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Niniejszy artykuł przygotowano na podstawie wyników badania bez-

pośredniego, literatury przedmiotu, analizy prawa krajowego i unijnego oraz 
danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wywiady 
zostały przeprowadzone z przedstawicielami niemal połowy jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) w województwie łódzkim. Celem tej części 
badania była ocena działalności samorządu w zakresie przyciągania i utrzy-
mania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Prezentowane opra-
cowanie jest fragmentem prezentacji wyników projektu badawczego: „Rola 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przy-
szłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego”, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt został zrealizowany w latach 2009–2011 przez zespół 
pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry Wymiany Międzynaro-
dowej, Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Ka-
tedry Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych1. 
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1. Samorząd terytorialny w strukturze władzy publicznej w Polsce 
 
Podstawową JST w Polsce jest gmina. Wszystkie JST mają osobowość 

prawną; przysługuje im również prawo własności oraz inne prawa majątkowe. 
Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są 
wykonywane jako zadania własne. Administracja rządowa może zlecić JST 
wykonywanie innych zadań publicznych – tzw. zadań zleconych. Dochodami 
jednostek samorządowych są ich dochody własne, w tym z podatku od nieru-
chomości, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Mają 
one prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie okreś-
lonym w ustawie.  

Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura 
samorządu terytorialnego. Obszar całego kraju jest podzielony na 16 woje-
wództw oraz na 379 powiatów, w tym 65 grodzkich (miast na prawach po-
wiatu) oraz 314 ziemskich, które skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadują-
cych gmin. Obecnie funkcjonuje 2 478 podstawowych JST, w tym 306 gmin 
miejskich (leżących w administracyjnych granicach miast), 591 miejsko-wiej-
skich (łączących miasto oraz kilka wsi) oraz 1 581 wiejskich (na ich teryto-
rium nie znajduje się żadne miasto)2.  

Samorząd terytorialny ze względu na ustawowy zakres zadań własnych 
oraz możliwość realizacji dodatkowych zadań, m.in. przy finansowym wspar-
ciu funduszy unijnych, pełni obecnie kluczową rolę w gospodarce regionu. 
Jest dysponentem środków publicznych, inwestorem i pracodawcą. Jego moż-
liwości działania są ograniczone jedynie szczupłością środków oraz preroga-
tywami władz centralnych w zakresie tworzenia i egzekwowania prawa,         
w tym prawa gospodarczego.  

Samorząd terytorialny może w sposób bezpośredni i pośredni wpływać 
na sytuację społeczną, gospodarczą i terytorialną poszczególnych obszarów, 
wykorzystując w tym celu dostępne instrumenty prawne, procedury admini-
stracyjne i środki finansowe. Zatem te i inne zadania własne mają istotne zna-
czenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw w regionie, w tym podmiotów z 
udziałem kapitału zagranicznego.  

Wyróżnia się pięć sfer działania samorządu terytorialnego, które wpły-
wają na klimat inwestycyjny na danym obszarze3:  
• regulacyjnoprawną,  
                                                 
2   Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, GUS, Warszawa 2010 (stan na 31 grud-

nia 2009 r.). 
3   Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008, 

s. 39–43. 



Działania gmin i powiatów wspierające napływ BIZ w regionie łódzkim                                           269 
 
 
• informacyjno-promocyjną,  
• inwestycyjno-organizacyjną,  
• finansowo-redystrybucyjną,  
• koordynacyjno-rozjemczą.  

Sfera regulacyjnoprawna obejmuje decyzje administracyjne i uchwały 
organów stanowiących, np. odnośnie do: wysokości podatków lokalnych, 
opłat, czynszów, ulg i zezwoleń. Najważniejsze są jednak dokumenty strate-
giczne i przestrzenne plany zagospodarowania. Sfera regulacyjnoprawna wią-
że się również z interwencjonizmem samorządowym i groźbą przeregulowa-
nia systemu gospodarczego.  

Sfera informacyjno-promocyjna obejmuje marketing terytorialny i no-
woczesne formy zarządzania jednostką. Znajduje coraz większe uznanie 
wśród samorządowców ze względu na konkurencję krajową i międzynaro-
dową, współpracę gospodarczą, kulturalną, edukacyjną czy turystyczną. Sa-
morządy lokalny i regionalny stają się centralnym ośrodkiem promocji i infor-
macji o gminie, powiecie i województwie. Dysponuje on zazwyczaj najbar-
dziej aktualnymi danymi statystycznymi i jakościowymi dotyczącymi wszyst-
kich aspektów życia gospodarczego i społecznego danej wspólnoty samorzą-
dowej. 

Sfera inwestycyjno-organizacyjna jest niezwykle ważna dla rozwoju lo-
kalnego i regionalnego. Dotyczy wszelkiej aktywności związanej z działal-
nością inwestycyjną JST, jak i podmiotów powiązanych, np. zakładów pub-
licznych, jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych. Działania te 
powinny być realizowane zgodnie ze strategią rozwoju i wieloletnim planem 
inwestycyjnym. Sfera ta obejmuje również wspieranie przedsiębiorczości po-
przez ulgi i zwolnienia z podatków, udzielanie gwarancji i poręczeń kredyto-
wych, użyczanie nieruchomości komunalnych. Warunkiem uzyskania wspar-
cia jest dokonanie inwestycji na określonym obszarze, spełniającej odpowie-
dnie warunki, dotyczące np. jej wartości oraz liczby utworzonych i utrzyma-
nych miejsc pracy.  

Sfera finansowo-redystrybucyjna dotyczy przede wszystkim tworzenia 
i realizacji budżetu (uzupełnia go wieloletni plan inwestycyjny). Obecnie co-
raz większą rolę odgrywają zewnętrzne źródła finansowania projektów, np. 
fundusze unijne. Administracja samorządowa może kształtować lokalną i re-
gionalną politykę finansową, korzystać z różnych rynkowych instrumentów 
finansowych, np. z kredytów i obligacji, decydować o skali inwestycji pub-
licznych i prywatnych oraz o sposobach ich finansowania.  

Sfera koordynacyjno-rozjemcza obejmuje działania w zakresie koordy-
nacji różnych przedsięwzięć gospodarczych. Ponadto JST może pełnić fun-
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kcję rozjemcy (arbitra) w sytuacji sporu lub konfliktu interesów, np. między 
przedsiębiorcami a mieszkańcami gminy. Rozwojowi tej sfery aktywności 
JST sprzyjają prestiż i zaufanie społeczne do przedstawicieli władzy lokalnej    
i regionalnej. 

 
 

2. Krótka charakterystyka województwa łódzkiego 
 
Strukturę administracyjną województwa łódzkiego tworzą 24 powiaty,    

w tym 3 grodzkie (miasta na prawach powiatu) i 21 ziemskich, oraz 177 
gmin, w tym 18 miejskich, 24 miejsko-wiejskie i 135 wiejskich. Miastami na 
prawach powiatu są: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice.  

Województwo łódzkie zajmuje 5,8% powierzchni kraju i liczy ponad    
2,5 mln mieszkańców (6,7%). Ponad 1,6 mln osób mieszka w miastach. Re-
gion charakteryzuje się niższym niż średnia dla całego kraju przeciętnym wy-
nagrodzeniem brutto (87,4%) oraz stopą bezrobocia zbliżoną do średniej kra-
jowej (11,9%).  

W województwie łódzkim odnotowano na koniec 2009 r. największy 
ujemny przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców w Polsce (–2,3‰). Należy 
podkreślić, że żaden z 30 powiatów o największym przyroście naturalnym     
w Polsce nie znajduje się w Łódzkiem. Jednocześnie w grupie 30 powiatów   
o najmniejszym przyroście naturalnym aż 8 jest w województwie łódzkim. 
Najniższy wskaźnik miał powiat poddębicki (–3,94‰)4.  

Łódzkie ma jeden z najniższych dochodów budżetu województwa na 
jednego mieszkańca (ok. 253 PLN). Wiodące województwo mazowieckie ma 
dochód prawie dwukrotnie wyższy (ok. 492 PLN). Podane wielkości nie od-
zwierciedlają jednak rzeczywistych środków pozostających w dyspozycji sa-
morządu, m.in. ze względu na tzw. janosikowe. Jest to rodzaj podatku nałożo-
nego na gminy, których dochód przekracza 150% średniego dochodu wszyst-
kich gmin w Polsce. Województwo mazowieckie przekazuje z tego tytułu naj-
większe środki na rzecz innych regionów. Łódzkie ma również najniższy w 
kraju poziom wydatków budżetowych na jednego mieszkańca (ok. 260 PLN); 
w województwie mazowieckim sięga on niemal 600 PLN.  

Województwo łódzkie charakteryzuje się znaczącym zróżnicowaniem 
dochodów budżetów powiatów ziemskich na jednego mieszkańca. Najwyższy 
dochód odnotowano w powiecie radomszczańskim – 1 124,75 PLN, najniższy 
w powiecie skierniewickim – 377,17 PLN. Znajduje to swoje odzwier-
ciedlenie w wydatkach powiatów na jednego mieszkańca. Największe zanoto-
                                                 
4    Na podstawie danych GUS (stan na 31 grudnia 2009 r.). 
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wano w powiecie radomszczańskim – 1 081,19 PLN, najmniejsze w skiernie-
wickim ziemskim – 376,55 PLN.  

Poziom dochodów i wydatków największego miasta w regionie jest 
znacznie niższy niż lidera tej klasyfikacji w Polsce. Najwyższy dochód na jed-
nego mieszkańca w miastach uzyskał Sopot – 7 211,72 PLN; w Łodzi wynosił 
on 3 361,49 PLN. Największe wydatki w ujęciu per capita zrealizowano rów-
nież w Sopocie – 8 662,73 PLN; w Łodzi były one znacznie niższe i osiągnęły 
3 455,96 PLN na jednego mieszkańca5.  

Warto podkreślić, że w regionie łódzkim znajduje się najbogatsza gmina 
w Polsce – Kleszczów. Jej dochód w 2009 r. wynosił ponad 170 mln PLN, 
dochód na jednego mieszkańca – ponad 37 tys. PLN, natomiast wydatki na 
jednego mieszkańca przekroczyły 63 tys. PLN. Dla porównania, w najbied-
niejszej gminie Niedźwiada wielkości te wyniosły odpowiednio: ok. 14 mln 
PLN, ponad 2 tys. PLN i ok. 2 tys. PLN6.  

W województwie łódzkim zlokalizowanych jest ok. 230 tys. podmiotów 
gospodarczych. Większość stanowią oczywiście małe i średnie przedsiębior-
stwa. Ponad 97% to firmy prywatne. Nieliczne przedsiębiorstwa państwowe 
podlegają procesom restrukturyzacji i komercjalizacji. Wśród branż dominuje 
handel (33%), przedsiębiorstwa przemysłowe (13,5%) i obsługa nierucho-
mości (13,5%). Ważną rolę w gospodarce regionu odgrywa rolnictwo, w szcze-
gólności w powiatach kutnowskim, łowickim i łęczyckim. Tereny rolnicze 
stanowią 62% obszaru województwa.  

Województwo łódzkie nie należy do regionów o wysokiej atrakcyjności 
inwestycyjnej Syntetyczna ocena regionu w ostatnich latach pogarsza się. 
Wyraźnym liderem atrakcyjności inwestycyjnej pozostaje województwo ślą-
skie, a wysoką pozycję pod tym względem zajmują także województwa do-
lnośląskie, mazowieckie i małopolskie. Grupę regionów o wyraźnie ponad-
przeciętnej atrakcyjności tworzą jeszcze województwa zachodniopomorskie   
i wielkopolskie. Łódzkie jest mniej więcej w połowie stawki7.  

Głównymi zaletami województwa łódzkiego są: wielkość i jakość zaso-
bów pracy, jej niskie koszty oraz dostępność transportową regionu, zaś słabe 
jego strony to przede wszystkim: niewielka aktywność wobec inwestorów, 
mniej niż przeciętna chłonność rynku, niski poziom infrastruktury gospodar-
czej oraz zły stan infrastruktury społecznej. Należy dodać, że w niemal każdej 
z podanych kategorii Łódzkie plasuje się w połowie rankingu. Nie są to zatem 

                                                 
5   Na podstawie danych GUS (stan na 31 grudnia 2008 r.). 
6   Dochody, wydatki, dochody na jednego mieszkańca gminy 2009, GUS, www.stat.gov.pl. 
7  M. Nowicki (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, Inst. 

Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010. 
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oceny skrajnie niskie; odbiegają jednak znacząco od ocen uzyskiwanych 
przez regiony wiodące.  

Na tym tle niezwykle pozytywnie wypada ocena atrakcyjności inwesty-
cyjnej podregionu łódzkiego (NUTS III). W zakresie atrakcyjności inwesty-
cyjnej dla działalności przemysłowej w 2010 r. zajął on trzecie miejsce w kra-
ju – po katowickim i rybnickim, i utrzymał pozycję z 2009 r. Do zalet pod-
regionu zaliczono m.in. duże zasoby wykwalifikowanych pracowników oraz 
bezrobotnych, ponadprzeciętną liczbę absolwentów oraz dobrą dostępność 
transportową. Podregion łódzki zajął drugie miejsce w rankingu atrakcyjności 
inwestycyjnej dla działalności usługowej w 2010 r.; najwyżej sklasyfikowano 
podregion warszawski. W 2009 r. kolejność była odwrotna. Wysoko oceniono 
go również jako miejsce lokowania inwestycji zaawansowanych technolo-
gicznie. Czwarte miejsce w kraju wydaje się bardzo dobre, jednak jest to spa-
dek o dwie pozycje w stosunku do roku 2009. W 2010 r. lepsze noty uzyskały 
podregiony: warszawski, krakowski i poznański. Niezmiennie wśród zalet 
podregionu łódzkiego wymienia się duże zasoby pracy oraz jej niskie koszty8.  

Podsumowując, region łódzki jest zróżnicowany pod względem poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej. Wyraźnie 
rysuje się podział na podregion łódzki i resztę województwa. Podregion 
łódzki, który obejmuje miasto Łódź i gminy ościenne, charakteryzuje się wyż-
szym poziomem dochodów i wydatków, lepszą infrastrukturą gospodarczą      
i społeczną oraz większą atrakcyjnością dla inwestorów. Wynika ona przede 
wszystkim z korzyści aglomeracyjnych.  

Pozostała część regionu w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej wypada 
znacznie gorzej. Jest to związane przede wszystkim ze złym stanem infra-
struktury gospodarczej i społecznej. Niewielka aktywność inwestorów oraz 
niski poziom dochodów i wydatków utrwala dysproporcje i tworzy zamknięte 
koło niedorozwoju.  

 
 

3. Struktura badania i próby 
 
W ramach badania przeprowadzono wywiady z przedstawicielami prawie 

połowy jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego. Pyta-
nia zostały podzielone na trzy moduły tematyczne: pierwszy dotyczył działal-
ności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przyciągania bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych; drugi – miał ocenić aktywność samorządu te-

                                                 
8   Ibidem. 
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rytorialnego w zakresie utrzymania inwestorów zagranicznych (opieka poin-
westycyjna); w trzecim – dokonano oceny wpływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych na sytuację gospodarczą gmin i powiatów regionu łódzkiego. 
Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badania z pierwszego modułu tema-
tycznego.  

W wywiadach wzięli udział przedstawiciele wszystkich typów samorzą-
dów terytorialnych, tj. powiatów grodzkich i ziemskich oraz gmin miejskich, 
miejsko-wiejskich i wiejskich. Szczegółową strukturę próby przedstawiono    
w tab. 1. 

 
TABELA 1: Struktura próby 
 

Typ jednostki Liczba Udział w próbie 
(%) 

Powiat grodzki  3   3,5
Powiat ziemski 21  24,1
Gmina miejska 13  15,0
Gmina miejsko-wiejska 15  17,3
Gmina wiejska 35  40,0
Razem 87 100,0 

 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 

 
87 jednostek samorządu terytorialnego, które objęto badaniem, stanowi 

ok. 43% wszystkich samorządów w regionie. Z danych statystycznych wyni-
ka, że inwestorzy zagraniczni wybierają przede wszystkim duże i średnie 
miasta jako miejsca lokalizacji działalności gospodarczej. Stąd przy doborze 
próby preferowano powiaty grodzkie oraz gminy miejskie i miejsko-wiejskie.  

Aby uzyskać kompletny obraz regionu, w badaniu uwzględniono przed-
stawicieli wszystkich powiatów ziemskich. Udział ankietowanych podmiotów 
w badanej populacji przedstawia tab. 2. 

 
TABELA 2: Udział próby w badanej populacji 
 

Typ jednostki Próba Populacja Udział 
(%) 

Powiat grodzki  3    3 100,0 
Powiat ziemski 21   21 100,0 
Gmina miejska 13   18   72,2 
Gmina miejsko-wiejska 15   24   62,5 
Gmina wiejska 35 135   26,0 
Razem 87 201   43,2 

 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 



274                                                                          Tomasz DOROŻYŃSKI, Wojciech URBANIAK  
 
 

4. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do gmin i powiatów 
w latach 2006–2010 

 
Badaniem objęto zarówno JST mające na swym obszarze BIZ, jak i te, 

które ich nie mają. Według deklaracji przedstawicieli gmin i powiatów, inwe-
stycje znajdują się w ⅔ badanych jednostek, a w ¼ ich nie ma. W niedużym 
procencie (7 JST) respondenci nie byli w stanie określić, czy w ich gminach 
lub powiatach znajdują się podmioty BIZ. Nie istniały tam przedsiębiorstwa  
o zatrudnieniu powyżej 10 osób.  

Inwestorzy zagraniczni są obecni we wszystkich gminach miejskich i po-
wiatach grodzkich, w ¾ gmin miejsko-wiejskich i w mniej niż ½ gmin wiej-
skich. Wskazuje to wyraźnie, że miasta są znacznie bardziej atrakcyjne lub/i 
skuteczniejsze w pozyskiwaniu BIZ niż obszary wiejskie (tab. 3).  

 
TABELA 3: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gminach i powiatach  
 

Jednostki administracji terytorialnej 

powiat 
ziemski 

gmina 
miejska 
 i powiat 
grodzki 

gmina miejsko- 
-wiejska 

gmina 
wiejska razem 

Obecność  
bezpośrednich  

inwestycji  
zagranicznych 

liczba gmin/powiatów 
Tak 15 16 11 15 57
Nie  1 – 4 18 23
Nie wiem  5 – –  2  7
Razem  21 16 15 35 87 

 
Ź r ó d ł o: Badanie własne.  

 
TABELA 4: Gminy i powiaty, w których inwestorzy zagraniczni rozpoczęli działalność w latach 
2006–2010  
 

Gminy i powiaty Liczba inwestorów  
zagranicznych l.b.  % 

Żaden  26 29,89
1–5  30 34,48
6–10   9 10,34
Powyżej 10   8   9,20
Nie wiem   9 10,34
Brak odpowiedzi   5    5,75
Razem 87 100,00 

 

Ź r ó d ł o: Badanie własne.  
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Niski udział gmin wiejskich mających podmioty BIZ nie uległ zmianie   
w latach 2006–2010. W okresie tym inwestycje zagraniczne napłynęły do 
wszystkich badanych gmin miejskich i powiatów grodzkich, do większości 
gmin miejsko-wiejskich i zaledwie do ⅓ gmin wiejskich (tab. 4).  

Bilans napływu i odpływu BIZ był zdecydowanie dodatni. Tylko nielicz-
ni przedsiębiorcy zagraniczni zakończyli działalność w latach 2006–2010,      
w tym w dwóch JST, które obecnie nie mają inwestorów (tab. 5).  
 

 
TABELA 5: Gminy i powiaty, w których inwestorzy zagraniczni zakończyli działalność w latach 
2006–2010  
 

Gminy i powiaty Liczba inwestorów  
zagranicznych l.b.  % 

Żaden 61 70,11
1–5   7    8,05
6–10   –  –
Powyżej 10   1    1,15
Nie wiem  11  12,64
Brak odpowiedzi   7    8,05
Razem   87 100,00 

 
Ź r ó d ł o: Badanie własne.  

 
Prawie ¼ badanej próby (gmin i powiatów) stanowią jednostki adminis-
tracyjne, w których w latach 2006–2010 w zakresie napływu i odpływu 
BIZ nic się nie działo. Jednostki te są białymi plamami na mapie inwe-
stycji zagranicznych w województwie łódzkim w okresie co najmniej 
ostatnich pięciu lat. Należy do nich ponad połowa gmin wiejskich.  

 
 

5. Rodzaje działań przyciągających inwestorów zagranicznych 
 
Większość JST zabiega o inwestorów, bez względu na to, czy pocho-

dzą z kraju, czy z zagranicy. Działania kierowane wyłącznie do inwestorów 
zagranicznych wykonywało jedynie sześć gmin i powiatów (tab. 6 i 7), w tym 
zaledwie jedna gmina wiejska (tylko poprzez druk materiałów informacyj-
nych w języku angielskim). Żadna z gmin miejsko-wiejskich działań takich 
nie prowadziła. Brak umiejętności ich wykonywania, a także niska ocena 
szans przyciągnięcia BIZ do niektórych gmin – to główne przyczyny tego 
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stanu. Możliwości sprowadzenia inwestorów zagranicznych szczególnie 
nisko oceniały jednostki rolnicze, ze słabo rozwiniętą infrastrukturą. 

 
 

TABELA 6: Działania realizowane przez gminy i powiaty w celu przyciągnięcia inwestycji za-
granicznych       
                      

Odpowiedzi Czy gmina/powiat realizuje działania w celu 
przyciągnięcia inwestorów zagranicznych? l.b. % 
Tak 6    6,90
Tak, ale tylko w ramach działań przyciągających  
wszystkich inwestorów, bez podziału na krajowych  
i zagranicznych 

68   78,16 

Nie 13  14,94
Razem 87 100,00 

 

Ź r ó d ł o: Badanie własne. 
 
 

TABELA 7: Działania realizowane przez gminy i powiaty w celu przyciągnięcia inwestycji 
zagranicznych w podziale na typy jednostek samorządu terytorialnego 
 

Powiaty  
ziemskie 

Gminy  
miejskie 

 i powiaty  
grodzkie 

Gminy  
miejsko-  
wiejskie 

Gminy  
wiejskie Razem 

Czy gmina/powiat reali-
zuje działania w celu 
przyciągnięcia inwes-
torów zagranicznych? odpowiedzi (l.b.) 
Tak  2 3 – 1 6
Tak, ale tylko w ramach 
działań przyciągających 
wszystkich inwestorów,  
bez podziału na krajowych 
i zagranicznych 

14 13 13 28 68 

Nie  5 – 2 6 13
Razem 21 16 15 35 87 

 

Ź r ó d ł o: Badanie własne. 
  
 
Wsparcie finansowe należy do kluczowych instrumentów pozyskiwania 

inwestorów. Taki wniosek sformułowano z badania działalności inwestorów 
zagranicznych w regionie łódzkim. Trzy czwarte gmin nie posiada jednak 
gotowej oferty takiego wsparcia – ani dla inwestorów zagranicznych     
(tab. 8), ani dla krajowych. Część z nich nie oferuje takiej pomocy ze wzglę-
du na brak zainteresowania ze strony inwestorów.  
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Jednocześnie brak gotowej oferty ani nie oznacza, że inwestorzy nie mo-
gą liczyć na wsparcie finansowe, ani że nie otrzymywali go w przeszłości, po-
nieważ zakres i formy pomocy rozważane są dopiero wówczas, gdy inwestor 
się pojawia. Wpływa na to zindywidualizowany charakter negocjacji w tej 
kwestii. W nielicznych gminach władze samorządowe podjęły uchwały doty-
czące możliwości udzielenia pomocy finansowej inwestorowi (krajowemu lub 
zagranicznemu), w zależności od wartości przedsięwzięcia i wielkości plano-
wanego zatrudnienia. 

 
 

TABELA 8: Oferta wsparcia finansowego gmin i powiatów grodzkich dla inwestorów zagra-
nicznych 
 

Odpowiedzi Oferta wsparcia finansowego gminy 
(powiatu grodzkiego)  l.b.  % 

Nie posiada 47  71,21
Posiada 19  28,79
Razem 66 100,00 

 

Ź r ó d ł o: Badanie własne. 

 
Gminy wspierające finansowo przedsiębiorców zagranicznych nie różni-

cują inwestorów z tytułu pochodzenia (krajowego lub zagranicznego) i oferu-
ją pomoc na tych samych zasadach, wychodzą bowiem z założenia, że dys-
kryminacja którejś z grup byłaby niedopuszczalna (tab. 9). 

 
TABELA 9: Wsparcie finansowe gmin i powiatów grodzkich dla inwestorów krajowych i zagra-
nicznych 
 

Odpowiedzi Czy inwestorzy krajowi i zagraniczni mogą liczyć na 
wsparcie finansowe? l.b.  % 
W tym samym zakresie 19 100,00 
Inwestorzy zagraniczni mogą liczyć na większe wsparcie – – 
Inwestorzy krajowi mogą liczyć na większe wsparcie – – 
Trudno powiedzieć – – 
Brak odpowiedzi – – 
Razem 19 100,00 

 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 

 
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych są najpopularniejszą formą 

pomocy finansowej udzielanej przez gminy inwestorom. Wynika to naj-
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prawdopodobniej z faktu, że gminy je przyznają i mogą to uczynić stosunko-
wo szybko (tab. 10, wykr. 1). 
 
 
TABELA 10: Formy wsparcia finansowego inwestorów zagranicznych oferowane przez gminy 
i powiaty grodzkie* 
 

Tak Nie Razem 
wskazania Wyszczególnienie 

l.b. % l.b. % l.b. % 
Ulgi podatkowe/dotacje z tytułu 
zatrudniania osób bezrobotnych 10   52,63 9 47,37 19 100,00 

Ulgi w podatkach i opłatach 
lokalnych 19 100,00 – – 19 100,00 

Ulgi podatkowe/dotacje z tytułu 
szkolenia pracowników 1     5,26 18 94,74 19 100,00 

 
* Pytano tylko respondentów, którzy stwierdzili, że ich JST dysponuje ofertą wsparcia 
finansowego dla inwestorów zagranicznych. 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 
 
 
WYKRES 1: Formy wsparcia finansowego inwestorów zagranicznych oferowane przez gminy   
i powiaty grodzkie (w %) 
 

 
 Tak  Nie 

 

Ź r ó d ł o: Badanie własne. 
 
 

Wsparcie oferowane inwestorom zagranicznym przybiera także inne for-
my (tab. 11, wykr. 2). Udzielanie informacji jest ważne, choć stosunkowo 



Działania gmin i powiatów wspierające napływ BIZ w regionie łódzkim                                           279 
 
 
najprostsze i najmniej pracochłonne. Informowanie w sprawach podstawo-
wych, dotyczących np. sytuacji społeczno-gospodarczej jednostki, nie wyma-
ga od pracowników urzędów posiadania głębszej wiedzy dotyczącej lokowa-
nia BIZ. Znaczna część jednostek samorządowych oferuje pomoc w załatwia-
niu różnych formalności związanych z uruchomieniem działalności gospodar-
czej na danym obszarze (np. w nabywaniu gruntów). Tylko niektóre JST pro-
ponują doradztwo prawne i finansowe, co wynika prawdopodobnie z niskich 
kompetencji pracowników i ograniczeń etatowych w urzędach. Niekiedy jed-
nostki nie wspierają inwestorów doradztwem prawnym i finansowym, ale 
udzielają informacji na tematy prawne i finansowe, związane z działalnością 
gospodarczą i inwestycyjną. 
 

 
TABELA 11: Inne formy wsparcia oferowane inwestorom zagranicznym 
 

Tak,  
w dużym 
zakresie 

(3) 

Tak,  
w małym 
zakresie 

(2) 

Nie 
 (1) 

Brak 
odpowie-

dzi 

Śred-
nia Razem 

wskazania 

Forma 
wsparcia 

l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % l.b. l.b. % 
Udzielanie 
informacji 58 66,70 19 21,84  4   4,60 6 6,89 2,667 87 100,00

Doradztwo 
prawne 14 16,09 29 33,33 39 44,83 5 5,75 1,695 87 100,00

Doradztwo 
finansowe  6   6,89 15 17,24 58 66,67 8 9,20 1,342 87 100,00

Indywidualna 
obsługa przy 
rejestrowaniu 
działalności 
gospodarczej 

37 42,53 14 16,09 29 33,33 7 8,05 2,100 87 100,00

 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 
 
 

Wsparcie dla inwestorów oferują przede wszystkim gminy i powiaty 
grodzkie. Wśród starostw powiatowych ziemskich czyni to tylko połowa, 
głównie udzielając informacji potencjalnym inwestorom. Stan taki wynika 
prawdopodobnie z mniejszego niż w gminach zakresu obowiązków i upraw-
nień związanych ze wspieraniem działalności gospodarczej.   

Bardzo często, zwłaszcza w gminach wiejskich, formy pomocy mają 
charakter jedynie potencjalny lub wykorzystywane są tylko przez inwes-
torów krajowych, gdyż nie pojawił się tam żaden zagraniczny. 
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WYKRES 2: Inne formy pomocy oferowane inwestorom zagranicznym (w %)    
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Udzielanie informacji

Doradztwo prawne

Doradztwo finansowe

Indywidulana obsługa przy rejestrowaniu działaności
gospodarczej

TAK, w dużym zakresie TAK, w małym zakresie NIE Brak odpowiedzi

 
 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 

 
Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego posiadają strony interne-

towe. Najczęściej sporządzone są w całości w języku polskim (tab. 12). Pod-
strony w języku angielskim czy (bardzo rzadko) w innych językach, za-
mieszcza mniej niż jedna trzecia urzędów samorządowych. W poszczegól-
nych typach JST proporcje te są bardzo zróżnicowane. Podstrony w języ-
kach obcych posiada ponad 60% urzędów miejskich, choć nie ma ich kil-
ka dużych miast województwa. Na drugim biegunie znajdują się gminy 
wiejskie. Podstronami dysponuje tylko 5 na 35 badanych (tab. 13). Ważną 
przyczyną tego stanu jest zapewne niska samoocena atrakcyjności dla inwes-
torów zagranicznych, spowodowana świadomością, że lokalna gospodarka 
opiera się na niskowydajnym rolnictwie i dysponuje kiepską infrastrukturą.  
W związku z tym promowanie się za granicą nie przyniesie efektów.   

Dziwi natomiast brak informacji w językach obcych na stronach inter-
netowych większości starostw powiatowych, z czego wynikałoby, że nie za-
leży im nie tylko na inwestorach zagranicznych, ale i na popularyzowaniu jed-
nostki za granicą.  
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TABELA 12: Działanie informacyjno-promocyjne gmin i powiatów w celu przyciągnięcia bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych 
 

Tak Nie Razem 
wskazania 

Czy gmina/powiat prowadzi 
działanie informacyjno-promo-
cyjne w celu przeciągnięcia 
inwestycji zagranicznych poprzez: l.b. % l.b. % l.b. % 

strony internetowe tylko w języku 
polskim? 60 68,97 27 31,03 87 100,00 

strony internetowe z co najmniej 
jedną podstroną w języku obcym? 27 31,03 60 68,97 87 100,00 

materiały informacyjno-promocyjne 
w języku obcym? 54 62,07 33 37,93 87 100,00 

udział w targach zagranicznych jako 
zwiedzający (w ostatnich 5 latach)? 37 42,53 49 57,47  87* 100,00 

udział w targach zagranicznych  
z własnym stoiskiem (w ostatnich  
5 latach)? 

21 24,14 66 75,86 87 100,00 

udział w misjach zagranicznych  
(w ostatnich 5 latach)? 23 26,44 64 73,56 87 100,00 

 
* Dla jednego podmiotu brak danych. 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 
 
 
TABELA 13: Strony internetowe z co najmniej jedną podstroną w języku obcym w jednostkach 
administracji terytorialnej 
 

Tak Nie Razem 
wskazania Typ urzędu 

l.b. % l.b. % l.b. % 
Starostwo powiatu ziemskiego  9 40,00 12 60,00 21 100,00 
Urząd miejski* 10 64,71  6 35,29 16 100,00 
Urząd miejsko-gminny  3 15,39 12 84,61 15 100,00 
Urząd gminny  5 13,89 30 86,11 35 100,00 
Razem 27 30,23 60 69,77 87 100,00 

 
*Gminy i powiatu grodzkiego. 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 

  
Poligraficznymi materiałami informacyjnymi w językach obcych dyspo-

nuje 60% JST. Jest to narzędzie promocyjne wykorzystywane dwukrotnie 
częściej niż podstrona internetowa w językach obcych. Posługiwanie się tymi 
materiałami jest zdecydowanie najbardziej popularne wśród jednostek 
miejskich, a najmniej – w gminach wiejskich. Przypomina to wykorzystywa-
nie podstron internetowych w językach obcych przez różne typy JST. W ba-
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daniu nie ocenialiśmy jakości posiadanych przez urzędy materiałów informa-
cyjno-promocyjnych (tab. 14, wykr. 3). 

 
TABELA 14: Materiały informacyjno-promocyjne w językach obcych w jednostkach admini-
stracji terytorialnej 
 

Tak Nie Razem 
wskazania Typ urzędu 

l.b. % l.b. % l.b. % 
Starostwo powiatowe 15 71,40  6 28,57 21 100,00 
Urząd miejski* 14 87,50  2 12,50 16 100,00 
Urząd miejsko-gminny 12 80,00  3 20,00 15 100,00 
Urząd gminny 13 37,14 22 62,86 35 100,00 
Razem 54 62,07 33 37,93 87 100,00 

 
*W tym miasta na prawach powiatu. 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 
 
 
WYKRES 3: Materiały informacyjno-promocyjne w językach obcych w jednostkach admini-
stracji terytorialnej (w %) 
 

  
 

 Tak  Nie 
 

Ź r ó d ł o: Badanie własne. 
 

Czynny udział w targach zagranicznych wymaga sporego wysiłku organi-
zacyjnego, jednak w ostatnich pięciu latach z tej formy promocji, podobnie 
jak z udziału w misjach zagranicznych, korzystała ¼ badanych jednostek. 
Najbardziej aktywne były urzędy miejskie. Przedstawiciele większej liczby 
jednostek samorządowych uczestniczyli w targach zagranicznych tylko w cha-
rakterze zwiedzających.  

Niektóre JST jako przykłady promocji swej jednostki podawały współ-
pracę z samorządami  partnerskimi za granicą.  Przynosi to korzyści w postaci 
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wymiany doświadczeń, grup młodzieżowych, lepszego poznania się, przeła-
mywania stereotypów. Możliwości przełożenia się takiej współpracy na na-
pływ BIZ są mocno ograniczone, zwłaszcza że w niektórych przypadkach za-
kres działań realizowanych w ramach partnerstwa samorządowego jest margi-
nalny. 

Jeżeli w strukturze organizacyjnej urzędu gminy czy powiatu znajduje się 
komórka do spraw inwestorów, to z reguły obsługuje wszystkich chętnych. 
Jedynie nieliczne JST posiadają wyodrębnioną komórkę do spraw inwestycji 
zagranicznych. W niektórych gminach i powiatach tylko część obowiązków 
jednego pracownika wiąże się z inwestycjami zagranicznymi. Kilka JST         
w ogóle nie posiada pracowników zajmujących się obsługą inwestycji (tab. 15).  

 
 

TABELA 15: Obsługa inwestorów zagranicznych w strukturze organizacyjnej gmin i powiatów 
 

Tak Nie Brak 
odpowiedzi Razem 

wskazania 
Czy gmina/powiat 

posiada: 
l.b. % l.b. % l.b. % l.b. % 

wyodrębnioną ko-
mórkę organizacyjną 
lub wyodrębnione 
stanowisko pracy dla 
obsługi inwestorów 
zagranicznych? 

 8   9,20 77 88,50 2 2,30 87 100,00 

wyodrębnioną ko-
mórkę organizacyjną 
lub wyodrębnione 
stanowisko pracy dla 
obsługi wszystkich 
inwestorów (krajo-
wych i zagranicz-
nych)? 

50 57,47 34 39,08 3 3,45 87 100,00 

tylko pracownika, 
który ma w zakresie 
obowiązków obsługę 
inwestorów zagra-
nicznych? 

20 22,99 63 72,41 4 4,60 87 100,00 

komórki lub pracow-
nika dla obsługi in-
westorów zagranicz-
nych – odrębnie lub 
wraz z inwestorami 
krajowymi? 

78 89,66  5 5,75 4 4,59 87 100,00 

 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 
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6. Obecność BIZ a działania samorządów  
przyciągające inwestorów zagranicznych 

 
Przeprowadzono analizę porównawczą zakresu działań nakierowanych na  

inwestorów zagranicznych w gminach i powiatach grodzkich, w których pro-
wadzą działalność i w których ich nie ma (tab. 16). W tym celu jednostki te-
rytorialne podzielono na dwie grupy:  

1) posiadające na swym obszarze podmioty BIZ; 
2) nieposiadające na swym obszarze podmiotów BIZ.   
Pierwszą grupę utworzyły 42 gminy i powiaty grodzkie, w skład drugiej 

weszły 22 gminy. Przedstawiciele dwóch gmin nie byli w stanie określić, czy 
na ich obszarze znajdują się BIZ. 

 
 

TABELA 16: Działania realizowane w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych w po-
dziale na gminy, w których są lub nie ma podmiotów BIZ* 
 

Obecność podmiotów BIZ  

tak nie nie  
wiem razem Czy gmina realizuje działania w celu przycią-

gnięcia inwestorów zagranicznych? 
liczba gmin 

Tak, realizuje wyodrębnione działania 4 – – 4
Tak, realizuje takie działania ale tylko w ramach 
działań przyciągających wszystkich inwestorów, 
bez podziału na krajowych i zagranicznych 

35 17 2 54 

Nie, nie realizuje działań w celu przyciągnięcia 
inwestycji zagranicznych,  3  5 –  8 

Razem 42 22 2 66 
 
 *Wraz z powiatami grodzkimi. 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 

 
Uzyskane wyniki wskazują na występowanie szeregu różnic. Gminy, 

na terenie których znajdują się podmioty BIZ, zdecydowanie częściej po-
dejmują działania wspierające napływ kapitału zagranicznego. 

 Działania przyciągające inwestorów, bez podziału na krajowych i zagra-
nicznych, prowadzi zdecydowana większość gmin w obydwu grupach. Tylko 
cztery gminy wyodrębniają działania na rzecz inwestorów z zagranicy. 
Wszystkie należą do pierwszej grupy. 

Znacznie większa część gmin pierwszej grupy oferuje nowym inwes-
torom zagranicznym wsparcie finansowe; ich udział wynosi 40% wobec 
zaledwie 9% dla grupy drugiej (tab. 17).  
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TABELA 17: Oferta wsparcia finansowego dla inwestorów zagranicznych w podziale na gminy,  
w których są lub nie ma  podmiotów BIZ* 
 

Obecność podmiotów BIZ 

tak nie nie  
wiem razem Oferta wsparcia finansowego  

gminy 
liczba gmin 

Nie posiada  25 20 2 47
Posiada  17 2 – 19
Razem 42 22 2 66 

 
*Wraz z powiatami grodzkimi. 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 

 
Zdecydowanie więcej gmin z pierwszej grupy korzysta z narzędzi 

promocyjnych, takich jak podstrona internetowa i materiały informacyj-
ne w językach obcych (tab. 18). Podstronę w języku angielskim posiada 36% 
tych jednostek, wobec tylko 14% z grupy drugiej. Gminy posiadające pod-
mioty BIZ znacznie częściej dysponują też materiałami promocyjnymi w ję-
zykach obcych. Opracowane zostały w ponad 70% tych gmin i zaledwie         
w 40% jednostek, w których ich nie ma inwestorów zagranicznych. 

 
TABELA 18: Działanie informacyjno-promocyjne w celu przeciągnięcia inwestycji zagranicz-
nych w podziale na gminy, w których są lub nie ma podmiotów BIZ* 
 

Obecność podmiotów BIZ  

tak nie nie  
wiem razem Czy gmina posiada: 

liczba gmin 
stronę internetową z co najmniej jedną podstroną  
w języku obcym? 15 3 – 18 

materiały informacyjno-promocyjne w języku obcym? 30 9 – 39
Razem  42 22 2 66 

 

*Wraz z powiatami grodzkimi. 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 

 
Gminy, które posiadają inwestorów zagranicznych, zdecydowanie 

częściej oferują potencjalnym inwestorom pomoc w formie udzielanie 
informacji i indywidualnej obsługi w rejestrowaniu działalności. Dobrze 
pokazują to obliczone średnie (tab. 19).  



286                                                                          Tomasz DOROŻYŃSKI, Wojciech URBANIAK  
 
 
TABELA 19: Oferowanie inwestorom zagranicznym pomocy w postaci udzielania informacji     
i indywidualnej obsługi przy rejestrowaniu działalności gospodarczej w podziale na gminy,      
w których są lub nie ma  podmiotów BIZ* 
 

Obecność podmiotów BIZ 
tak nie nie wiem razem Wyszczególnienie 

liczba gmin 
Udzielanie informacji     
Nie (1)     –     –    1    1
Tak, w małym zakresie (2)     4     7    1  12
Tak, w dużym zakresie (3)   37   10    1  48
Średnia    2,902   2,000    2,000    2,770
Brak danych     1     4    –    5
Indywidualna obsługa przy rejestrowaniu 
działalności gospodarczej 

    

Nie (1)    6    5    –   11
Tak, w małym zakresie (2)    9   3    1   13
Tak, w dużym zakresie (3)  25   10    1   36
Średnia    2,475    2,278    2,500     2,417
Brak danych    2    4    –     6
Razem   42   22     2    66 

 

*Wraz z powiatami grodzkimi. 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 

 
Wyodrębnione komórki organizacyjne do spraw inwestorów zagra-

nicznych istnieją jedynie w siedmiu gminach z pierwszej grupy. Komórek 
takich nie ma żadna gmina, w której nie ma podmiotów BIZ (tab. 20). 

 
TABELA 20: Obsługa inwestorów zagranicznych w strukturze organizacyjnej gmin w podziale 
na gminy, w których są lub nie ma  podmiotów BIZ* 
 

Obecność podmiotów BIZ 
tak nie nie wiem razem 

Posiadanie wyodrębnionej komórki 
organizacyjnej, dla obsługi inwestorów 

zagranicznych liczba gmin 
Nie 34 22 2 58
Tak 7 – 7
Brak danych 1 – 1
Razem 42 22 2 66 

 

*Wraz z powiatami grodzkimi. 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 

 
Gminy z pierwszej grupy pozytywnie oceniły zainteresowanie samo-

rządów przyjmowaniem inwestorów zagranicznych  (tab. 21). Prawie 80% 
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TABELA 21: Ocena działań gmin i powiatów województwa łódzkiego w celu przyciągnięcia 
inwestorów zagranicznych w podziale na gminy, w których są lub nie ma podmiotów BIZ* 
 

Obecność podmiotów BIZ  

tak nie nie 
wiem razem Wyszczególnienie 

liczba gmin 
Gminom/powiatom bardzo zależy na przyciągnięciu 
inwestorów zagranicznych     

Niesłuszne 8 8 – 16
Słuszne 31 13 2 46
Brak danych 3 1 – 4
Większość urzędów gminnych /powiatowych nie jest 
przygotowanych do przyjęcia na swym terenie śred-
nich i dużych inwestorów zagranicznych ze względu na 
braki kompetencyjne (np. nieznajomość języków 
obcych) 

    

Niesłuszne 18 12 2 32
Słuszne 21 8 – 29
Brak danych 3 2 – 5
Razem 42 22 2 66 

 

*Wraz z powiatami grodzkimi. 
Ź r ó d ł o: Badanie własne. 
 

 
ich przedstawicieli, wobec 62% badanych z grupy drugiej, uważa, że JST bar-
dzo zależy na przyciągnięciu inwestorów zagranicznych. Jednocześnie jed-
nak przedstawiciele pierwszej grupy są bardziej krytyczni co do kompe-
tencji gmin i powiatów w tej dziedzinie. W większym stopniu uważają, że 
JST nie są przygotowane do przyjmowania inwestorów zagranicznych: 
stwierdziło tak 54% badanych z pierwszej grupy i 40% z grupy drugiej.   

 
 

7. Podsumowanie 
 

Samorząd terytorialny ma bardzo duże kompetencje w różnych dziedzi-
nach. Pozwalają one kreować politykę gospodarczą i społeczną oraz wpływać 
na strukturę przestrzenną gmin, powiatów i województw. Do jego zadań na-
leży tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym polityka rynku pra-
cy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej znaczącej 
dla całego województwa, wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sfe-
rą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji. 
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Po przystąpieniu Polski do UE wzrosła rola samorządu w kształtowaniu 
polityki społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Wynika to z większych kom-
petencji i samodzielności oraz z dostępu do zewnętrznych źródeł finanso-
wania. Rządzenie na niższym szczeblu umożliwia włączenie do tego procesu 
partnerów społecznych i gospodarczych, w tym uczelni, ośrodków badaw-
czych, przedsiębiorców.  

Samorząd terytorialny może zatem realizować cztery podstawowe grupy 
zadań determinujących klimat inwestycyjny na obszarze jednostki, to jest:  
1) tworzyć i rozwijać infrastrukturę, która ułatwia rozpoczynanie, prowa-

dzenie i rozwijanie działalności gospodarczej; 
2) promować ją i zapewnić kompleksową obsługę informacyjną dla poten-

cjalnych inwestorów; 
3) świadczyć sprawnie i profesjonalnie usługi administracyjne;  
4) tworzyć korzystne warunki finansowe do podejmowania i rozszerzenia 

działalności gospodarczej, np. poprzez programy pomocy publicznej.  
Województwo łódzkie nie należy do regionów najlepiej rozwiniętych      

w Polsce. Charakteryzuje się relatywnie niskim poziomem dochodu na jedne-
go mieszkańca oraz zróżnicowaną atrakcyjnością inwestycyjną. Dysproporcje 
są najbardziej widoczne między podregionem łódzkim a pozostałą częścią 
województwa. Aglomeracja, która obejmuje miasto Łódź i gminy ościenne, 
charakteryzuje się wyższym poziomem dochodów i wydatków, lepszą infra-
strukturą gospodarczą i społeczną oraz bogatszą ofertą dla inwestorów.  

Podjęcie działań na rzecz przyciągania i utrzymania inwestorów w regio-
nie, w tym inwestorów zagranicznych, wydaje się zatem uzasadnione. Prze-
świadczenie to wynika nie tylko z rozważań teoretycznych i oceny sytuacji 
gospodarczej i społecznej w Łódzkiem, ale także z wyników badania ankieto-
wego.  

Badanie wykazało, że większość gmin nie przygotowała oferty dla inwe-
storów. Z reguły powstaje ona dopiero wówczas, gdy inwestor się pojawia. 
Wcześniejsze opracowanie oferty może być ważnym czynnikiem zachęcają-
cym do inwestowania w gminie, a jej brak jest dużym utrudnieniem dla przed-
siębiorców zagranicznych. Zawierać powinna przede wszystkim informacje 
na temat: terenów inwestycyjnych, instrumentów pomocy publicznej, wspar-
cia organizacyjnego i informacyjnego. Szczegóły oferty mogą być rozważane 
już w trakcie negocjacji z inwestorem. 

Samorządy, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, powinny zwrócić 
większą uwagę na działalność promocyjną. Wprawdzie posługują się niektó-
rymi jej formami, w tym stronami internetowymi, publikacjami, targami i mi-
sjami zagranicznymi, jednak działania te nie mają charakteru międzynarodo-
wego z przyczyny znikomego wykorzystywania języków obcych w promocji. 
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Ponadto część z nich nie jest rozliczana za osiągnięte rezultaty i prawdopo-
dobnie ma charakter pozorny, np. bierny udział w imprezach targowo-wysta-
wienniczych.  
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ACTIVITIES OF COMMUNES AND COUNTIES AIMED AT ATTRACTING FDI  
IN THE VOIVODESHIP OF LODZ 

 

(S u m m a r y) 
 

The article was prepared on the basis of the results of a questionnaire survey, the 
literature of the subject, analysis of national and EU legislation, and regional data from the 
Central Statistical Office. Interviews were conducted with representatives of nearly a half 
of local–government units (LGU) in the voivodeship of Lodz. The main aim of this article 
is to evaluate the activities by local government with respect of attracting and retaining 
foreign direct investments. 
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