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Wsparcie PAIH dla polskich spółek zainteresowanych
współpracą przy projektach powojennej odbudowy Ukrainy.
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Efekt synergii. Komplementarna oferta Grupy PFR

inwestycje bankowość rozwój 

przemysłu

eksport, inwestycje,

promocja

ubezpieczenia 

eksportowe

rozwój 

przedsiębiorczości
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Co robimy? 

Misja:

Rozwój i promocja polskiej gospodarki.

Cele:

• Wspieranie ekspansji międzynarodowej polskich firm.

• Pozyskiwanie i obsługa zagranicznych inwestorów.

• Wsparcie inwestycji polskich w kraju i za granicą.

• Promowanie i rozwój polskiej myśli technologicznej. 

• Wzmacnianie rozpoznawalności polskich marek 

na międzynarodowych rynkach.
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Oferta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)
Trzy kluczowe filary

Wsparcie polskiego eksportu ze szczególnym 

uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP).

EKSPORT

Zwiększanie rodzimych inwestycji w Polsce i za 

granicą. Wsparcie inwestycji zagranicznych na terenie 

naszego kraju.

INWESTYCJE

Współpraca z administracją publiczną oraz 

instytucjami otoczenia biznesu w realizacji 

wspólnych projektów.

PARTNERSTWO

I PROMOCJA
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Identyfikacja kluczowych branż 
na poszczególnych rynkach.

Znajomość języków lokalnych.

Znajomość lokalnej specyfiki, kultury 
i uwarunkowań biznesowych.

Nasze kompetencje:

Gdzie jesteśmy? 

Sieć Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH)
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Oferta PAIH. Pakiet eksportera 

Webinaria

Szkolenia

Podcasty

Mapa Rynków 

Zagranicznych

Weryfikacja partnerów 

biznesowych

Opracowanie 

listy partnerów 

biznesowych

Organizacja misji 

biznesowych

Analiza potencjału 

eksportowego

Przygotowanie pakietów 

informacyjnych

Organizacja spotkań 

B2B

Opracowanie strategii 

ekspansji 

na wybrane rynki

Wsparcie 

w kontaktach 

z administracją

PAIH24

NARZĘDZIA WSPARCIA

Wyszukiwarka 

wydarzeń 

gospodarczych

NOWE
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Oferta PAIH. Pakiet inwestora

Budowanie powiązań

z instytutami badawczymi 

i centrami innowacji

Opieka

poinwestycyjna

Identyfikacja  

potencjalnych partnerów 

biznesowych

NARZĘDZIA WSPARCIA

Generator Ofert 

Inwestycyjnych

Webinaria

Szkolenia

Przygotowanie pakietów 

informacyjnych

Wsparcie w kontaktach 

administracją

Organizacja wizyt 

lokalizacyjnych 

dla potencjalnych 

inwestorów

Informacje o zachętach 

inwestycyjnych

Współpraca 

ze start-upami

i dostawcami technologii/

Spotkania B2B

Doradztwo 

lokalizacyjne

https://baza.paih.gov.pl/?lang=pl
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Oferta PAIH. Partnerstwo i promocja gospodarcza 

PROJEKTY I NARZĘDZIA WSPARCIA

Szkolenia i staże

Konkurs 

„Grunt na medal”

Patronaty

Invest in Gmina

Współpraca 

z partnerami 

regionalnymi

Sieć współpracy 

z instytucjami wsparcia 

biznesu

Współpraca

z administracją 

publiczną



Projekty i narzędzia wsparcia w 

relacjach 

Polska - Ukraina
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Wsparcie polskiego biznesu

Zespół ds wsparcia biznesu Projekt_U. 

• wsparcie w poszukiwaniu nowych rynków zbytu i potencjalnych 
odbiorców

Cel: ograniczenie następstw dla biznesu w związku z wojną; 
wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność w Ukrainie 

• monitorowanie sytuacji, identyfikacja ryzyka dla biznesu oraz 
konsultowanie przedsiębiorców

2

1

• wsparcie informacyjne - infolinia PAIH 243

Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań 
do wznowienia eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy

• Forum Odbudowa Ukrainy – Konsultacje Branżowe MRiT i PAIH, 
31 sierpnia 2022 w Warszawie 

Cel: zebranie grupy polskich firm z różnych branż gotowych do działań w Ukrainie; 
przygotowanie przedsiębiorców do udziału w procesie odbudowy poprzez realizację 
wydarzeń o charakterze informacyjno – promocyjnym 

• nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu 
i udziałem w odbudowie Ukrainy

2

1

• #konsultacje branżowe PAIH3

• Katalog Polskich Spółek
• #Newsletter PAIH – Odbudowa Ukrainy
• Strona www.odbudowaukrainy.paih.gov.pl

4

http://www.odbudowaukrainy.paih.gov.pl/
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Pomoc ukraińskim przedsiębiorcom

• udostępnienie biura oraz możliwości korzystania z Centrum 
Informacyjnego PAIH dla Diia Business Warszawa

Cel: umożliwienie ukraińskim przedsiębiorcom utrzymania ciągłości  
prowadzenia działalności gospodarczej 

• udostępnienie przestrzeni biurowej PAIH wraz z wyposażeniem  
firmom z Ukrainy na okres 3 miesięcy z możliwością 
przedłużenia 

2

1

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności 
ukraińskich regionów

• szkolenia dotyczące relokacji biznesu do polski (8 szkoleń)

Cel: wsparcie zmian zachodzących na Ukrainie w obszarze rozwoju regionalnego i  
rozwoju przedsiębiorczości poprzez podwyższanie zdolności instytucjonalnej 
ukraińskiej administracji centralnej i regionalnej w tych dziedzinach. 

• szkolenia dla firm ukraińskich zgłaszających chęć relokacji 
biznesu do Polski lub zainteresowanych założeniem działalności 
gospodarczej w Polsce

2

1

• #konsultacje branżowe PAIH3

Co-work Ukraina



www.paih.gov.pl  | 13

9 czerwca 2022 r. PAIH uruchomiła rejestrację do projektu współpracy 
na rzecz przygotowań do wznowienia eksportu i powojennej 

odbudowy Ukrainy.

Do naboru zgłosiło się ponad 1 900 polskich firm.

www.odbudowaukrainy.paih.gov.pl

http://www.odbudowaukrainy.paih.gov.pl/
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Kluczowe sektory wsparcia dla polskiego biznesu na rzecz przygotowań do wznowienia 
eksportu i powojennej odbudowy Ukrainy

Branża budowlana 

i energetyczna 
Branża medyczna

i farmaceutyczna

Branża motoryzacyjna, 

transportowa i logistyczna

Branża rolno-spożywcza

Inne

Branża maszyn i urządzeń Branża teleinformatyczna
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41%

34%

9%

7%

4%

3%
1%

1%
0,50%

Liczba zarejestrowanych spółek w bazie 
i ich podział na branże, %

Inne (742)

Budowa i wykańczanie budowli (612)

Maszyny i urządzenia (159)

IT/ICT (129)

Farmaceutyka i sprzęt medyczny (70)

Żywność (60)

Motoryzacja  (24)

Branża rolnicza (24)

Rolnictwo (8)

35%

32%

9%

5%

5%

5%

3%
3% 2% 1%

Liczba zgłoszeń do Katalogu Polskich Spółek 
i ich podział na branże, %

Budowa i wykańczanie budowli (175)

Inne (164)

Maszyny i urządzenia (45)

Energetyka (26)

IT/ICT (25)

Farmaceutyka i sprzęt medyczny (24)

Transport/logistyka (15)

Żywność (15)

Rolnictwo (8)

Motoryzacja  (7)

Baza polskich podmiotów zainteresowanych udziałem powojennej odbudowie Ukrainy

Rejestracja jest otwarta:
Formularz zgłoszeniowy – Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy (paih.gov.pl)

Katalog Polskich Spółek – Współpraca z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy (paih.gov.pl)

https://odbudowaukrainy.paih.gov.pl/formularz-zgloszeniowy/
https://odbudowaukrainy.paih.gov.pl/formularz-zgloszeniowy/
https://odbudowaukrainy.paih.gov.pl/katalog-polskich-spolek/
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Katalog Polskich Spółek

Cele:

• wsparcie polskich podmiotów gospodarczych 
w nawiązywaniu relacji z partnerami ukraińskimi
oraz instytucjami międzynarodowymi

• stworzenie bazy polskich przedsiębiorców chcących działać 
na rzecz odbudowującej się Ukrainy

• Katalog będzie promowany wśród ukraińskich 
i zagranicznych instytucji oraz firm, a także udostępniony 
organom rządowym i samorządowym

• Katalog będzie dostępny w języku ukraińskim, polskim
i angielskim

• pierwsza edycja jest w trakcie opracowania
• nabór do drugiej edycji jest otwarty
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Kalendarium wydarzeń

1 2 3 4 5

9 czerwca, 2022
Otwarcie naboru firm

15 czerwca, 2022

Konferencja ,,Ukraina – Polska: 
zagadnienia logistyczne 

w warunkach wojny. 

12 lipca, 2022

Relokacja biznesu: od A do Z. 
Jak biznes ukraiński w warunkach 

wojny może wejść na rynek polski і 
skorzystać z dostępnego wsparcia

14 lipca , 2022

Webinarium "Zmiany 
opodatkowania w okresie stanu 

wojennego"

20 lipca, 2022

Śniadanie Biznesowe PAIH, 
MRiT z polskimi spółkami 
działającymi na Ukrainie

10 9 8 7 6

2022

Śniadanie Biznesowe ZBH 
Kijów & DIIA Business 

11 sierpnia, 2022

Śniadanie Biznesowe „Stosunki 
pracy i spory pracownicze w 
okresie stanu wojennego”

12 sierpnia , 2022

Spotkanie robocze Zarządu 
PAIH z nowym ambasadorem 

Ukrainy w Polsce

29 sierpnia – 02 września 2022

Misja Gospodarcza przyjazdowa 
z Ukrainy do Polski 

31 sierpnia, 2022

Forum otwierające konsultacje 
branżowe

11

22 września, 2022

8 Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji 
Międzyrządowej ds. współpracy 

gospodarczej

12

27 października, 2022

XVI Międzynarodowe Forum "Polsko-
Ukraińskie Dni Biznesowe"

13

24 listopada 2022

Webinarium: Zamówienia publiczne 
organizacji międzynarodowych jako 

forma ekspansji zagranicznej. 

14

8 listopada, 2022 

Szkolenie „Relokacja biznesu od A do Z. 
Jak biznes ukraiński w warunkach wojny może 

prowadzić działalność na rynku polskim і 
skorzystać z dostępnego wsparcia

https://www.paih.gov.pl/20220609/odbudowa_ukrainy
https://www.paih.gov.pl/20220615/konferencja_ukraina_polska
https://www.paih.gov.pl/20220712/szkolenie_relokacja_biznesu_od_a_do_z
https://www.paih.gov.pl/20220720/spotkanie_w_mrit_z_polskimi_firmami_dzialajacymi_na_ukrainie
https://www.paih.gov.pl/20220812/spotkanie_zarzadu_paih_z_nowym_ambasadorem_ukrainy_w_polsce#:~:text=12%20sierpnia%202022%20Spotkanie%20Zarz%C4%85du%20PAIH%20z%20nowym,Prezes%20Krzysztof%20Drynda%20oraz%20cz%C5%82onek%20Zarz%C4%85du%20Zdzis%C5%82aw%20Sokal.
https://www.paih.gov.pl/20220831/polskie_firmy_przygotowuja_sie_do_odbudowy_ukrainy
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/posiedzenie-polsko-ukrainskiej-komisji-miedzyrzadowej-ds-wspolpracy-gospodarczej2
https://www.paih.gov.pl/20221028/polsko_ukrainskie_dni_biznesowe
https://www.paih.gov.pl/20221124/webinarium_zamowienia_publiczne_ukraina
https://www.paih.gov.pl/20221108/szkolenie_relokacja_biznesu_od_a_do_z
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Kalendarium wydarzeń

15 16 17 18 19

29 listopada, 2022

Webinarium: Szkolenie „ABC 
Eksportu” na rynku ukraińskim

1 grudnia, 2022

#Konsultacje branżowe: sektor 
energetyczny

14 grudnia, 2022

Spotkanie networkingowe
polskiego i ukraińskiego 

biznesu

15 grudnia 2022

Webinarium: Konsultacje 
branżowe: sektor budowlany

25 stycznia 2023

Spotkanie robocze Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu z 

UkraineInvest

22 21 20

31 stycznia – 3 lutego, 2023

PAIH na BUDMA 2023 i 
Międzynarodowej Konwencji 
Budownictwa Polska-Ukraina

21 lutego 2023

#Konsultacje branżowe: 
sektor rolno-spożywczy

23

17 lutego, 2023

#Spotkanie PAIH z Klubem 
Burmistrzów Ukrainy

4 kwietnia 2023 

#Konsultacje Branżowe PAIH: sektor 
maszyny i urządzenia 

24

25 26 27 28 29
maj, 2023

#Konsultacje Branżowe 
PAIH: sektor 

motoryzacyjny, 
transportowy i logistyczny

2023

#Konsultacje Branżowe PAIH: 
sektor inny (w zależności od 

potrzeb)

czerwiec 2023, Kijów 

II FORUM ODBUDOWA UKRAINY 
KONSULTACJE BRANŻOWE

25 kwietnia , 2023

#Konsultacje Branżowe PAIH: 
sektor IT/ICT 

kwiecień-grudzień 2023
Misje gospodarcze 

przyjazdowe z Ukrainy 

15 marca, 2023

#Konsultacje Branżowe PAIH: 
sektor medyczny i 
farmaceutyczny 

https://www.paih.gov.pl/20221129/webinarium_abc_eksportu_ukraina
https://www.paih.gov.pl/20221201/webinarium_konsultacje_branzowe_sektor_energetyczny
https://www.paih.gov.pl/20221215/webinarium_konsultacje_branzowe_sektor_budowlany
https://www.paih.gov.pl/20230131/paih_na_budma_i_miedzynarodowej_konwencji_budownictwa_polska_ukraina
https://www.paih.gov.pl/20230221/webinarium_konsultacje_branzowe_sektor_rolno_spozywczy
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Partnerstwo/Partnerzy przy organizacji wydarzeń 
i innych działań



Dziękuję

za uwagę

www.paih.gov.pl



Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

www.paih.gov.pl

Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55

Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl

https://odbudowaukrainy.paih.gov.pl/

odbudowaukrainy@paih.gov.pl

Newsletter PAIH

http://www.paih.gov.pl/
https://odbudowaukrainy.paih.gov.pl/
mailto:odbudowaukrainy@paih.gov.pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos
https://www.paih.gov.pl/paih_newsletter_pl

