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Lokalizacja
Lublin położony jest we wschodniej Polsce, na północnym skraju 

Wyżyny Lubelskiej  Dolina Bystrzycy dzieli miasto na dwie, 

odmienne krajobrazowo części: lewobrzeżną, z urozmaiconą rzeźbą 

terenu, głębokimi dolinami i starymi wąwozami lessowymi oraz 

prawobrzeżną - będącą częścią płaskowyżu świdnickiego  Lublin 

należy historycznie do Małopolski i jest stolicą Lubelszczyzny  

Ogromnym atutem miasta jest jego położenie w niedużej 

odległości od wschodniej granicy Unii Europejskiej 

Lublin jest największym ośrodkiem akademickim, gospodarczym 

i administracyjnym po wschodniej stronie Wisły  Najbliższe przejście 

graniczne z Ukrainą – Dorohusk, znajduje się niecałe 100 km stąd  

Od Lwowa dzieli Lublin zaledwie 217 kilometrów i ok  3 godziny jazdy 

samochodem, a podróż do oddalonego o 506 km Mińska, stolicy 

Białorusi, zajmuje ok  6 godzin  Położenie czyni Lublin w obecnych 

realiach geopolitycznych ambasadorem spraw wschodnich w Unii 

Europejskiej oraz reprezentantem spraw unijnych na Wschodzie  

W Lublinie krzyżują się ważne międzynarodowe szlaki 

komunikacyjne  Dzięki stale udoskonalanej infrastrukturze 

komunikacyjnej, powstają dogodne połączenia drogowe i kolejowe 

z centralną i południową Polską, a otwarty w grudniu 2012 roku 

Port Lotniczy Lublin zapewnia szybki dostęp do najważniejszych 

miast i węzłów komunikacyjnych Europy: Dublina, Frankfurtu, 

Mediolanu, Londynu, Oslo, Rzymu i Sztokholmu 4
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Demografia i rynek pracy
W samym Lublinie mieszka prawie 350 tys  osób, co czyni go 9 

miastem w Polsce pod względem wielkości populacji  Ponad dwukrotnie 

więcej osób (717 tys ) zamieszkuje Lubelski Obszar Metropolitalny, 

na który składa się Lublin oraz 41 gmin z 4  przylegających do niego 

powiatów (lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego)  

Dzięki współpracy samorządów lokalnych, teren jest coraz lepiej 

skomunikowany zarówno poprzez sieć transportu miejskiego, jak 

i połączenia kolejowe  Sprzyja to lepszej integracji Lublina z jego 

przedmieściami oraz aktywizacji gospodarczej nowych terenów 

Lublin to miasto ludzi aktywnych i ambitnych  Osoby w wieku 15-64 

lat stanowią aż 71% mieszkańców, a aż 27% populacji ukończyło 

studia wyższe  Podobnie jak w pozostałej części Polski, również 

w Lublinie rośnie zatrudnienie w sektorze usług  Potwierdzają 

to statystyki dla poszczególnych branż, które wskazują na 

niemal 14% wzrost liczby pracujących w przedsiębiorstwach 

usługowych w latach 2005-2012  Należy przy tym zaznaczyć, iż 

stopa bezrobocia utrzymuje się na stałym poziomie, wahając się 

pomiędzy 9,6-10%  Jak wskazują statystyki, lokalny rynek cechuje 

niska rotacja pracowników - rodowici lublinianie niechętnie migrują 

w poszukiwaniu pracy  Co 5  mieszkaniec miasta tylko raz w życiu 

zmienił pracodawcę, a co 3  pracuje w tym samym miejscu całe życie 

Obecnie, w mieście zarejestrowanych jest ponad 43 tys  firm, 

spośród których aż 96% to mikro przedsiębiorstwa, zatrudniające 

mniej niż 10 osób  Dużo mniejszą grupę stanowią przedsiębiorstwa 

małe - 3%, których zatrudnienie nie przekracza 50 osób  Zapewnia 

to wysoką dywersyfikację lokalnej gospodarki 
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Potencjał akademicki
Tradycje akademickie Lublina sięgają połowy XVI wieku i założonej 

tu przez znanego lubelskiego rabina, Salomona Szachnę, akademii 

talmudycznej  Szkoła, której pierwszym rektorem był słynny 

Salomon Luria, zwany Maharszalem, cieszyła się niezwykłym 

zainteresowaniem i w krótkim czasie zyskała rozgłos poza granicami 

kraju, ściągając do miasta studentów z całej Polski, Czech i Niemiec  

Obecnie, Lublin to nadal jeden z głównych ośrodków akademickich 

Polski - największy we wschodniej części kraju: na 10 tys  

mieszkańców przypada tu niemal 2 5 tys  studentów! Łącznie, 

na 10 uczelniach kształci się tu 75 tys  osób, w tym ponad 3 

tys  obcokrajowców (rok akademicki 2013/14)  Co istotne, aż 

5 z funkcjonujących w mieście uczelni, to szkoły publiczne: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

im  Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska 

i Uniwersytet Medyczny  

Zaplecze akademickie to dziś jeden z najsilniejszych atutów 

miasta  Jego obecność nie tylko kształtuje swoiste genius loci, 

przyciągając do Lublina rzesze młodych i energicznych ludzi, ale 

przede wszystkim wspiera innowacyjność lokalnego przemysłu 

poprzez swój potencjał naukowo-badawczy  To właśnie sprawna 

współpraca pomiędzy lubelskimi naukowcami a tutejszymi firmami 

oraz możliwość zastosowania wyników ich wspólnych badań 

w produkcji będzie warunkowała tempo wzrostu takich sektorów jak 

biotechnologia czy farmacja 
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się w obrębie Centralnego Okręgu Przemysłowego, stając się 

jego ważnym ośrodkiem  W 1936 roku, w  Lubelskiej Wytwórni 

Samolotów, rozpoczęła się produkcja nowoczesnych samolotów 

Mewa, Żubr i Czapla  Intensywnemu uprzemysłowieniu okresu 

międzywojennego towarzyszyły inwestycje elektryfikacyjne 

i  komunikacyjne, które przerwał wybuch II wojny światowej  

Pierwsze lata powojenne to przede wszystkim odbudowa 

zniszczonego działaniami wojennymi i  okupacją miasta  

Nacjonalizacja przemysłu spowodowała zamknięcie znanych 

od pokoleń firm  W ich miejsce powstawały nowe: Lubelskie 

Zakłady Graficzne, Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, 

Fabryka Maszyn Rolniczych  W latach 50-tych XX wieku w Lublinie 

rozpoczęła działalność Fabryka Samochodów Ciężarowych 

(FSC), specjalizująca się w produkcji samochodów dostawczych 

(popularne marki FSC Żuk oraz FSC Lublin)  Był to jeden 

z największych podmiotów motoryzacyjnych w Polsce - rocznie 

produkowano tu ponad 10 000 ciężarówek  W latach 1995 - 2001 

południowokoreański koncern Daewoo produkował w Lublinie 

samochody osobowe marki Daewoo Nexia, Lublin, Musso, Corrado 

i wojskowe Honkery 

Tradycje lubelskiej gospodarki
Lublin już w XV wieku należał do miast, które dynamicznie 

rozwijały się gospodarczo  Sprzyjało temu doskonałe położenie 

geograficzne na handlowym Szlaku Jagiellońskim wiodącym 

znad Morza Czarnego na zachód Europy  Największy rozkwit 

gospodarczy Lublina miał miejsce w drugiej połowie XIX wieku  

W mieście zaczęły pojawia się pierwsze zakłady produkcyjne, 

fabryki oraz wytwórnie, a  Lublin stał się jednym z głównych 

ośrodków przemysłu metalowego Królestwa Polskiego  Do 

najważniejszych zakładów tego okresu należały zakłady Plagego 

i Laśkiewicza produkujące kotły parowe, a po I wojnie także 

samoloty i karoserie samochodów osobowych i autobusów  

W 1864 roku powstała fabryka maszyn i  narzędzi rolniczych 

Wacława Moritza i  Mieczysława Wolskiego  To w  Lublinie 

działała założona przez Wilhelma Hessa największa przed 

I wojną światową polska fabryka wag, a  wyroby garbarni braci 

Domańskich zdobywały nagrody i medale na światowych 

wystawach  Z uwagi na rolniczy charakter regionu, w  Lublinie 

koncentrowała się nie tylko produkcja, ale i  przetwórstwo 

żywności  Młyny, produkcja cukru i  słodu, browary – to główne 

nurty rozwijającego się lubelskiego przemysłu kształtowanego 

i finansowanego przede wszystkim przez lubelskich ewangelików  

W  okresie II Rzeczpospolitej, w latach 1936-39, Lublin znalazł 
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produktów i usług oferowanych przez tutejsze firmy  Znajdziemy 

tu przedsiębiorstwa specjalizujące się w oprogramowaniu 

dla szpitali, banków, firm ubezpieczeniowych, koncernów 

farmaceutycznych czy branży energetycznej  Głównymi 

reprezentantami sektora w Lublinie są takie firmy jak Asseco 

Business Solutions, eLeader, Spółka Inżynierów SIM czy 

CompuGroup Medical Polska  Wśród firm działających w mieście 

od niedawna wymienić należy takie marki jak: Comarch, Mobica, 

Sii, Simple, Transition Technologies czy Sollers Consulting  

 Przemysł spożywczy
Lublin, jako stolica regionu specjalizującego się w rolnictwie, 

jest jednym z największych ośrodków przemysłu spożywczego 

w kraju  To właśnie tu produkowane jest aż 35% polskiej żywności  

Województwo Lubelskie to krajowy lider uprawy chmielu, tytoniu 

i owoców miękkich, nie ma też w Polsce większego dostawcy 

malin, porzeczek i agrestu  Region zajmuje drugie miejsce 

w Polsce pod względem wielkości powierzchni sadów oraz skali 

produkcji zbóż  Co więcej, działa tu ponad 2 tysiące gospodarstw 

produkujących certyfikowaną żywność ekologiczną  Do najbardziej 

rozpoznawalnych lubelskich produktów należą słodycze 

„Solidarności”, cukierki „Pszczółki”, herbaty i syropy Herbapolu, 

miody pitne Apisu czy makarony Lubelli  Z Lublina wywodzą się 

również takie popularne marki jak Perła oraz Stock 

  Outsourcing procesów biznesowych 
(BPO/SSC)

O potencjale Lublina dla branży nowoczesnych usług biznesowych 

świadczy przede wszystkich potencjał akademicki oraz rozwijająca 

się infrastruktura biurowa i komunikacyjna  W centrach usług 

zlokalizowanych w Lublinie pracuje obecnie ponad 3,5 tys osób, z czego 

zdecydowana większość to pracownicy podmiotów z kapitałem 

zagranicznym, specjalizujących się głównie w obsłudze relacji 

z klientami oraz procesów finansowo-księgowych  Spośród globalnie 

rozpoznawalnych firm swoje centra usług biznesowych utworzyły 

tu m in  Genpact, Orange czy Convergys  W mieście swoje siedziby 

mają również centra obsługi klienta liderów polskiego rynku usług 

finansowych, tj  PKO Bank Polski, Alior Bank, Warta czy Proama 

 Informatyka i telekomunikacja
W Lublinie funkcjonuje ponad 750 firm sektora ICT, spośród 

których zdecydowaną większość stanowią mikro i małe 

przedsiębiorstwa zatrudniające łącznie ponad 1400 osób  

Aktualnie, w mieście działa ponad 50 dużych i średnich 

firm informatycznych, które w sumie zatrudniają ponad 2 1 

tys  pracowników  Łącznie firmy te generują ok  400 miejsc 

pracy rocznie, co jest dowodem ich dynamicznego rozwoju  

Silną stroną lubelskiej branży IT jest również różnorodność 

Gospodarcza multispecjalizacja miasta
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Biotechnologia
Dla rozwoju branży biotechnologicznej w Lublinie kluczowe jest 

tutejsze zaplecze naukowo-badawcze  Kierunek „Biotechnologia” 

realizują tu 3 uczelnie, a kolejne 5 prowadzi kierunki związane 

z branżą, tj  „Inżynieria biomedyczna”, realizowana wspólnie 

przez Politechnikę Lubelską oraz Uniwersytet Medyczny, czy 

„Bioinżynieria” oraz „Zielarstwo i terapie roślinne”, otwarte na 

Uniwersytecie Przyrodniczym  Poza uczelniami działa blisko 100 

laboratoriów badawczych i analitycznych  Z takiego zaplecza 

rozwojowego korzysta już ponad 300 istniejących przedsiębiorstw 

biotechnologicznych, a ich liczba ciągle rośnie  Funkcjonują tu m in  

dwie z trzech firm w Polsce specjalizujących się w odczynnikach 

in vitro: Biomaxima i PZ CORMAY  Swoją siedzibę mają tu także 

najstarsza firma biotechnologiczna w Polsce - Wytwórnia Surowic 

i Szczepionek BIOMED - LUBLIN S A, oraz takie znane firmy, jak 

Medi – Sept, Vet Agro czy Baxter Manufacturing 
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Logistyka
Atutem Lublina w rozwoju branży logistycznej jest jego położenie 

geograficzne i bliskie sąsiedztwo państw Europy Wschodniej  

Nie bez znaczenia są uczelnie, które kształcą rocznie ponad 

2 tys  specjalistów ds  transportu i logistyki, oraz dynamika 

inwestycji drogowych w Lublinie  Stale rozwija się też siatka 

połączeń Portu Lotniczego Lublin, który planuje uruchomienie 

terminala cargo  Aktualnie w Lublinie swoją działalność 

prowadzi 10 centrów logistycznych, wśród których największą 

powierzchnię zajmują centra Grupy Eurocash (17 tys  m2), Poczty 

Polskiej (17,5 tys  m2) i firmy Raben (16,2 tys  m2)  Istnieje 

również 13 hal magazynowych o łącznej powierzchni ponad 50 

tys  m2  Na terenie strefy ekonomicznej trwa budowa parku 

produkcyjno-logistycznego Millenium Logistics Park (54 tys  m2), 

w przygotowaniu jest również Centrum Logistyczne Vetterów (6 

tys  m2) oraz centrum logistyczne rozpoczęte przez firmę Wikana 

(13 tys  m2)  W dłuższej perspektywie, tak intensywny rozwój 

infrastruktury przełoży się na rozwój branży, a w konsekwencji 

przyniesie wiele nowych miejsc pracy 

Energia odnawialna
Warunki środowiskowe województwa lubelskiego stanowią 

szczególnie korzystny czynnik dla rozwoju branży energii 

odnawialnej  W większości kraju średni poziom jednostek 

ciepła sięga 1000 kWh/m2, tymczasem na Lubelszczyźnie 

wynosi on 1200 kWh/m2  Stwarza to doskonałe warunki 

rozwoju dla firm zajmujących się energią odnawialną  Przykład 

dobrych praktyk w tym zakresie stanowią m in  takie firmy, 

jak Watman, producent przydomowych elektrowni wiatrowych 

i baterii słonecznych, czy AG Metal Poland, producent ogniw 

fotowoltaniczych nowej generacji  Wsparcie dla rozwoju biznesu 

stanowi również zaplecze akademickie  Naukowcy z Politechniki 

Lubelskiej z powodzeniem prowadzi badania nad wykorzystaniem 

biogazu jako paliwa alternatywnego i analizują technologiczne 

aspekty wytwarzania cienkowarstwowych fotoogniw  Należy 

również wspomnieć o Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym, 

skupiającym aż 37 podmiotów 
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Przemysł motoryzacyjny
Współczesny Lublin to silny ośrodek przemysłu motoryzacyjnego 

i maszynowego – działają tu przedsiębiorstwa produkujące m in  

ciągniki i przyczepy, samochody, a także baki paliwowe, silniki, 

sprężyny i resory oraz części do pojazdów - kute matrycowo, 

odlewane i obrabiane mechanicznie  Ten rodzaj przemysłu 

znajduje mocne wsparcie w dobrym zapleczu techniczno-

infrastrukturalnym i w profesjonalnej kadrze, która w dużej 

mierze rekrutuje się spośród absolwentów Politechniki Lubelskiej  

Na związanych z branżą kierunkach studiuje ponad 10 tysięcy 

osób  Długoletnie tradycje przemysłu samochodowego są 

obecnie odbudowywane, prężnie rozwija się również branża 

maszynowa  Do najbardziej rozpoznawalnych producentów 

maszyn należą m in  Ursus, Sigma czy Sipma, zaś wśród 

wytwórców części wyróżniają się Inergy Automotive Systems 

Poland, ABM Greiffenberger, Daewon Europe czy MW Lublin  
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Powierzchnie handlowe
Równie intensywnie rozwija się rynek powierzchni handlowych, który 

w kwietniu 2014 roku osiągnął 360 000 m2 powierzchni najmu (tzw  

General Leasable Area)  Oznacza to, że na na 1000 mieszkańców 

przypada tu 794 m2 , podczas gdy średnia dla miast o populacji 200 

000 – 400 000 osób to obecnie 576 m2  Podobnie, rozpatrując osobno 

segment centrów handlowych, Lublin z wynikiem 642 m2/ 1000 

mieszkańców jest na wiodącej pozycji  Średnie nasycenie dla puli 

miast porównywalnej wielkości wynosi 472 m2  Otwarcie kolejnych 

galerii, centrum handlowo – rozrywkowego Tarasy Zamkowe i centrum 

wyprzedażowego City Outlet o łącznej powierzchni najmu 50 100 m2 

umocni pozycję Lublina na czele rankingu 

Rynek mieszkaniowy
Według Głównego Urzędu Statystycznego zasób mieszkaniowy 

w Lublinie na koniec 2012 wyniósł niespełna 141 998 mieszkań 

o łącznej powierzchni użytkowej ponad 8,5 mln m2, co oznacza 

około 408 mieszkań na 1000 mieszkańców  Średnia wielkość 

mieszkania wyniosła 59,8 m2  Średnia roczna podaż mieszkań 

w Lublinie w ciągu ostatnich 8 lat utrzymywała się na poziomie 

około 1 700 mieszkań rocznie  W 2013 roku oddano do 

użytkowania rekordową ilość: 2 358 mieszkań  Jednocześnie, 

miasto przygotowuje nowe tereny pod inwestycje mieszkaniowe, 

w szczególności we wschodnich i północnych dzielnicach  Biorąc 

pod uwagę projekty będące obecnie w realizacji, ceny ofertowe 

mieszkań w standardzie deweloperskim wahają się od ok  4 000 – 

6 000 zł/ m2 

Rynek nieruchomości
Powierzchnie biurowe
Zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych zaczęły tu powstawać 

w latach 2001-2003, kiedy na rynek trafiły pierwsze projekty o łącznej 

powierzchni blisko 23 300 m2  Wraz z rozwojem sektora usług 

w mieście, sukcesywnie powstawały kolejne obiekty, budowane 

głównie przez lokalnych deweloperów  W 2013 roku na rynek trafiło 

łącznie ponad 24 300 m2  nowej powierzchni, co było najwyższą 

wartością zanotowaną do tej pory w Lublinie  Dziś, całkowita 

powierzchnia biurowa w mieście wynosi 139 800 m2, co stawia Lublin 

na 9  miejscu w skali kraju i na 1  miejscu w Polsce Wschodniej 

Rynek hotelowy

Według oficjalnych danych Ministerstwa Sportu i Turystyki na koniec 

IIQ 2014 w Lublinie działały 23 hotele, w tym 1 - pięciogwiazdkowy, 

3 - czterogwiazdkowe, 15 hoteli trzygwiazdkowych, 2 hotele 

dwugwiazdkowe i 2 hotele skategoryzowane jako jednogwiazdkowe  

W ciągu ostatnich 3 lat na rynek trafiło 9 nowych hoteli  Jedną 

z niedawno ukończonych inwestycji jest pierwszy pięciogwiazdkowy 

obiekt w mieście – Hotel Alter, zlokalizowany w zabytkowej 

kamienicy na Starym Mieście  W trakcie budowy jest także 

trzygwiazdkowy Hotel Wieniawski w Śródmieściu  Wraz z otwarciem 

lotniska oraz ożywieniem gospodarczym w regionie, wzrasta liczba 

noclegów udzielonych obcokrajowcom, która w 2012 roku wyniosła 

32% całkowitej liczby noclegów  W 2011 roku stopień wykorzystania 

pokoi był najwyższy spośród miast o porównywalnej liczbie 

mieszkańców i osiągnął poziom 52,5%
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11 - 12 €/m2

Przeciętna
stawka najmu biura

360 000 m2

Rynek
powierzchni handlowej (GLA)

139 800 m2

Nowoczesna
powierzchnia biurowa

2%
Poziom pustostanów 

w obiektach handlowych

4711 zł/m2

Średnia roczna podaż mieszkań
1700

Średnia roczna podaż mieszkań

52,5%
Wskaźnik obłożenia pokoi hotelowych

21
Liczba hoteli

3,5 - 4 €/m2

Przeciętna stawka najmu
powierzchni magazynowo produkcyjnej
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Strefa ekonomiczna
Podstrefa LUBLIN stanowi integralną cześć Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, zarządzanej przez Agencję 

Rozwoju Przemysłu S A  oddział w Mielcu  Teren Podstrefy 

LUBLIN obejmuje grunty zlokalizowane w południowo-

wschodniej części miasta w rejonie ul  Witosa, w pobliżu 

budowanej obwodnicy miasta, węzła komunikacyjnego trasy 

ekspresowej S-17 oraz Portu Lotniczego Lublin S A  Obszar 

Podstrefy w chwili obecnej to 116ha gruntów, które objęte 

są aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego z przeznaczeniem na aktywność gospodarczą 

(AG) oraz w pełni przygotowane pod inwestycje 

Na podstawie otrzymanego Zezwolenia Ministra Gospodarki, 

przedsiębiorca podejmujący działalność na terenie Podstrefy 

LUBLIN w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 

MIELEC jest uprawniony do korzystania z pomocy publicznej, 

stanowiącej pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku 

dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT/CIT), udzielanej 

z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia 

nowych miejsc pracy 

Obecnie, Podstrefa LUBLIN obejmuje łącznie 116ha w pełni 

uzbrojonych gruntów  W związku z dużym zainteresowaniem ze 

strony inwestorów, władze miasta planują jej poszerzenie do 198 

ha w perspektywie najbliższych lat  Dla przedsiębiorców, będzie 

to najprawdopodobniej ostatnia okazja, aby skorzystać z pomocy 

regionalnej na tak wysokim poziomie, jaki na Lubelszczyźnie 

wciąż wynosi 50-70%, w przeciwieństwie do województw 

centralnej i zachodniej Polski 
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zezwolenia miejsca pracy
w latach 2008-2014

wartość inwestycji
w latach 2008-2013

wartość inwestycji
deklarowana przez inwestorów
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Sieciowanie i rozwój przedsiębiorczości

Lublin efektywnie wspiera talenty, organizacje oraz 

przedsięwzięcia, pomagając w budowie sieci połączeń tworzącej 

kapitał twórczy i społeczny, leżący u podstaw stabilnego 

rozwoju gospodarczego  Już dziś działa w mieście 6 inkubatorów 

przedsiębiorczości, w których łącznie funkcjonuje blisko 80 

firm  Aż 16 instytucji otoczenia biznesu oferuje wsparcie 

małym i średnim przedsiębiorstwom  Ponad 520 podmiotów 

współpracuje w ramach 12 istniejących klastrów  i inicjatyw 

klastrowych  Powstał lokalny komitet TEDxLublin, działający na 

rzecz samorozwoju młodych i ambitnych ludzi zainteresowanych 

zastosowaniem nowych technologii  Coraz więcej firm 

z sukcesem aplikuje o status centrum badawczo-rozwojowego  

Wraz z rozwojem infrastruktury co-workingowej powstają kolejne 

przemysły kreatywne i nieszablonowe start-upy  Innowacyjne 

pomysły są aktywnie promowane w ramach różnorodnych 

projektów, co zwiększają szanse firm na pozyskanie inwestora 

lub kooperantów i przyczynia się do tworzenia wizerunku Lublina 

jako miasta inspirującego biznes  Jednocześnie, promocja 

oryginalnych przedsięwzięć integruje przedsiębiorców, twórców 

oraz środowiska nauki  Dzięki aktywności na wielu polach, miasto 

sieciuje małych i kreatywnych z dużymi i zasobnymi  Powstaje 

lokalne środowisko przedsiębiorców różnej wielkości, skupionych 

wokół idei konkurencyjnej kooperacji, którzy jednocześnie 

konkurują między sobą, współpracują i współtworzą przyjazny 

klimat biznesowy Lublina 
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Obsługa inwestora
W celu ułatwienia dostępu do informacji oraz bezpośredniego 

wsparcia procesu inwestycyjnego do dyspozycji firm 

zainteresowanych rozwojem działalności w Lublinie pozostaje 

zespół obsługi inwestorów  Jego główne zadania to promocja 

potencjału gospodarczego oraz aktywne wsparcie procesu 

obsługi krajowych i zagranicznych inwestorów w zakresie:

•	  Procesu nawiązywania relacji pomiędzy inwestorem, 

a miastem i jego służbami 

•	 Doradztwa w zakresie wyboru terenów pod inwestycje 

•	 Serwisu informacyjnego dot  ulg i zachęt dla inwestorów, 

wysokości podatków i opłat lokalnych 

•	 Doradztwa i pomocy w trakcie całego procesu 

inwestycyjnego (od planowania lokalizacji do zakończenia 

procesu inwestycyjnego) 

•	 Współpracy z inwestorem w procesie ubiegania się 

o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody 

administracyjne 

•	 Współpraca z inwestorem w zakresie ubiegania się 

o wymagane przepisami prawa i niezbędne w procesie 

planowania i realizacji inwestycji zezwolenia i zgody od 

przedstawicieli mediów technicznych 
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