachty i łodzie rekreacyjne 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 

 

Przykładowe stoiska narodowe 
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Korzyści płynące z programów branżowych 

• Pomoc w ekspansji na odległe rynki 

• Wsparcie dla MŚP 

• Promocja branż 

• Promocja Polski 

• Promocja regionów 

• Narzędzie internacjonalizacji 

• Wsparcie merytoryczne 

• Networking 

• Synergia działań  

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 

 

Założenia dla stoisk narodowych 

• strefa spotkań B2B 
• briefingi prasowe z udziałem eksperta branżowego  

– Michał Bąk, sekretarz generalny  
Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych 

• dystrybucja folderów reklamowych polskich firm 
• oprowadzanie zagranicznych kontrahentów po polskich stoiskach 
• dostęp do materiałów filmowych o sektorze 
• dostęp do raportu nt. branży 
• interaktywna recepcja prezentującą treści dotyczące branży w formie portalu 
• miejsce dla promocji polskich regionów 
• możliwość wyświetlenia filmów promocyjnych polskich film 
• wsparcie dla przedsiębiorców, którzy odwiedzają targi a nie mają na nich 

własnych stoisk 
• ewentualne wsparcie tłumaczeniowe i serwis kawowy 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 

 

Wsparcie promocyjne projektu 

www.polish-yachts.com                        instagram.com/pl_yachts_paih 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 

 

Wsparcie promocyjne projektu 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 

 

Misje przyjazdowe - dziennikarze i przedsiębiorcy z USA, Chin (HK), Rosji, ZEA 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

BPP Brand 

 

Misje przyjazdowe - dziennikarze i przedsiębiorcy z USA, Chin (HK), Rosji, ZEA 
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu  

ul. Krucza 50 

00-025 Warszawa 

  

Grafiki flaticon.com 

www.paih.gov.pl   

Kontakt  

Wojciech Nowicki 

tel.: +48 661 435 056 
e-mail: wojciech.nowicki@paih.gov.pl 
www.paih.gov.pl 


