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  Misją PAIiIZ jest „kształtowanie pozytywnego klimatu inwestycyjnego, 

pozyskiwanie inwestorów zagranicznych i wspieranie polskich inwestycji 

zagranicą”. 

 

 PAIiIZ realizując swoją misję skupia się na następujących zadaniach: 

• pozyskaniu i obsłudze inwestorów polskich i zagranicznych; 

• zwiększeniu reinwestycji i opiece po-inwestycyjnej; 

• promocji gospodarczej Polski i kształtowaniu pozytywnego klimatu 

inwestycyjnego; 

• wspieraniu polskich przedsiębiorców za granicą. 

Misja i zadania PAIiIZ S.A. 



 

 Oferta RIG: 

• informacja gospodarcza, 

• organizacja wyjazdowych misji studyjno-gospodarczych i obsługa 

przyjazdowych, 

• organizacja giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp., 

• organizacja międzynarodowych seminariów problemowych z udziałem 

ekspertów krajowych i zagranicznych, 

• upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania 

rozwoju przedsiębiorczości, 

• udostępnianie krajowych i zagranicznych informatorów, katalogów, biuletynów 

i opracowań specjalistycznych, 

• poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych, 

• pośrednictwo w wymianie ofert kooperacyjnych firm członkowskich i kojarzenie 

z partnerami zagranicznymi, 

 

 
Źródło:http://rig.katowice.pl 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 



Działalność RIG: 

 

• wydawanie świadectw pochodzenia oraz legalizacja dokumentów w handlu 

zagranicznym, 

• współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami 

dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej, 

głównie z Europy, 

• realizacja programów pomocowych UE, Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki, 

• organizacja, udział w jury i udostępnianie materiałów dotyczących konkursów 

dla przedsiębiorców, 

• działalność wydawnicza, 

• działalność promocyjno-reklamowa. 

 

Źródło:http://rig.katowice.pl 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 



   29 października 2015 r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

i Regionalna Izba Gospodarcza (RIG) zawiązały porozumienie o współpracy 

dotyczącej utworzenia w Katowicach Punktu Konsultacyjnego PAIiIZ.             

List intencyjny w tej sprawie podpisali wiceprezes PAIiIZ Michał Dąbrowski           

i prezes RIG Tadeusz Donocik. 

 

Punkt Konsultacyjny w Katowicach 



 

 Cel współpracy: 

• wspomaganie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej przez 

MŚP; 

• intensyfikacja działań doradczych, konsultacyjnych i szkoleniowych                         

dla sektora MŚP (wsparcie działalności inwestycyjnej i eksportowej); 

• wspieranie rozwoju przedsiębiorczości Makroregionu Południowej Polski                 

(tj. woj. małopolskiego, śląskiego); 

• zbliżenie do sektora górniczego i okołogórniczego; 

• wsparcie polskich przedsiębiorstw z sektora górniczego w kontaktach                       

z krajami zainteresowanymi importem Polskich technologii; 

• zrównoważenie szans rozwoju regionów Polski. 

 

 

 

Punkt Konsultacyjny w Katowicach 



W ramach Porozumienia zobowiązaniami Regionalnej Izby Gospodarczej jest: 

• wspieranie lokalnych izb handlowych i gospodarczych w współpracy                             

z biznesem; 

• wsparcie doradcze dla zagranicznych instytucji planujących rozszerzenie 

działalności w Makroregionie Południowej Polski; 

• wsparcie reinwestycji polskich przedsiębiorstw; 

• usługi szkoleniowe i doradcze dot. procesu obsługi inwestora; 

• udostępnienie PAIiIZ lokalu na potrzeby prowadzenia Punktu 

Konsultacyjnego; 

• współorganizacja wydarzeń, w tym Europejskiego Kongresu MŚP                             

w Katowicach. 

 

 

Punkt Konsultacyjny w Katowicach 



 Zobowiązania Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych to: 

• prowadzenie działań doradczych i szkoleniowych dla MŚP z zakresu 

pozyskiwania funduszy na rozwój działalności (eksportowej); 

•  zapewnienie pomocy dla przedsiębiorców w znalezieniu partnerów, 

dostawców, instrumentów wsparcia; 

• prowadzenie działań promujących Makroregion Południowej Polski wśród 

inwestorów zagranicznych; 

• udzielenie inwestorom informacji dot. otoczenia gospodarczo-prawnego 

inwestycji, procedur administracyjnych występujących w trakcie realizacji 

projektów inwestycyjnych; 

• współorganizacja wydarzeń, w tym Europejskiego Kongresu MŚP                               

w Katowicach. 

 

 

Punkt Konsultacyjny w Katowicach 



  

 

Punkt Konsultacyjny w Katowicach jest odpowiedzią na konieczność szukania 

rynków zbytu dla polskich przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu poprzez 

stworzenie podwalin zwłaszcza pod klaster górniczy, który ma być platformą 

wymiany doświadczeń oraz stworzyć możliwości dzielenia się przez te firmy 

zapleczem produkcyjnym czy logistycznym. 

Punkt Konsultacyjny w Katowicach 



Zapraszamy do współpracy 

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 

tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 

e-mail: post@paiz.gov.pl 


