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Dlaczego Lublin tak inspiruje biznes?

Wydawać się może, że są setki 
i tysiące przyczyn, uwarunkowań, faktów 
i możliwych odpowiedzi.
Może dlatego, że to młode duchem miasto 
o ogromnym potencjale ludzkim?
A może dlatego, że to czwarta pod względem 
jakości życia metropolia kraju?
Może dlatego, że jest jednym z najbardziej 
aktywnych centrów akademickich?
A może dlatego, że ma najmłodsze 
i najładniejsze lotnisko w Polsce
oraz dogodne połączenia z całym światem?

A może odpowiedź jest tylko jedna 
i tak naprawdę dużo prostsza?
Mamy to w genach.
Przedsiębiorczość jest w DNA Lublina.

inspiruje biznes
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LUBLIN – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WPISANA W DNA MIASTA

Miasto zanurzone w historii

> Robert Żyśko
Jako stolica województwa lubelskiego 
miasto pełni rolę administracyjnego, 
gospodarczego i kulturalnego centrum 
regionu. Ponad 700-letnia historia, 
jak i położenie w wielokulturowym 
tyglu znalazły odbicie w różnorodnej 
architekturze, topografii, a także wpłynęły 
na rozwój społeczno-kulturowy miasta. 
Lokalny koloryt sprawia, że jest to miejsce 
atrakcyjne i dla turystów, i dla filmowców, 
którzy szukają i znajdują tu inspiracje 
do realizacji swoich projektów.

Rozwój w „duchu 
przedsiębiorczości”

> Marta Lenkiewicz
Lublin to jedna z najszybciej rozwijają-
cych się przestrzeni miejskich w Polsce. 
Przyjęta dwa lata temu strategia rozwo-
jowa miała na celu nie tylko utrzymanie, 
ale i przyspieszenie tego trendu. Miasto 
stawia przede wszystkim na sektory, 
w których widzi największy potencjał: 
BTO, IT, ICT, nie zapominając o histo-
rycznych tradycjach i geograficznych 
uwarunkowaniach: branży spożywczej 
i motoryzacyjnej.

Ekosystem lubelskiego biznesu

> Monika Malinowska
Ekosystem biznesowy obejmuje 
wiele firm i organizacji, m.in.: 
dystrybutorów, podwykonawców, 
konkurencyjne produkty lub usługi, 
dostawców technologii, tworząc sieć 
wzajemnych powiązań. Wśród zadań 
miasta jest strategiczne wspieranie 
przedsiębiorczości, promowanie 
rozwoju klastrów, inkubatorów czy 
parków naukowo-technologicznych, 
a także dbanie o nawiązanie między 
nimi prawidłowych relacji.
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Konkurencyjni wobec innych 

> Paweł Górecki
Największym atutem miasta dla 
przedsiębiorców jest nie tyle tani dostęp 
do wysokiej jakości infrastruktury, 
co kapitał ludzki. Lublin to bowiem miasto 
ludzi aktywnych i ambitnych. Dostęp 
do rozwiniętego zaplecza naukowo-
badawczego oraz położenie geograficzne 
sprawiają, że Lublin wyróżnia się na tle 
innych miast Polski o podobnej wielkości. 

Miasto zaangażowanych

> Rozmowa
Jak utrzymać wysokie tempo rozwoju, 
tworzyć klimat sprzyjający kolejnym 
inwestycjom i zapewnić dogodne 
warunki życia? Na te pytania próbują 
odpowiedzieć najbardziej zaangażowani 
w rozwój miasta: prezydent Lublina – 
dr Krzysztof Żuk, dyrektor Wydziału 
Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu 
Miasta Lublin – dr Mariusz Sagan oraz 
dziekan Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie – dr hab. Zbigniew Pastuszak. 

Lublin – miasto dla aktywnych

> Monika Malinowska
Dbałość o wygląd miasta i bezpieczeń-
stwo, lepsza jakość dróg, bogata oferta 
kulturalna i rekreacyjno-sportowa, więk-
sza dostępność do niezbędnej infrastruk-
tury – poprawa jakości życia mieszkańców 
Lublina to jedno z kluczowych zadań 
władz miasta. W podejmowanie decyzji 
włączają się też obywatele, czując się 
współodpowiedzialnymi za losy miasta.
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Inteligentne miasto XXI wieku

> Marta Lenkiewicz
Nowoczesne, inteligentne, innowacyjne, 
smart cities – nie brakuje pojęć, które 
określają miasta wykorzystujące nowe 
technologie, stawiające na rozwój 
infrastruktury, promujące zrównoważony 
rozwój i wysoką jakość życia obywateli. 
Opracowanie „Strategii Lublin 2020” 
ma na celu sprostać tym wyzwaniom, 
wpisując miasto w europejską sieć 
współpracy gospodarczej, kulturalnej 
i naukowej.
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Zarządzanie rozwojem współczesnych miast śmiało można porównać 
do kierowania przedsiębiorstwem. Choć organizacje publiczne poza kryterium 
ekonomicznym muszą uwzględniać szereg innych uwarunkowań, zbieżność 
między nimi widoczna jest tak w stawianych sobie celach, jak i w stosowanych 
do ich osiągnięcia środkach.  

Marta Lenkiewicz

INTELIGENTNE 
MIASTO XXI wieku



+ Inteligentne miasto...
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 Decydenci, podejmując się opracowania strategii zarządzania miastem, 
napotykają szereg trudności związanych z nastrojami społecznymi, koniunk-
turą, bezrobociem, możliwościami wprowadzania innowacyjnych rozwiązań 
i ich finansowania, a nawet z określeniem kierunku, w jakim chcieliby rozwi-
jać miasto. Oczekuje się od nich wizji, skuteczności w działaniu oraz multidy-
scyplinarnego przygotowania do pełnienia urzędu. Dzisiaj nie wystarczy już 
utrzymywanie status quo. Nowoczesne miasta muszą się rozwijać, inaczej spa-
dają w rankingach nie tylko jakości życia, ale i inwestorskich, co automatycznie 
zmniejsza ich szanse na rozwój. Stąd konieczność tworzenia strategii i konse-
kwentnego ich realizowania. Miasto, które ma odgrywać rolę na arenie ogólno-
krajowej, musi być nowoczesne i „inteligentne”. Zaspokajać potrzeby nie tylko 
mieszkańców i funkcjonujących na danym rynku przedsiębiorców, ale także 
potencjalnych inwestorów.

Popularność określenia smart city przyczyniła się do przypisywania mu wie-
lu znaczeń. Uogólniając, można przyjąć, że definicja tego pojęcia określa miasto, 
które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększe-
nia interaktywności oraz wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponen-
tów składowych. Miasto takie inwestuje w kapitał ludzki, społeczny oraz in-
frastrukturę, aktywnie promując zrównoważony rozwój gospodarczy i wysoką 
jakość życia obywateli. Musi być funkcjonalne, wydajne i innowacyjne, posia-
dać duże możliwości rozwojowe, zapewniać mieszkańcom możliwie najlepsze 
rozwiązania administracyjne, dydaktyczne, komunikacyjne, architektoniczne 
i technologiczne. W sposób intuicyjny powinno też reagować na zapotrzebowa-
nie społeczne i biznesowe.

Strategia Lublin 2020
Aby jednak nowoczesne miasto dobrze funkcjonowało, potrzebne jest odpo-
wiednie planowanie podejmowanych na jego terenie działań. Za zarządzanie 
przestrzenią miejską odpowiadają organizacje publiczne, które biorą odpowie-
dzialność za nakreślenie ogólnej wizji jej rozwoju oraz przewidywanie zmian 
mogących w międzyczasie w niej nastąpić. W ich kompetencjach jest więc pro-
gnozowanie zachodzących na terenie miasta zjawisk społecznych (np. wzrost 
lub spadek liczby mieszkańców, ich migracje), jak też biznesowych (np. otwo-
rzenie się na nowe rynki czy nawiązanie współpracy na poziomie lokalnych 
przedsiębiorców). Wszelkie strategie kreślące wizje rozwoju miasta muszą się 



opierać na dostępie do aktualnych danych i rzetelnej wiedzy 
na temat problemów tak miejscowości, jak i regionu, a prze-
de wszystkim zamieszkujących je ludzi. Nie znaczy to, że nie-
możliwe są modyfikacje raz przyjętej wizji w reakcji na zmie-
niającą się sytuację. Należy jednak pamiętać, że nadrzędna 
musi być realizacja celu: stworzenie mieszkańcom przyjaznej 
do życia przestrzeni.

Przyjęta przez Urząd Miasta „Strategia Rozwoju Lublina 
na lata 2013-2020” ma pomóc w osiągnięciu dynamicznego, 
a jednocześnie trwałego rozwoju, umacniając Lublin na po-
zycji regionalnego lidera. Dołączenie do grona najprężniej 

rozwijających się miast Polski i wpisanie w sieć współpracy ogólnopolskiej i eu-
ropejskiej, dzięki której stanie się ono ważnym, wręcz niezbędnym ogniwem 
powiązań gospodarczych, kontaktów naukowych i kulturalnych, jest głównym 
wyzwaniem, jakie stawia przed sobą Lublin. To właśnie w przedsiębiorczości 
i innowacyjności władze dostrzegły potencjał, który ma przyciągnąć inwestorów 
oraz ułatwić pozyskiwanie finansowania, np. z funduszy unijnych i europejskich 
instytucji finansowych. Włodarze miasta wspierają inicjatywy społeczne i bizne-
sowe, ponieważ zależy im na kreowaniu sytuacji sprzyjających innowacyjnym 
pomysłom. To z kolei przyciągnąć ma zarówno inwestorów, jak i wizjonerów.

Potencjał oparty na OPPA 
Otwartość, przyjazność, przedsiębiorczość, akademickość – na tych czterech ob-
szarach rozwojowych stanowiących potencjalny kapitał i klucz do przyszło-
ści miasta władze Lublina zbudowały swoją strategię. Otwartość odnosi się do 
budowania coraz lepszych kontaktów zewnętrznych miasta wpływających na 
jego wizerunek i kreujących nowe możliwości rozwoju. Przyjazność decyduje 
o jakości życia w mieście w szerszym aspekcie kulturowym. Poza wpływem na 
zadowolenie mieszkańców z jakości życia, umożliwia zahamowanie niekorzyst-
nych trendów demograficznych, z którymi borykają się wszystkie polskie miasta. 
Przedsiębiorczość oznacza wzrost znaczenia gospodarczego Lublina. Uwzględnia 
jednocześnie specyfikę miasta, wprowadzając działania wynikające z zyskują-
cych na znaczeniu atutów geograficznych i społecznych. Akademickość z kolei 
ma służyć wykorzystaniu obecności uczelni do wzmacniania kreatywności i in-
nowacyjności we wszystkich dziedzinach rozwoju zbiorowego i indywidualnego.

Na drodze od planowania do ostatecznego zrealizowania pomysłów nietrud-
no jednak o uchybienia, a nawet o odejście od pierwotnych zamiarów. Badania 
prowadzone przez wielu międzynarodowych ekspertów pokazują, że ponad 
połowa instytucji, mimo posiadania strategii, nie realizuje jej. Głównym powo-
dem jest brak świadomości istnienia tego typu planu w organizacji. Lublin, nie 
chcąc popełnić takiego błędu, już na etapie tworzenia dokumentu zaangażo-
wał w prace nad strategią pracowników Urzędu Miasta oraz ekspertów z wielu 
środowisk – naukowców, przedsiębiorców, członków organizacji NGO, którzy 
zawodowo i prywatnie związani są z miastem. Dzięki współpracy z poszczegól-
nymi podmiotami mającymi wpływ na rozwój miasta i ich znaczącemu zaanga-
żowaniu istnieje duże prawdopodobieństwo konsekwentnego wykonania po-
wierzonego im zadania. 

Coraz więcej miast, stawiając 
sobie za cel dynamiczny rozwój, 
podejmuje się wdrażania procesów 
zarządzania strategicznego.



Dlaczego Lublin tak inspiruje biznes?

Wydawać się może, że są setki 
i tysiące przyczyn, uwarunkowań, faktów 
i możliwych odpowiedzi.
Może dlatego, że to młode duchem miasto 
o ogromnym potencjale ludzkim?
A może dlatego, że ma najmłodsze 
i najładniejsze lotnisko w Polsce
oraz dogodne połączenia z całym światem?
A może dlatego, że to czwarta pod względem 
jakości życia metropolia kraju?
A może dlatego, że na samą infrastrukturę 
przeznaczono tu ponad 2,2 mld złotych
w ciągu ostatnich 4 lat?

A może odpowiedź jest tylko jedna 
i tak naprawdę dużo prostsza?
Mamy to w genach.
Przedsiębiorczość jest w DNA Lublina.

GEN
Lublina

inspiruje biznesinspiruje biznes



Będąc stolicą województwa lubelskiego, pełni rolę 
administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum 
regionu. Tak bogata, ponad 700-letnia historia, jak i położenie 
w wielokulturowym tyglu znalazły odbicie w różnorodnej 
architekturze, topografii, a także wpłynęły na rozwój 
społeczno-kulturowy miasta. Lokalny koloryt Lublina sprawia, 
że jest to miejsce atrakcyjne i dla turystów, i dla filmowców, 
którzy znajdują tu inspiracje do realizacji swoich projektów.  

Robert Żyśko

MIASTO  
zanurzone w historii
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 Lublin – wizytówka Polski w kontaktach z krajami Partnerstwa Wschod-
niego, ambasador spraw wschodnich w Unii Europejskiej oraz reprezentant 
spraw unijnych na Wschodzie. „Brama Wschodu”, jak przyjęło się o nim mówić, 
to określenie będące konsekwencją nie tylko położenia geopolitycznego, ale 
i dziedzictwa historycznego miasta. Integrująca się Europa przesunęła się na 
Wschód, przywracając miastu jego „naturalną” rolę łącznika pomiędzy Wscho-
dem a Zachodem. Lublin jest bowiem niekwestionowanym polskim liderem we 
współpracy ze wschodnimi partnerami. Dotyczy ona zarówno oficjalnych kontak-
tów na poziomie władz i urzędów, jak i bezpośrednich związków instytucji, firm 
i organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz rozwoju przed-
siębiorczości, ale i społeczeństwa obywatelskiego, kultury czy nauki. Kontakty 
międzynarodowe miasta nie ograniczają się jednak tylko do Wschodu. Lublin 
ściśle współpracuje z 32 miastami partnerskimi z całego świata, ponadto dzia-
ła w ramach europejskiej sieci miast Eurocities (stowarzyszeniu zrzeszającym 



ponad 130 dużych miast europejskich z 35 krajów) oraz EUniverCities (sieci 
współpracujących ze sobą średniej wielkości miast europejskich posiadających 
silne ośrodki akademickie).

Demografia i rynek pracy
Lublin należy do grona dziesięciu największych pod względem liczby ludności 
miast Polski – zamieszkuje go ok. 345 tys. ludzi. Jego znaczącym atutem jest 
struktura demograficzna. Blisko 66% mieszkańców jest w wieku produkcyj-
nym, a 27% posiada wykształcenie wyższe. Ponad dwukrotnie więcej osób (ok. 
715 tys.) zamieszkuje Lubelski Obszar Metropolitalny, na który składa się stolica 
regionu oraz 41 gmin z czterech przylegających do niego powiatów (lubelskiego, 
lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego). Dzięki współpracy samorządów 
lokalnych obszar ten jest coraz lepiej skomunikowany (transport miejski, połą-
czenia kolejowe), co sprzyja nie tylko integracji Lublina z jego przedmieściami, 
ale także aktywizacji gospodarczej nowych terenów. 

To, co jednak wyróżnia miasto na tle innych, to przede wszystkim jego miesz-
kańcy, a wśród nich silna społeczność studencka. Lublin jest jednym z najważ-
niejszych i najprężniej działających ośrodków akademickich w Polsce. Na pię-
ciu wyższych uczelniach państwowych oraz w kilku niepublicznych szkołach 
wyższych kształci się rocznie około 71 tys. studentów z Polski i świata (blisko 
4,5 tys. to cudzoziemcy). Każdego roku naukę kończy ponad 21 tys. absolwen-
tów w pełni przygotowanych do wymagań rynku pracy. 

Historyczne dziedzictwo Lublina
Lublin to jedno z miast Polski mogących poszczycić się niezwykle bogatą histo-
rią. Powstał już w czasach Bolesława Chrobrego, a prawa miejskie uzyskał za pa-
nowania Władysława Łokietka. W 1569 r. podpisano tu Unię Lubelską, tworząc 
nowy organizm państwowy – Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a w 1578 r. stał 
się siedzibą Trybunału Koronnego, najwyższego sądu szlacheckiego dla Mało-
polski. Wówczas, na przełomie XVI i XVII w., miasto przeżywało swój wielki roz-
kwit, będąc jednym z największych ośrodków handlu. Leżało bowiem na styku 
trzech stref gospodarczych i szlaku łączącym stolice dwóch państw – Krakowa 
oraz Wilna. Na kartach historii Lublin w szczególny sposób wyróżnił się jesz-
cze jednym wydarzeniem. To właśnie tu, w przededniu odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. powstał Tymczasowy Rząd 
Ludowy Republiki Polskiej, zwany też rządem Ignacego Daszyńskiego lub rzą-
dem lubelskim, a w pałacu Lubomirskich odbyło się pierwsze jego posiedzenie. 

Dzięki wielowiekowej i bogatej historii miasto posiada wiele dobrze zacho-
wanych zabytków. Najstarsze budowle znajdują się na Wzgórzu Zamkowym. 
Z królewskiego zamku przetrwała romańska cylindryczna wieża – donżon (XIII 
w.) i gotycka Kaplica Trójcy Świętej (XIV w.) – najcenniejszy zabytek miasta, 
którego ściany i sklepienie pokrywają malowidła w stylu rusko-bizantyńskim. 
Z obwarowań miejskich Starego Miasta, wznoszonych od 1341 r., zachowała się 
baszta gotycka oraz dwie bramy: Krakowska, jeden z symboli Lublina, i nieco 
przekształcona – Grodzka. Najstarszą świątynią znajdującą się na tym tere-
nie jest kościół Dominikanów, wzniesiony w XIV w. jako gotycki, odbudowany 
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w stylu renesansowym po pożarze, jaki miał miejsce w mieście 
w 1575 r. Wydarzenie to zmusiło do odbudowy całej Starówki, 
a jej charakterystyczny dla tamtej epoki wygląd zachował się 
do dnia dzisiejszego. Dzieło to jest najcenniejszym wkładem 
Lubelszczyzny w historię architektury polskiej. 

Tradycje lubelskiej gospodarki
Choć Lublin już w XV wieku rozwijał się dynamicznie, to w II 
poł. XIX w. osiągnął szczytową formę rozwoju gospodarcze-
go – w szybkim tempie powstawały tu zakłady produkcyjne, 
fabryki oraz wytwórnie, czyniąc miasto jednym z głównych 
ośrodków przemysłu metalowego Królestwa Polskiego. Do 
najważniejszych przedsięwzięć tego okresu należały zakłady 
Plagego i Laśkiewicza produkujące kotły parowe (po I wojnie 
światowej także samoloty i karoserie samochodów osobowych 
oraz autobusów), a także fabryka maszyn i narzędzi rolniczych 
Wacława Moritza i Mieczysława Wolskiego. Działała tu rów-
nież założona przez Wilhelma Hessa największa przed I wojną 
światową polska Fabryka Wag oraz garbarnia braci Domań-
skich, którzy zdobywali nagrody na światowych wystawach. 
Z uwagi na rolniczy charakter regionu w mieście koncentro-
wała się nie tylko produkcja, ale i przetwórstwo żywności. 
Młyny, cukrownie, browary – to główne nurty rozwijającego 
się lubelskiego przemysłu kształtowanego i finansowanego 
przede wszystkim przez lubelskich ewangelików. W okresie 
II Rzeczpospolitej miasto znalazło się w obrębie Centralnego 
Okręgu Przemysłowego, stając się ważnym jego ośrodkiem. 
W 1936 roku w Lubelskiej Wytwórni Samolotów zaczęto pro-
dukować nowoczesne samoloty: Mewy, Żubry i Czaple. Inten-
sywnemu uprzemysłowieniu okresu międzywojennego towa-
rzyszyły inwestycje elektryfikacyjne i komunikacyjne, które 
przerwał wybuch II wojny światowej. Powojenna nacjonali-
zacja przemysłu spowodowała jednak zamknięcie znanych 
od pokoleń firm i zastąpienie ich nowymi, m.in.: Lubelskimi 
Zakładami Graficznymi, Lubelskimi Zakładami Naprawy Sa-
mochodów czy Fabryką Maszyn Rolniczych. W latach 50. XX 
w. w Lublinie rozpoczęła działalność Fabryka Samochodów 
Ciężarowych (Żuk i FSC Lublin). Roczna produkcja na pozio-
mie 10 tys. ciężarówek sprawiła, że fabryka stała się jednym 
z największych podmiotów motoryzacyjnych w Polsce.

Dziś Lublin ponownie znalazł się w gronie polskich miast 
wyróżniających się największą dynamiką inwestycji. Urucho-
mienie Portu Lotniczego Lublin, budowa obwodnicy wraz z dro-
gami dojazdowymi, a także unowocześnienie systemu miej-
skiego transportu publicznego – wszystkie te działania mają 
na celu wsparcie rozwoju infrastruktury oraz stworzenie wa-
runków przyjaznych inwestowaniu.  

W TYGLU 
KULTUROWYM 
I RELIGIJNYM
Lublin położony jest na pogra-
niczu kulturowym wschodniego 
i zachodniego chrześcijaństwa. 
Istniejące tu jeszcze we wczesnym 
średniowieczu szlaki handlowe 
sprawiły, że przez wieki miasto 
tworzyło barwną, wielokulturową 
i wieloreligijną mozaikę. Mieszkali 
tu Rusini, Żydzi, Niemcy, Turcy, 
Ormianie, a także Francuzi, Szkoci, 
Grecy, Holendrzy i Anglicy. Istotną 
rolę w kulturowym obrazie Lublina 
odegrali też Włosi. Do tej pory ich 
dokonania widoczne są w wystroju 
architektonicznym niektórych koś-
ciołów okresu renesansu i baroku.

Obok Polaków najliczniejszą grupą 
mieszkańców byli Żydzi. Pierwsze 
wzmianki o lubelskiej gminie 
żydowskiej pochodzą z drugiej 
połowy XV wieku. Znaczeniem 
dorównywała ona niemal gminom 
krakowskiej i lwowskiej – oprócz 
akademii talmudycznej i jednej 
z pierwszych na ziemiach polskich 
hebrajskich drukarni, od 1580 r. 
oficjalnie urzędował w Lublinie 
żydowski „Sejm Czterech Stron 
Świata”. Likwidacja dzielnicy 
żydowskiej wraz z synagogami i kir-
kutami podczas II wojny światowej 
sprawiły, że do dziś zachowała się 
jedynie część obiektów świadczą-
cych o kulturze i obyczajach Żydów.

+  Miasto zanurzone...
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Według opublikowanego w 2011 roku raportu PwC, Lublin, 
obok Trójmiasta i Białegostoku, należał do najszybciej 
rozwijających się przestrzeni miejskich w Polsce. Przyjęta 
dwa lata temu strategia rozwojowa miała na celu nie tylko 
utrzymanie, ale i przyspieszenie tego trendu. Do 2020 roku 
Lublin, wykorzystując swój potencjał, chce umocnić się 
na pozycji miasta przyjaznego mieszkańcom i inwestorom. 

Marta Lenkiewicz

ROZWÓJ  
w „duchu przedsiębiorczości”

 Efektywne zarządzanie mające na celu zapewnienie trwałych możliwości 
rozwoju miasta wymusza na urzędnikach nie tylko określenie jego potencjału, wy-
tyczenie kierunków działań czy zidentyfikowanie wyzwań, jakie przed nim stoją, 
ale przede wszystkim sprawną, rzetelną i konsekwentną ich realizację uwzględ-
niającą obecne i prognozowane uwarunkowania gospodarcze i społeczne. Opra-
cowanie „Strategii Lublin 2020” przez Urząd Miasta i liczną grupę interesariuszy 
miało na celu określenie i sprawne wykorzystanie obszarów przewagi, dzięki 
którym Lublin może nie tylko wyróżnić się na tle innych miast Polski, ale również 
wpisać się w europejską sieć współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej. 
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Choć miasto przez długie lata nie wyróżniało się pod względem dynamiki 
rozwoju, obecnie ten niekorzystny trend ulega odwróceniu. Miasto dokłada 
starań, by stać się miejscem otwartym nie tylko na biznes, możliwości rozwoju 
i międzynarodowe kontakty gospodarcze, ale także na współpracę na polu kul-
tury. Władze przekonują, że w Lublinie warto inwestować, studiować, mieszkać. 
Warunki sprzyjające lokowaniu kapitału i panujący w mieście „duch przedsię-
biorczości” stanowią istotną zachętę do rozwijania tam działalności gospodar-
czej. Potwierdzają to eksperci, plasując Lublin na drugim miejscu najszybciej 
rozwijających się miast w Polsce. Ów znaczący potencjał, szczególnie dotyczą-
cy sektora nowoczesnych usług i technologii informatycznych, miasto stara się 
wykorzystywać. Nie zapomina też o historycznych tradycjach i geograficznych 
uwarunkowaniach, dzięki którym sprawnie rozwijane branże spożywcza i mo-
toryzacyjna mają szansę na dynamiczny rozwój. 

Outsourcing procesów biznesowych
Z przeprowadzonych przez Urząd Miasta badań dotyczących  potencjału Lubli-
na – powstałych w oparciu o ekspertyzy firmy Deloitte – wynika, że jedną z branż 
istotnie wspierających rozwój gospodarki Lublina i stanowiących o jego prze-
wadze w stosunku do innych ośrodków miejskich są usługi oparte na wiedzy. 
Potwierdzeniem tego są znaczący gracze z branży BPO (Business Process Outso-
urcing), a szczególnie KPO (Knowledge Process Outsourcing) lokujący swój kapitał 
w Lublinie. Potencjał tkwiący w kapitale ludzkim miasta (Lublin jest najwięk-
szym ośrodkiem akademickim na wschód od Wisły) daje biznesowi możliwość 
ogromnego wyboru spośród wysoko wykwalifikowanych specjalistów kończą-
cych tamtejsze uczelnie, znających języki obce i gotowych do podjęcia wyzwań 
stawianych przez pracodawców. Uwzględniając ponadto położenie geograficz-
ne Lublina oraz niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi 
to dogodny klimat do inwestowania przez firmy, w tym również zagraniczne. 

Widoczny przypływ nowych inwestorów z kapitałem zagranicznym zmienił 
dotychczasową pozycję miasta. Centra operacyjne globalnych i polskich lide-
rów rynku – Orange Polska, Genpact, Convergys, a także RTV Euro AGD Con-
tact Center czy centra obsługi klienta usług finansowych – PKO BP, Alior Bank, 
Proama i Warta stanowią przykład dla kolejnych graczy, że warto inwestować 
w tym regionie. Obecnie branża BPO zatrudnia 4 tys. pracowników, do 2020 roku 
planowane jest zatrudnienie kolejnych 6 tys., co pozwoli Lublinowi dołączyć 
do pierwszej piątki kluczowych lokalizacji BPO w Polsce. 

Informatyka i telekomunikacja
W Lublinie funkcjonuje ponad 750 firm sektora ICT, spośród których zdecydo-
waną większość stanowią mikro- i małe przedsiębiorstwa zatrudniające łącznie 
ponad 1400 osób. W średnich i dużych firmach IT pracuje 2,1 tys. osób. Każdego 
roku zapewniają one ok. 400 nowych miejsc pracy. Pod tym względem Lublin 
wyróżnia się na tle innych miast o podobnej liczbie mieszkańców. Odnotowa-
ny w latach 2009–2012 dynamiczny wzrost liczby nowo powstających firm IT 
(o 50%) oraz ICT (o 45%) był jednym z największych przyrostów wśród dużych 
miast Polski. Dzięki utrzymującej się tendencji wzrostowej korzysta na tym 
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każda ze stron. Potencjalni inwestorzy mają do dyspozycji liczną grupę dobrze 
wykształconych młodych pracowników – absolwentów informatyki i kierunków 
pokrewnych. Z kolei osoby kończące studia nie mogą narzekać nie tylko na brak 
ofert pracy, ale i na zarobki wyróżniające się na tle innych branż. 

Silną stroną lubelskiej branży IT jest różnorodność produktów i usług ofe-
rowanych przez tamtejsze firmy – specjalizują się one w oprogramowaniu dla 
szpitali, banków, firm ubezpieczeniowych, farmaceutycznych czy branży ener-
getycznej. Wśród głównych inwestorów branży IT znaleźli się m.in.: Asseco Bu-
siness Solutions, eLeader, Spółka Inżynierów SIM czy CompuGroup Medical 
Polska, a także Comarch, Mobica, SII, Simple, Transition Technologies, Sollers 
Consulting, BLStream czy Trimetis. 

Władze miasta, dostrzegając potencjał, jaki tkwi w kapitale ludzkim Lublina, 
starają się zachęcać do tworzenia i rozwijania firm, m.in. poprzez oferowanie 
różnych systemów wsparcia. Są to np. zwolnienie od podatku od nieruchomości 
czy podatku dochodowego, indywidualna opieka project managera, który poma-
ga w całym procesie lokowania oraz rozwoju inwestycji. Również realizacja pro-
jektu „Lubelska Wyżyna IT ” ma na celu wyeksponowanie potencjału informa-
tycznego oraz stworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju tej branży w Lublinie. 

Przemysł spożywczy i biotechnologia
Z uwagi na rolniczy charakter regionu przemysł spożywczy traktowany jest przez 
Lublin priorytetowo. W okolicach miasta produkuje się 35% polskiej żywności, 
przede wszystkim chmiel, tytoń i owoce miękkie. Ponadto region zajmuje drugie 
miejsce pod względem wielkości powierzchni sadów oraz produkcji zbóż, a na 
jego terenie działają ponad 2 tys. gospodarstw wytwarzających certyfikowaną 
żywność ekologiczną. To tu swoje fabryki mają Solidarność, Herbapol Lublin, 
Lubella, Perła Browary Lubelskie oraz Stock Polska. Rozwój przemysłu spożyw-
czego wspierają działająca w podlubelskiej Elizówce giełda handlu hurtowego, 
a także placówki naukowo-badawcze, m.in. Instytut Medycyny Wsi, Instytut 
Agrofizyki PAN czy właśnie powstający Ecotech-Complex.

Również w przypadku rozwoju lubelskiej branży biotechnologicznej kluczo-
wą rolę odgrywa jej zaplecze naukowo-badawcze. Ponad 100 działających labo-
ratoriów badawczych i analitycznych (m.in. Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe 
Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej czy Centrum Badawczo-

-Innowacyjne Agrofizyki PAN), a także różnorodność kierunków studiów (m.in. 
biotechnologia, inżynieria biomedyczna, bioinżynieria) wyróżniają ofertę edu-
kacyjną Lublina. Z zaplecza rozwojowego korzysta wiele istniejących firm bio-
technologicznych, których liczba każdego roku systematycznie wzrasta. Funk-
cjonują tu m.in. Biomaxima i PZ CORMAY, Wytwórnia Surowic i Szczepionek 
BIOMED – LUBLIN S. A., a także Medi-Sept, Vet Agro czy Baxter Manufacturing.

Przemysł motoryzacyjny
Od niepamiętnych czasów Lublin stanowił prężny ośrodek motoryzacyjny i maszy-
nowy. Produkowano tu nadwozia do samochodów osobowych, maszyny rolnicze, 
samoloty, samochody dostawcze Żuk i Lublin, a w latach 90. swoją siedzibę miał 
tu koncern Daewoo. Dziś miasto stawia na odbudowę tradycji motoryzacyjnych, 



a firmy branżowe systematycznie zwiększają zatrudnienie. W Lublinie działają 
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją samochodów, autobusów i trolejbu-
sów, ciągników i przyczep, ale też baków paliwowych, silników, sprężyn i reso-
rów oraz innych części. Wśród liderów branży znajdują się producenci pojazdów 
i maszyn dla rolnictwa, w szczególności Ursus oraz Sipma. W Lublinie funkcjo-
nuje m.in. Fabryka Samochodów HONKER, producent felg – MW Lublin oraz 
Inergy Automotive Systems Poland. Większość z nich skupiona jest na terenach, 
gdzie przed laty funkcjonował koncern Daewoo, wykorzystując potencjał miej-
sca – infrastrukturę drogową oraz sąsiedztwo portu lotniczego. 

Lubelski przemysł motoryzacyjny znajduje mocne wsparcie w zapleczu tech-
niczno-infrastrukturalnym, a także w profesjonalnej kadrze, która w znacznej 
mierze rekrutuje się spośród absolwentów Politechniki Lubelskiej czy uczniów 
Zespołu Szkół Samochodowych. Związane z branżą kierunki, m.in. elektrotech-
nikę, mechanikę, budowę maszyn – studiuje ponad 10 tys. osób. Istotnym wspar-
ciem dla tego sektora przemysłu jest prężnie działające zaplecze naukowo-ba-
dawcze. Dzięki takim instytucjom jak m.in.: Innowacyjne Centrum Diagnostyki, 
Badań i Analizy WSEI czy Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii 
Politechniki Lubelskiej. W placówkach tych trwają badania nad produkcją po-
jazdów niskoemisyjnych czy paliwami alternatywnymi. Wśród dokonań na-
ukowców z Politechniki Lubelskiej znajduje się m.in. stworzenie pierwszego 
w Polsce samochodu zasilanego wodorem. Obecnie na uczelni trwają prace 
nad silnikami o samoczynnym zapłonie benzyny.

Energia odnawialna i logistyka
Dzięki dogodnym dla rozwoju branży energii odnawialnej warunkom geogra-
ficznym (na Lubelszczyźnie średni poziom jednostek ciepła osiąga wartość 
1200 kWh/m2, podczas gdy w pozostałej części kraju wynosi on 1000 kWh/m2) 
powstają firmy, które starają się ją pozyskać. Przedsiębiorstwa te, np. Watman 
czy Solar Energy, jak i nowi inwestorzy mogą liczyć na wsparcie zaplecza akade-
mickiego – Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego skupiającego 37 podmiotów.

Korzystne położenie i bliskie sąsiedztwo państw Europy Wschodniej sprzy-
jają z kolei branży logistycznej. Podobnie uczelnie, które rocznie kształcą ponad 
2 tys. specjalistów ds. transportu i logistyki, czy zakrojone na szeroką skalę in-
westycje w infrastrukturę drogową. Nie bez znaczenia jest też stale rozwijająca 
się siatka połączeń Portu Lotniczego Lublin. Obecnie w Lublinie działalność 
logistyczną prowadzi kilka firm, wśród których największą powierzchnię zaj-
mują Grupa EuroCash, Poczta Polska, Raben i Centrum Logistyczne Mełgiew-
ska. Ponadto w Lublinie istnieje 13 hal magazynowych o łącznej powierzchni 
ponad 50 tys. m2. Również na terenie Strefy Ekonomicznej rozwija się centrum 
produkcyjno-logistyczne m.in. Millenium Logistic Park, a przy ul. Mełgiewskiej 
centrum logistyczne Goodman. 

Kierunek zmian wytyczony przez Lublin podyktowany jest realną oceną moż-
liwości miasta, wykorzystaniem jego mocnych stron i szans, jakie przed nim 
stoją. Aktywa miasta, takie jak tradycja, zaplecze naukowe, kadrowe i rynkowe, 
gwarantują jego dalszy, wielosektorowy rozwój. 



Dlaczego Lublin tak inspiruje biznes?

Wydawać się może, że są setki 
i tysiące przyczyn, uwarunkowań, faktów 
i możliwych odpowiedzi.
Może dlatego, że ma najwyższy poziom 
wydatków inwestycyjnych na mieszkańca? 
A może dlatego, że jest na drugim miejscu 
efektywności kosztowej w kraju?
Może dlatego, że lubelscy studenci mówią 
ponad 80 językami?
Może dlatego, że Lublin jest centrum 
outsourcingu aż dla 60 krajów świata?

A może odpowiedź jest tylko jedna 
i tak naprawdę dużo prostsza?
Mamy to w genach.
Przedsiębiorczość jest w DNA Lublina.

GEN
Lublina

inspiruje biznes
inspiruje biznes



Cel nadrzędny – rozwój miasta – łączy wszystkie grupy 
interesariuszy. Wspólne i spójne działania mają przyciągnąć 
do miasta nowych inwestorów, a oferowane wsparcie 
zachęcić do tworzenia innowacyjnych projektów.  

Monika Malinowska

EKOSYSTEM  
lubelskiego biznesu

 Lublin, traktując rozwój przedsiębiorczości jako jedno z priorytetowych 
zadań, aktywnie włącza się we wspieranie procesów obsługi krajowych i za-
granicznych inwestorów, a także promocję potencjału gospodarczego regionu. 
Podstawowym narzędziem komunikacji z firmami zainteresowanymi rozwojem 
biznesu w mieście jest zindywidualizowana obsługa zapytań oraz system infor-
macji na temat procedur i zasobów dostępnych w ramach miejskiego ekosy-
stemu gospodarczego. „Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów prowadzi ciągłą 
obserwację i analizę lokalnego sektora przemysłu i usług w podziale na branże 
priorytetowe dla miasta. Rezultatem tych działań jest szereg danych niezbęd-
nych w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Są one publikowane w for-
mie skonsolidowanych raportów oraz wykorzystywane w spersonalizowanych 
ofertach inwestycyjnych” – mówi Mariusz Sagan, dyrektor wydziału. Ponadto 
miasto oferuje inwestorom wsparcie w zakresie wyboru terenu pod inwesty-
cje i całego procesu inwestycyjnego, w ubieganiu się o wymagane przepisami 
prawa zezwolenia i zgody administracji oraz dotyczące mediów technicznych, 
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dysponuje też dokładnymi informacjami dotyczącymi ulg i za-
chęt dla inwestorów, wysokości podatków i opłat lokalnych. 

Klastrowa współpraca
W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w mieście wła-
dze wspierają również tworzenie klastrów oraz inkubatorów 
przedsiębiorczości jako istotnych partnerów we współpracy 
ze środowiskiem biznesu i nauki. Tych w Lublinie nie brakuje. 
Wśród najbardziej aktywnych znajdują się Lubelski Klaster 
Ekoenergetyczny, Wschodni Klaster ICT oraz Wschodni Kla-
ster Obróbki Metali. W 2014 roku do grona już działających 
klastrów dołączyły nowe inicjatywy, takie jak Lubelska Medy-
cyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, Lubelski 
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Lubelski Klaster 
Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Większość z nich 
działa w branżach priorytetowych dla rozwoju gospodarczego 
miasta – informatycznej, spożywczej, energetycznej, medycz-
nej, metalowej, lotniczej i drzewnej oraz w sektorze usług dla 
przedsiębiorczości. „Cieszę się, że coraz więcej firm i insty-
tucji dostrzega potencjał Lublina i dobry klimat dla ich roz-
woju. Chcemy tworzyć przyjazne warunki i dawać impuls do 
powstawania innowacyjnych przedsięwzięć” – mówi Krzysz-
tof Żuk, prezydent Lublina. 

Współpraca w klastrze to przede wszystkim wsparcie dla 
rozwoju funkcjonujących już przedsiębiorstw, innowacyjnych 
projektów w nich powstających, inkubacji nowych przedsię-
wzięć i start-upów w zakresie aktywności rynkowej, komuni-
kacji, marketingu i PR czy kreowania wiedzy i innowacyjności. 
Członkostwo w klastrze zwiększa siłę przetargową przedsię-
biorstw, rozwój kompetencji osób zarządzających, poziom 
internacjonalizacji działań i międzynarodową konkurencyj-
ność dla jego podmiotów.

Inkubatory – pomoc dla młodego biznesu
W celu pobudzania kreatywności i innowacyjności wśród mło-
dych ludzi, a także zachęcania ich do samodzielnego wej-
ścia na rynek tworzone są inkubatory technologiczne – miej-
sca, gdzie wdrażane są nowatorskie pomysły, a ich autorom 
udziela się wszechstronnego wsparcia – możliwości korzysta-
nia z infrastruktury informatycznej, pomocy w prowadzeniu 
spraw kadrowo-księgowych, konsultacji z ekspertami z za-
kresu prawa czy księgowości. Coraz popularniejszym rozwią-
zaniem wśród młodych firm jest biuro wirtualne – przedsię-
biorstwo w inkubatorze ma swój adres wraz z profesjonalną 
obsługą administracyjną. W mieście funkcjonuje m.in. Lu-
belski Inkubator Technologii Informatycznych, Inkubator 

NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA  
DLA LUBLINA
Zmiany, jakie zachodzą w Lublinie i jego 
dynamiczny rozwój zauważalne są również 
na arenie ogólnokrajowej i międzynaro-
dowej. Już po raz drugi miasto zostało 
wyróżnione w rankingu „Europejskie 
miasta i regiony przyszłości 2015/2016” 
fDi Magazine (opiniotwórczego pisma 
specjalizującego się w problematyce zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich). Lublin 
wyróżniono w kategoriach: efektywność 
kosztowa (2. miejsce) oraz kapitał ludzki 
i styl życia (4. miejsce). Miasto znalazło 
się też w rankingu TOP 15 Strategii Miast 
Polskich fDi, które przyciągają najwięcej 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Za efektywne zarządzanie, poczynione 
inwestycje i zaangażowanie w rozwój 
miasta wiele nagród otrzymał również 
prezydent miasta, Krzysztof Żuk. W 2014 
roku zajął on trzecie miejsce w kategorii 
najlepszych, najsprawniej rządzących 
swoim miastem prezydentów (Newsweek 
Polska). Rok wcześniej magazyn BRIEF 
uznał go „Człowiekiem Roku 2013" 
w kategorii Manager Marketingu Miejsc za 
konsekwentne budowanie marki Lublina 
jako „Miasta Inspiracji”.

Wśród wielu wyróżnień znalazły się m.in.:

  tytuł „Najbardziej Tętniące Życiem Miasto 
Pamięci”,

  godło „Teraz Polska” w XXIV edycji 
konkursu dla jednej z najlepszych gmin 
w Polsce pod względem gospodarności 
oraz atrakcyjności dla mieszkańców 
i przedsiębiorców,

  tytuł „Miasto Przyjazne Rodzinie” 
w ramach programu „Rodzina Trzy Plus,”

  tytuł „Miasto Przyjazne Mieszkańcom 
i Środowisku”.
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Technologiczny czy SoftwareCamp – instytucja otoczenia biznesu, która powstała 
w celu wspierania nowo powstających firm sektora ICT. Ich zadaniem jest pomoc 
młodym firmom, ale również animacja lubelskiego środowiska start-upowego, 
m.in. organizacja eventów branżowych. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna
Jednym ze sposobów na przyciągnięcie inwestorów i zwiększenie liczby miejsc 
pracy w regionie jest tworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Pod-
strefa Lublin funkcjonuje w ramach najstarszej w Polsce Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Euro-Park Mielec. Położona w pobliżu obwodnicy miasta, trasy eks-
presowej S-17 oraz Portu Lotniczego Lublin S. A. zajmuje obszar 116 ha, choć 
już trwają przygotowania do jej rozszerzania. Na chwilę obecną firmy skupione 
w SSE zainwestowały już ponad 575 mln złotych, tworząc około 1800 miejsc pracy. 
Znajdują się tu przedsiębiorstwa różnych branż, poczynając od innowacyjnych 
firm produkujących odczynniki diagnostyczne i światowej klasy aparaturę me-
dyczną, poprzez producentów profili aluminiowych, części dla przemysłu lot-
niczego i kosmicznego, po dystrybutorów żywności mrożonej.

Aby działać w SSE, trzeba jednak spełniać pewne warunki. Przede wszyst-
kim zainwestować co najmniej 100 tys. euro. Ponadto prowadzić działalność 
i utrzymać nowo utworzone miejsca pracy nie krócej niż 5 lat (w przypadku 
dużych firm) lub 3 lata (w przypadku firm z sektora MŚP) od zakończenia in-
westycji. Na co w zamian mogą liczyć firmy, które zamierzają działać w ramach 
lubelskiej Podstrefy? Poza atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności – 
na korzyści podatkowe. Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie, automatycz-
nie uzyskują prawo do zwolnienia z podatku dochodowego, od nieruchomości 
(na okres 3 lat), z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych (jak zakup lub 
wieczyste użytkowanie gruntów, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, 
nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem tech-
nologii) i tworzenia nowych miejsc pracy. Wysokość zwolnienia zależna jest od 
wielkości firmy: 50% dla dużego przedsiębiorstwa, 60% dla średniej wielkości 
firmy oraz 70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Targi Lublin
Dynamicznie rozwijająca się gospodarka terenów wschodniej Polski oraz strate-
giczne położenie i związane z nim bliskie sąsiedztwo dużych rynków ukraińskie-
go i białoruskiego czynią z Targów Lublin atrakcyjne miejsce do nawiązywania 
relacji biznesowych i w istotny sposób wpływają na rozwój wielu sektorów go-
spodarki na szczeblu lokalnym i zagranicznym. Początek Targów Lublin (wtedy 
Międzynarodowych Targów Lubelskich) sięga końca lat 90. Dziś dysponują one 
własną powierzchnią wystawienniczą, są jedynym centrum targowo-wystawien-
niczym w tej części kraju o tak dużym potencjale w zakresie zaplecza. Obiekt do-
skonale nadaje się do organizacji targów, a także kongresów, konferencji, szko-
leń oraz imprez okolicznościowych. W związku z rosnącym zainteresowaniem 
branżowymi imprezami wśród wystawców i zwiedzających z różnych sektorów, 
m.in. budowlanego, motoryzacyjnego, rolniczego, energetycznego, przestrzeń 
wystawiennicza jest stale rozbudowywana. 
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 „ Ambicją Lublina jest nie tylko bycie stolicą wschodniej Polski, ale tak-
że odzyskanie ekonomicznego potencjału, jaki miasto miało przed laty” – mówi 
Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów w lubelskim 
ratuszu. Aby osiągnąć ten cel, miasto szybko nadrabia zaległości w dziedzinie 
infrastruktury transportowej. Od niedawna ma nowe lotnisko oraz obwodnicę. 
Droga szybkiego ruchu łącząca Lublin z Warszawą, a z drugiej strony z granicą 
ukraińską jest na ukończeniu. Do 2020 roku ma zostać zmodernizowane połącze-
nie kolejowe pomiędzy Lublinem a stolicą Polski, co sprawi, że podróż pomiędzy 

Mimo bogatej historii jeszcze do niedawna Lublin uważany 
był za miasto położone w niewyróżniającej się i wymagającej 
sporego doinwestowania części kraju. Obecnie to największy 
polski ośrodek akademicki, gospodarczy i administracyjny 
po wschodniej stronie Wisły. W krótkim czasie stał się 
atrakcyjnym miejscem do nauki i prowadzenia biznesu.

Paweł Górecki

KONKURENCYJNI  
wobec innych



tymi miastami skróci się o jedną trzecią, do zaledwie 90 minut. Zdaniem Irene-
usza Dylczyka, dyrektora handlowego lubelskiego lotniska, w ciągu ostatnich 
dwóch lat w znaczący sposób poprawiły się warunki dotarcia do miejsc inwe-
stycji. Tym bardziej że to właśnie one stały się priorytetem włodarzy miasta. Od 
2007 roku Lublin jest częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. 
Przedsiębiorcy, którzy zlokalizują w niej swoje firmy, mogą liczyć na obniżone 
stawki podatkowe, a także na pomoc finansową przy zakupie budynków, tech-
nologii i maszyn. W ostatnich latach bowiem Lublin jeszcze bardziej zwiększył 
nacisk na przedsiębiorczość.

Niższe ceny najmu i zakupu nieruchomości
W „Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020” przewidziano wspieranie 
edukacji biznesowej oraz transferu badań naukowych do biznesu, m.in. za po-
średnictwem otwartego w 2009 roku, ale wciąż rozbudowywanego Lubelskie-
go Parku Naukowo-Technologicznego. Już dziś działa w mieście 11 inkubatorów 
przedsiębiorczości, a 16 instytucji wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Po-
nad 570 podmiotów współpracuje w ramach 13 istniejących klastrów i inicjatyw 
klastrowych. Coraz więcej firm ubiega się o status centrum rozwojowo-badaw-
czego i coraz więcej z nich go uzyskuje. Rośnie liczba biur coworkingowych, co 
znacznie ułatwia tworzenie młodych firm technologicznych.

Lublin staje się też atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców, jeśli chodzi 
o wynajem tradycyjnej powierzchni biurowej. Nowoczesne biurowce zaczęły 
tu powstawać w latach 2001-2003. Na rynek trafiły wówczas pierwsze projek-
ty o łącznej powierzchni blisko 23,3 tys. m2. Rozwój sektora usług doprowadził 
do pojawienia się kolejnych obiektów biurowych. W samym 2013 roku na ry-
nek trafiło 24,3 tys. m2 powierzchni biurowej. Dzisiaj całkowita powierzchnia 
lubelskich biur to prawie 150 tys. m2, co stawia Lublin na 9. miejscu w kraju 
i pierwszym w Polsce Wschodniej.

Nie dość jednak, że Lublin ma coraz więcej biur, to również cena ich wynaj-
mu jest konkurencyjna w porównaniu z innymi dużymi miastami w Polsce. Jak 
wynika z raportu JLL, przeciętna miesięczna stawka najmu metra kwadratowe-
go biura w Lublinie wynosi 11-12 euro. Dla porównania w Krakowie to średnio 
14 euro, we Wrocławiu do 15, a w Warszawie nawet 23 euro.

Kapitał ludzki siłą napędową
Największym atutem Lublina dla przedsiębiorców jest jednak nie tyle tani do-
stęp do wysokiej jakości infrastruktury, co kapitał ludzki. „Co roku duża grupa 
dobrze wykształconych i ambitnych ludzi wchodzi na rynek pracy, nieustannie 
dostarczając nam wysoko wykwalifikowanych kandydatów” – mówi Katarzyna 
Goral, menedżer HR z działającej w Lublinie firmy Proama, będącej częścią wło-
skiej grupy Generali. „Pula talentów to jeden z głównych powodów, dla których 
firma założyła swoją siedzibę właśnie tutaj” – dodaje.

Lublin to miasto ludzi aktywnych i ambitnych. Osoby w wieku 15-64 lat sta-
nowią aż 71% mieszkańców, a 27% populacji ukończyło studia wyższe. Trady-
cje akademickie Lublina sięgają połowy XVI wieku. Dzisiaj na 10 tys. mieszkań-
ców przypada tu niemal 2,5 tys. studentów! Łącznie na 9 lubelskich uczelniach 



Dlaczego Lublin tak inspiruje biznes?

Wydawać się może, że są setki 
i tysiące przyczyn, uwarunkowań, 
faktów i możliwych odpowiedzi.
Może dlatego, że to młode duchem miasto 
o ogromnym potencjale ludzkim?
A może dlatego, że to czwarta 
pod względem jakości życia metropolia kraju?
A może dlatego, że ma najmłodsze 
i najładniejsze lotnisko w Polsce
oraz dogodne połączenia z całym światem?
Może dlatego, że jest na drugim miejscu 
pod względem liczby zagranicznych studentów?

A może odpowiedź jest tylko jedna 
i tak naprawdę dużo prostsza?
Mamy to w genach.
Przedsiębiorczość jest w DNA Lublina.

GEN
Lublina

inspiruje biznesinspiruje biznes



wyższych kształci się 71 tys. osób, w tym blisko 4,5 tys. obcokrajowców (w roku 
akademickim 2014/15). Ponad połowa z funkcjonujących w mieście uczelni to 
szkoły publiczne: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubel-
ska i Uniwersytet Medyczny.

O znaczeniu i jakości lubelskiej edukacji świadczy coraz większa liczba stu-
dentów z zagranicy, głównie na kierunkach medycznych. „Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie oferuje poziom kształcenia pozwalający prowadzić praktykę nawet 
w takich krajach jak USA czy Kanada” – twierdzi Wiktoria Herun z lubelskiego 
ratusza. Kiedy w 1995 roku na UM ruszył anglojęzyczny program, zgłosiło się 
5 studentów. Dziś jest ich 1095.

Obecność licznych uczelni nie tylko kształtuje klimat miasta, przyciągając 
do Lublina rzesze młodych i energicznych ludzi, ale przede wszystkim wspiera 
innowacyjność lokalnego przemysłu poprzez swój potencjał naukowo-badaw-
czy. To właśnie sprawna współpraca pomiędzy lubelskimi naukowcami a tam-
tejszymi firmami oraz możliwość zastosowania wyników ich wspólnych badań 
w produkcji wyznaczają tempo wzrostu takich sektorów lubelskiej gospodar-
ki jak biotechnologia czy farmacja. Poza uczelniami w Lublinie działa blisko 
100 laboratoriów badawczych i analitycznych. Z takiego zaplecza rozwojowego 
korzysta już ponad 300 istniejących przedsiębiorstw biotechnologicznych, a ich 
liczba stale się zwiększa.

Najprężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki lokalnej związanej z imple-
mentacją wiedzy naukowej i wyników badań jest jednak branża IT/ICT. W Lub-
linie funkcjonuje ponad 750 firm z tego sektora. Miasto pozytywnie wyróżnia 
się pod tym względem na tle innych ośrodków w Polsce o podobnej liczbie 
mieszkańców.

Lubelska Wyżyna IT i projekt IBM
Od 2011 roku rozwój IT jest jednym z priorytetów ratusza. Rok później Urząd 
Miasta rozpoczął realizację projektu Lubelska Wyżyna IT. Jego celem jest uczy-
nienie z tego sektora „konia pociągowego” lokalnej gospodarki. W pierwszym 
etapie realizacji projektu skoncentrowano się na szeroko zakrojonych akcjach 
promocyjnych, mających zachęcać firmy z branży IT do inwestowania w regio-
nie. Kolejnym etapem było skierowanie zainteresowania uczniów właśnie na 
tę branżę (już teraz w projekcie biorą udział gimnazja, wkrótce będą to rów-
nież szkoły podstawowe) oraz zbudowanie rynku pełnego ofert pracy dla stu-
dentów z lubelskich uczelni.

Plany są niezwykle ambitne, gdyż Lublin docelowo ma być postrzegany jako 
uzupełnienie brakującego ogniwa pomiędzy Warszawą i Krakowem. Mariusz Sa-
gan, główny pomysłodawca Lubelskiej Wyżyny IT, doskonale zdaje sobie sprawę, 
że dogonienie innych miast nie jest i nie będzie łatwe, ale zaznacza, że żadne 
z nich nie może pochwalić się tak szybkim rozwojem jak Lublin.

Ostatnio dynamikę tę zaczęli dostrzegać też znaczący światowi gracze działa-
jący w obszarze IT, na przykład amerykańska firma IBM. W marcu 2015 roku kor-
poracja ta wybrała Lublin do realizacji programu „Corporate Service Corps”. Jest 
to rodzaj wolontariatu pracowniczego, jeden z programów społecznego zaanga-
żowania biznesu, w ramach którego IBM nieodpłatnie udostępnia instytucjom 
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publicznym i pozarządowym własne technologie i najlepszych 
pracowników. Ci, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, 
mają przyczynić się do rozwoju lokalnych firm, organizacji czy 
samorządów. Wolontariusze działają w międzynarodowych 
grupach, dzięki czemu uczą się współpracy międzykulturo-
wej, a przy tym poznają kulturę docelowego kraju i regionu.

Pracownicy koncernu reprezentujący 12 krajów (w tym Sta-
ny Zjednoczone, Kanadę, Francję, Singapur, Chiny, Indie, Bra-
zylię, Meksyk i Argentynę) przez miesiąc pracowali w Lublinie 
m.in. nad przygotowaniem zaleceń dotyczących zarządzania 
informacją i komunikacją z cudzoziemcami prowadzoną przez 
Urząd Miasta. Spotykali się z przedstawicielami administra-
cji publicznej, instytucji edukacyjnych i organizacji pozarzą-
dowych. Jedna z trzech grup IBM badała obszar związany ze 
zbieraniem i współdzieleniem informacji. W efekcie wypraco-
wała sugestie dotyczące kroków, jakie miasto powinno podjąć 
w celu pozyskiwania i udostępniania danych. Powstał tzw. sy-
stem Open Data jako nowe podejście do planowania i zarządza-
nia informacjami miasta. Kolejna z grup, korzystając z metodologii opracowanej 
przez IBM, w tym kwestionariuszy i ankiet, przeprowadzała rozmowy z cudzo-
ziemcami, którzy osiedlili się w Lublinie. Konsultanci IBM pytali m.in. o dostęp-
ność oferty edukacyjnej dla obcokrajowców i wyzwania, z jakimi muszą się na co 
dzień zmagać. Spośród rekomendacji i dostosowanych do nich taktyk, przedsta-
wionych przez IBM, Urząd Miasta wybierze kluczowe punkty do dalszej realizacji.

Stolica Partnerstwa Wschodniego
Powodem, dla którego Urząd Miasta może zachęcać do podobnych międzynaro-
dowych inicjatyw, jest bez wątpienia położenie geograficzne. Najbliższe przejście 
graniczne z Ukrainą, w Dorohusku, jest oddalone od Lublina o niecałe 100 ki-
lometrów. Od Lwowa Lublin dzieli zaledwie 217 kilometrów i około 3 godziny 
jazdy samochodem, a podróż do oddalonego o 506 kilometrów Mińska zajmuje 
6 godzin. Dzięki temu miasto ma ambicje i może stać się ambasadorem spraw 
Wschodu w Unii Europejskiej. „Chcemy być nie tylko stolicą wschodniej Polski, 
ale też stolicą Partnerstwa Wschodniego, inicjatywy UE, której celem jest współ-
praca z krajami byłego Związku Radzieckiego” – twierdzi Sagan.

W 2012 roku rozpoczęło działalność Centrum Kompetencji Wschodnich 
(CKW), think tank powołany z udziałem Urzędu Miasta Lublin, Samorządu Wo-
jewództwa Lubelskiego oraz międzynarodowej organizacji należącej do systemu 
ONZ – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jego zadaniem 
jest inicjowanie różnych przedsięwzięć i współtworzenie nowej jakości w szero-
ko rozumianej współpracy rozwojowej, m.in. poprzez budowanie instytucji i or-
ganizacji zaangażowanych w działania w poszczególnych krajach, które wspól-
nym głosem wypowiadać się będą w kwestiach ważnych dla tej części świata. 

W 1569 roku to w Lublinie powołano do życia Rzeczpospolitą Obojga Narodów, 
jeden z ważniejszych organizmów polityczno-gospodarczych ówczesnej Euro-
py. Dzisiaj miasto również stoi przed szansą stania się jednym z najważniejszych 
punktów na mapie tej części Starego Kontynentu. 

Dzięki położeniu 
geograficznemu Lublin 
ma szansę stać się stolicą 
Partnerstwa Wschodniego, 
inicjatywy Unii Europejskiej, 
której celem jest współpraca 
z krajami byłego Związku 
Radzieckiego. 
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Lublin – miasto uważane za siłę napędową Polski Wschodniej. Wyróżniane 
za efektywność kosztową, kapitał ludzki i sposób obsługi biznesu. O tym, 
jak zamierza utrzymać wysokie tempo rozwoju, tworzyć klimat sprzyjający 
kolejnym inwestycjom i zapewnić dogodne warunki życia rozmawiają 
dr Krzysztof Żuk – prezydent Lublina, dr Mariusz Sagan – dyrektor 
Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin oraz 
dr hab. Zbigniew Pastuszak, dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rozmawiała Marta Lenkiewicz

MIASTO  
zaangażowanych



> „Strategia Lublin 2020” to kluczowy dokument, na którym miasto opiera 
swoją działalność. Skąd potrzeba jego stworzenia?

Mariusz Sagan: Przede wszystkim zależało nam na zbudowaniu ram, dzięki któ-
rym będziemy mogli realizować wiele przedsięwzięć wpływających na szeroko 
rozumiany rozwój miasta i wzrost jego potencjału społeczno-ekonomicznego. 
W „Strategii Lublin 2020” ujęte zostały niemal wszystkie kwestie mające wpływ 
na życie mieszkańców Lublina, stąd jej pojemność tematyczna. Dla większej 
przejrzystości została podzielona na cztery obszary rozwojowe: otwartość, przy-
jazność, przedsiębiorczość i akademickość.
 
Zbigniew Pastuszak: Dzięki „Strategii Lublin 2020” udało się nawiązać współpra-
cę między Urzędem Miasta a lubelskimi uczelniami, w efekcie każda ze stron 
może lepiej zrozumieć potrzeby własne i inwestorów. Mimo różnic w działaniu 
i priorytetach mamy wspólny cel – rozwój obszaru metropolitalnego Lublina. To 
wielki sukces. Wymaga on jednak ogromnego zapału i nakładów pracy.

Krzysztof Żuk: Dzięki jasno sprecyzowanym kierunkom rozwoju Lublin będzie 
mógł nie tylko prężnie się rozwijać, ale także zmniejszy dystans w stosunku do 
innych polskich ośrodków miejskich. Ponadto stworzenie takiego planu działa-
nia daje możliwość ubiegania się o środki pieniężne w ramach nowej perspekty-
wy finansowej Unii Europejskiej na okres programowania 2014-2020. Być może 
jest to ostatnia szansa na pozyskanie znacznych pieniędzy, dlatego uważamy, 
że należy ją maksymalnie dobrze wykorzystać. „Strategia Lublin 2020” ma po-
zwolić miastu skutecznie pozyskiwać środki unijne i efektywnie je wydawać.

> Kwestie pieniędzy to temat trudny do pominięcia. 

Krzysztof Żuk: Oczywiście. Nie ma w tym nic odkrywczego, gdyż problem ten 
dotyka większość polskich miast. Nie ma rozwoju bez inwestycji, a inwestycji 
bez pieniędzy. W minionej kadencji zainwestowaliśmy ponad 2,2 mld zł, co daje 
średnią 550 mln zł rocznie. W porównaniu ze średnimi rocznymi wydatkami 
poprzednich władz, które wynosiły zaledwie 100 mln zł, w ostatnich czterech 
latach odnotowaliśmy ponad pięciokrotny wzrost wydatków inwestycyjnych. 
Utrzymanie i rozwój miasta kosztują, tak więc wydatki inwestycyjne leżą w na-
szym wspólnym, dobrze pojętym interesie.

> Gdzie więc szukają Państwo środków finansowych na inwestycje?

Krzysztof Żuk: Poza podatkami, subwencjami i dotacjami z budżetu państwa 
czy zwrotem VAT zaciągamy też kredyty w bankach europejskich na bardzo ko-
rzystnych warunkach. Wymienione działania priorytetowe w większości zostaną 
sfinansowane ze środków unijnych. Przez ostatnie lata intensywnie przygoto-
wywaliśmy się do wykorzystania funduszy z nowej perspektywy. Z pełną odpo-
wiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy do tego gotowi. Czekamy w blo-
kach startowych na uruchomienie środków unijnych przez instytucje centralne 
i regionalne. Jeżeli utrzymamy tempo rozwoju, jestem pewien, że Lublin zmieni 
się nie do poznania.



> Przestanie być postrzegany jako miasto Polski „B”? Z tymi pejoratywnymi 
skojarzeniami Lublin walczy od dawna. Z jakimi efektami?
Zbigniew Pastuszak: O ścianie wschodniej najczęściej mówią ci, którzy nie miesz-
kają na Lubelszczyźnie. Wynika to głównie z nieznajomości lub niechęci do po-
znania obiektywnych wskaźników rozwoju gospodarczego, które takiej tezie 
zaczynają coraz częściej zaprzeczać. Myślę, że temu stereotypowi najlepiej prze-
ciwdziałają sukcesy Lublina w pozyskiwaniu inwestorów, wprowadzanie w pro-
cesy dydaktyczne naukowców z dobrych ośrodków zagranicznych, kreatywność 
i innowacyjność lokalnego biznesu, zapał młodych ludzi, którzy nie wyjeżdżają 
za granicę, tylko tu realizują swoje pomysły na życie. Najważniejsze są opinie sa-
mych inwestorów, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu biznesu w Lublinie. 

Krzysztof Żuk: Zainwestowane w trakcie ostatniej kadencji pieniądze już przy-
noszą pozytywne efekty. Po trzech latach od rozpoczęcia wdrażania niezwykle 
ambitnej strategii pozyskiwania inwestorów zaczynamy zbierać owoce naszych 
działań. Rozwijające się miasto przyciąga nowych inwestorów, którzy coraz 
chętniej wybierają Lublin i korzystają z naszej oferty. 

Mariusz Sagan: Każdego łatwo zaszufladkować. Wbrew tym opiniom zbieramy 
pochwały i to w kręgach międzynarodowych. W poświęconym Polsce dodatku 
opracowanym przez brytyjski tygodnik „The Economist” Lublin został określony 
jako siła napędowa Polski Wschodniej. Po raz drugi został również wyróżniony 
w elitarnym zestawieniu rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 
2015/2016”, opracowanym przez fDi Magazine, w trzech kategoriach: efektyw-
ność kosztowa, gdzie uplasował się na drugim miejscu, deklasując Szczecin czy 
Kraków. W kategorii kapitał ludzki i styl życia zajął czwarte miejsce, wyprze-
dzając m.in. Poznań i Łódź. Znaleźliśmy się także w rankingu TOP 15 Strategii 
Miast Polskich fDi pod względem przyciągania bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych. To nie wszystko. Przedstawiciele największych firm BPO oraz bran-
żowych stowarzyszeń tego sektora uznali Lublin za najlepiej zapowiadające się 
miejsce do świadczenia usług typu back office w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Aktualna pozycja Lublina w tego typu rankingach nie jest dziełem przypadku, 
a rezultatem ciężkiej pracy i konsekwencji zespołu ludzi, którzy na co dzień 
starają się, by obsługa biznesu w naszym mieście była na najwyższym poziomie.

> W jaki sposób promują Państwo miasto w celu przyciągnięcia inwestorów? 

Mariusz Sagan: Działamy na wielu polach, od udziału w większości wydarzeń 
branżowych zaczynając, przez bezpośredni kontakt z potencjalnymi inwesto-
rami, a na podnoszeniu standardów infrastruktury oraz współpracy B+R koń-
cząc. Tworzymy coraz doskonalszy ekosystem dla inwestowania i rozwoju firm 
z tych branż. Wykorzystujemy wszelkie możliwości, jakie stwarza krajowy sy-
stem promocji gospodarczej oraz wypracowane przez lata kontakty.

Rokrocznie bierzemy udział w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych 
MIPIM odbywających się w Cannes, gdzie w ubiegłym roku osobiście odebrałem 
wyróżnienie dla Lublina jako jednego z 10 miast w Europie Środkowej i Wschod-
niej o najlepszej strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych. Uczestniczyliśmy również jako nieliczni reprezentanci Polski w World 

Krzysztof Żuk:
Utrzymanie i rozwój 
miasta kosztują, tak 
więc wydatki inwestycyj-
ne leżą w naszym wspól-
nym, dobrze pojętym 
interesie. Pięciokrotny 
wzrost nakładów finan-
sowych na miasto przy-
nosi widoczne efekty.



BPO/ITO Forum w Nowym Jorku, jednym z najważniejszych wydarzeń branżo-
wych na świecie. Warunkiem determinującym nasz udział w wydarzeniu jest 
możliwość spersonalizowanej prezentacji oferty miasta, uczestnictwo w panelu 
dyskusyjnym czy inna forma aktywnego udziału. Nie preferujemy pasywnych 
form wystawienniczych. Równie chętnie wspieramy inicjatywy przyjazdowe or-
ganizowane przez naszych partnerów biznesowych, traktując je jako doskonałą 
formę promocji oraz okazję do prezentacji potencjału gospodarczego miasta. 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów prowadzi ciągłą obserwację i anali-
zę lokalnego sektora przemysłu i usług w podziale na branże priorytetowe dla 
miasta. Dane te są publikowane w formie skonsolidowanych raportów oraz wy-
korzystywane w spersonalizowanych ofertach inwestycyjnych. Aktualnie trwa 
przebudowa systemu zarządzania treścią miejskiego serwisu internetowego, 
który w perspektywie kilku miesięcy stanie się agregatorem wszelkich infor-
macji na temat oferty gospodarczej miasta.

> Czy bliskość wschodniej granicy przyciąga inwestorów z Ukrainy, Białorusi?

Zbigniew Pastuszak: Oczywiście, choć spodziewam się, że wszystko jeszcze przed 
nami. Rośnie liczba studentów zagranicznych, którzy niebawem wchodzić będą 
na rynek pracy. Jak wynika z moich rozmów ze studentami, w większości nie 
zamierzają oni wracać np. na Ukrainę, tylko chcą prowadzić biznes w Polsce. 
Zresztą pierwsze przypadki zatrudniania absolwentów lubelskich uczelni po-
chodzących z zagranicy już obserwujemy. Podobnie jak wzrost zainteresowania 
lokowaniem swych firm przez przedsiębiorców ukraińskich.

> Jak przekonać niezdecydowanych do ulokowania kapitału w Lublinie?

Krzysztof Żuk: W 2013 roku uruchomiony został Port Lotniczy Lublin. Lotni-
sko jest warunkiem niezbędnym do przyciągania inwestycji i otwarcia miasta 
na świat. Siatka połączeń stale rośnie. Dziś z PLL polecimy do Londynu, Oslo 
i Frankfurtu. Z końcem maja zostaną uruchomione połączenia do Sztokholmu, 
we wrześniu do Brukseli, Doncaster i Glasgow, zaś w październiku do Dubli-
na. W niedalekiej przyszłości zwiększy się częstotliwość istniejących połączeń, 
a dla przedsiębiorców powstanie cargo. Również dojazd do Lublina przestaje 
być kłopotliwy. Trwają prace na trasie S17 do Warszawy oraz na kolejnym od-
cinku obwodnicy miasta. Mamy już dokumentację dla modernizacji połączenia 
kolejowego ze stolicą, która zostanie zrealizowana do 2020 roku. 

Mariusz Sagan: Dynamicznie rozwijamy też Specjalną Strefę Ekonomiczną, któ-
ra w najbliższym czasie będzie całkowicie zapełniona, dlatego już myślimy 
o jej rozszerzeniu do prawie 200 ha. Nie tylko przyciągamy firmy produkcyjne 
z priorytetowych dla miasta branż, ale także rozwijamy sektor nowoczesnych 
usług BPO i SSC oraz IT.

> Zaplecze akademickie to jeden z najsilniejszych atutów Lublina. 
Miasto przyciąga młodych ludzi, ale czy wspiera ich po ukończeniu studiów? 
Czy mają oni szansę na znalezienie tu zatrudnienia?

Mariusz Sagan:
Podstawą relacji 
i jednym z narzędzi 
komunikacji z firmami 
jest sprawnie działa-
jący system informa-
cji na temat zasobów 
dostępnych w ramach 
miejskiego ekosystemu 
gospodarczego.
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Krzysztof Żuk: Zgadza się, akademicki charakter Lublina to nasz atut. Jesteśmy 
tego świadomi, podobnie odpowiedzialności, jaka spoczywa na mieście i uczel-
niach w kontekście kreowania możliwości rozwojowych dla młodych ludzi. 

Mariusz Sagan: Nieustannie pozyskujemy nowych inwestorów z różnych branż, 
ponadto zachęcamy młodych do zakładania własnych firm. W tym celu realizu-
jemy konkurs Lbn#BiznesStart dla osób, które mają ciekawy pomysł na biznes 
o najwyższym potencjale rynkowym. Główną nagrodą jest wejście kapitałowe 
Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w nowe przedsiębiorstwo w wy-
sokości 200 tys. zł. Osoby rozpoczynające swój biznes mogą liczyć na wsparcie 
również w funkcjonujących inkubatorach przedsiębiorczości czy działającym 
od niedawna akceleratorze biznesu Business Link Lublin.

Krzysztof Żuk: Staramy się stworzyć nie tylko jak najlepsze warunki do studio-
wania i pracy, ale również do zamieszkania, osiedlenia się na stałe w mieście 
i założenia rodziny. Od kilku lat intensywnie zmieniamy miasto, by było ono 
przyjazne dla wszystkich grup społecznych. Zrównoważony rozwój, inwestycje 
infrastrukturalne poprawiające dostępność komunikacyjną, a także udoskona-
lanie bazy kulturalno-sportowej to również ważne aspekty w polityce prowa-
dzonej przez miasto na rzecz studentów i absolwentów.

> Jak w chwili obecnej wygląda w Lublinie popyt na komercyjne powierzch-
nie – biurowe, centra handlowe, hotele? 

Krzysztof Żuk: W ciągu ostatnich lat w Lublinie zwiększyła się aktywność firm 
z sektora BPO/SSC, które stale rozszerzają swoją działalność i zatrudniają no-
wych pracowników, co skutkuje zapotrzebowaniem na dodatkową powierzchnię 
biurową. Na rynek wchodzi też wielu nowych graczy, co jest związane ze stabilną 
sytuacją polityczną i gospodarczą Polski, dobrze wykwalifikowaną kadrą pra-
cowniczą, jak również relatywnie niższymi kosztami prowadzenia działalności 
operacyjnej w porównaniu do dojrzałych rynków, np. Krakowa czy Wrocławia. 

Mariusz Sagan: Na rynku nowoczesnych obiektów handlowych w Lublinie nastą-
piły znaczące zmiany, kiedy oddano do użytku duże centra handlowo-rozryw-
kowe: Atrium Felicity, Tarasy Zamkowe oraz City Outlet. W budowie są kolejne 
projekty. W 2014 roku ruszyły prace związane z budową dróg dojazdowych do 
planowanego centrum handlowego Inter IKEA Centre Group Poland, powstaje 
też kolejny park handlowy – obok otwartej już hali Selgros znajdą się m.in. obiek-
ty Bricoman i Agata Meble. Teren pod inwestycję kupiła także spółka Blue Estate.

Krzysztof Żuk: Obserwujemy też trend wzrostowy, jeśli chodzi o popyt na usłu-
gi hotelowe. Rynek ten w Lublinie charakteryzuje się relatywnie wysokimi 
wskaźnikami obłożenia pokoi, przekraczając poziom 55%. To stanowi zachętę 
dla międzynarodowych operatorów do inwestycji w tego typu nieruchomości. 

> Czy ta tendencja wzrostowa dotyczy również powierzchni magazynowych? 
Branża logistyczna dość prężnie rozwija się w Lublinie.

Zbigniew Pastuszak:
O ścianie wschodniej 
najczęściej mówią ci, 
którzy nie mieszka-
ją na Lubelszczyźnie. 
Wynika to z niezna-
jomości lub niechęci 
do poznania obiek-
tywnych wskaźników 
rozwoju gospodarczego.
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Mariusz Sagan: To prawda. Z tego właśnie powodu w najbliższych latach planu-
jemy rozbudowę istniejących obiektów przemysłowo-magazynowych, a także 
budowę nowych. W wyniku tych działań całkowita ich powierzchnia wzrośnie 
do 130 tys. m2. Biorąc pod uwagę wysoki potencjał rozwoju rynku lubelskiego do 
2019-2020 roku podaż tych powierzchni może osiągnąć poziom około 200 tys. m2, 
a Lublin stanie się jednym z prężniej rozwijających się ośrodków magazynowych 
w Polsce. Aktualnie największe obiekty należą do takich firm jak: Tradis, Poczta Pol-
ska czy Raben, choć powstają też nowoczesne powierzchnie magazynowe na wy-
najem, takie jak oddane w 2011 roku Centrum Logistyczne Mełgiewska. Na terenie 
Podstrefy Lublin Euro-Parku Mielec trwa budowa parku produkcyjno-logistycz-
nego Millenium Logistic Park. Powstaje też centrum logistyczne firmy Goodman.

Krzysztof Żuk: Zależy nam głównie na rozwijaniu rynku powierzchni biurowo-
-usługowej. Za sprawą nowej inwestycji na Helenowie zwiększymy potencjał mia-
sta o kolejne 80 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Ta inwestycja wzmac-
nia potencjał Lublina na drodze do stania się zapleczem biznesowym Polski 
Wschodniej – daje możliwość rozwoju już istniejących przedsiębiorstw, a z uwa-
gi na atrakcyjne ceny najmu przyciągają także nowe firmy, w tym zagraniczne. 
Dokładamy starań, aby takich inwestycji było w naszym mieście coraz więcej.

> Miasto stawia na rozwój sektora BPO i IT. A jak wyglądają perspektywy 
rozwoju branży motoryzacyjnej?

Krzysztof Żuk: Choć fabryka FSC upadła, podobnie jak później Daewoo Motor 
Polska, Lublin nie jest miastem upadłego przemysłu motoryzacyjnego. Aktu-
alnie na tym terenie działa prawie 90 firm. Owszem, nie zatrudniają tak wielu 
ludzi, są natomiast znacznie bardziej kreatywne. Do rozpoczęcia działalności 
potrzebowały jedynie dobrych warunków do rozwoju, które my im zapewnili-
śmy. Dziś każdy nowy fiat jeździ na felgach z Lublina. Kia czy Hyundai produ-
kowane za południową granicą składane są z części wyprodukowanych w Lub-
linie. Tutaj powstają też traktory, elektryczne autobusy i trolejbusy firmy Ursus. 
W Lublinie produkuje się samochody marki Honker. Widząc perspektywy roz-
woju tej branży, będziemy dalej prowadzić działania promocyjne i wspierające.

> W jaki sposób miasto stara się ożywić przestrzeń Lublina?

Krzysztof Żuk: Myślę, że zmiany są widoczne i odczuwalne na co dzień. Realizując 
projekty infrastrukturalne, sukcesywnie zmieniamy na lepsze krajobraz Lublina. 
Dzięki modernizacji wielu ulic wzrósł komfort podróżowania. Sukcesywnie rewita-
lizujemy kolejne obszary miasta, np. przestrzeń w okolicach Podzamcza i błoni pod 
Zamkiem. Wdrażamy też mniejsze projekty. W ramach programu „Kwitnący Lub-
lin” w całym Śródmieściu pojawi się 70 nowych ławek, na głównych ulicach staną 
donice z roślinami. Mamy coraz więcej możliwości spędzania wolnego czasu, po-
wstają boiska, place zabaw, baseny, łatwiej o miejsce w przedszkolu czy żłobku. Nie 
ma też chyba w mieście osoby, która nie znalazłaby interesującej oferty kulturalnej. 
Mam głęboką nadzieję, że mieszkańcy Lublina są coraz bardziej dumni ze swojego 
miasta. Tym bardziej, że coraz chętniej włączają się w proces decydowania o jego 
losach. Partycypacja społeczna w Lublinie przestała być tylko hasłem.  
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 Miasto, które ma zasłużyć na miano przyjaznego mieszkańcom, musi nie 
tylko spełniać ich potrzeby, ale również oferować wartości dodatkowe. Na przy-
kład – odpowiednie warunki mieszkaniowe, wysoką jakość dróg, dostępność in-
frastruktury, w tym żłobków i przedszkoli. Powinno też zapewniać poczucie bez-
pieczeństwa i estetykę otoczenia, a przestrzeń zagospodarować w taki sposób, 
by umożliwić mieszkańcom spędzanie wolnego czasu. Dopiero korelacja tych 
czynników wpływa na sposób postrzegania jakości życia w określonym miejscu.

Dzięki podejmowaniu różnorakich inicjatyw i włączaniu się w proces de-
cyzyjny obywatele mają szansę współdecydować o rozwoju przyjaznego dla 
wszystkich miejsca zamieszkania. Wspólne podejmowanie decyzji dotyczących 
rozwoju, a przez to odpowiedzialność każdej ze stron, pozwala uczynić prze-
strzeń miejską bardziej atrakcyjną i przyjazną dla mieszkańców.

„Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020” definiuje partycypację spo-
łeczną jako nową koncepcję zarządzania miastem, będącą wyrazem obywatel-
skiej aktywności oraz współodpowiedzialności za miejsce, które się zamiesz-
kuje. Pod tym względem Lublin się wyróżnia – jako pierwsze miasto w Polsce 
otrzymał certyfikat w zakresie partycypacji społecznej. Wyróżnienie przyznane 

O jakości funkcjonowania ludzi w przestrzeni miejskiej 
decyduje nie tylko dostęp do niezbędnej infrastruktury, 
ale również możliwość korzystania z szerokiej oferty 
społeczno-kulturalnej. Zaangażowanie obywateli w proces 
podejmowania decyzji dotyczących warunków życia buduje 
zaufanie na linii samorząd-mieszkańcy, a także skutkuje 
szeregiem inicjatyw służących rozwojowi miasta. 

Monika Malinowska

LUBLIN  
miasto dla aktywnych
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w zeszłym roku jest potwierdzeniem skuteczności realizowanych działań zachę-
cających mieszkańców do współdecydowania o losach miasta. Poza cykliczną 
organizacją spotkań z mieszkańcami Urząd Miasta prowadzi konsultacje spo-
łeczne najważniejszych miejskich projektów, a uruchomione przez niego narzę-
dzia pozwalają na szybką i efektywną komunikację z magistratem. Mieszkańcy 
mają do dyspozycji m.in. skrzynki dialogu społecznego oraz serwis „Naprawmy 
to!”, w którym mogą zgłaszać zauważone niedociągnięcia w przestrzeni miej-
skiej. Dzięki zaangażowaniu obu stron poprawie uległa m.in. jakość podróżo-
wania komunikacją miejską (zainwestowano ponad 500 mln zł w nowy tabor, 
infrastrukturę przystankową i sieć trakcji trolejbusowych), zadecydowano też 
wspólnie o losach Podzamcza czy rozplanowaniu tras rowerowych w mieście. 
Władze Lublina, przy współudziale obywateli, zainicjowały także akcje proeko-
logiczne (np. konkurs „Hurra Makulatura”) czy kampanie społeczne promujące 
życzliwość wśród mieszkańców Lublina.

Kolejnym przedsięwzięciem miasta wpisującym się w model zarządzania 
partycypacyjnego jest Budżet Obywatelski. W ramach pierwszego tego typu pro-
jektu, na który przeznaczono 10 mln zł, zrealizowanych zostanie 30 propozycji, 
które cieszyły się największym poparciem biorących udział w głosowaniu miesz-
kańców (w rywalizacji brało udział 237 projektów, na które oddano łącznie bli-
sko 47 tys. głosów). Wśród zadań, których realizacja już się rozpoczęła, znalazły 
się m.in.: wyznaczenie lokalizacji bezpłatnych punktów dostępu do internetu 
(„Free Wi-Fi in Lublin – Bezpłatny Miejski Internet w Lublinie”), nasadzenie 
drzew („1000 drzew dla Lublina”) oraz poprawa czystości miasta ( „300 tysię-
cy złotych na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina”). Świadomość potrzeb 
i nastawienie na rozwój sprawiły, że Budżet Obywatelski na 2016 rok zakłada 
finansowanie na poziomie 20 mln zł.

Lublin kulturalny
Lublin jest najważniejszym ośrodkiem życia kulturalnego we wschodniej Polsce. 
Miasto, leżąc na styku kultur zachodniej i wschodniej, od lat jest organizatorem 
licznych międzynarodowych festiwali i projektów artystycznych. Wydarzenia 
te ściągają do miasta artystów z całego świata, przemieniając ulice w barwny, 
wielokulturowy tłum. Wśród cyklicznie organizowanych imprez warto wymie-
nić m.in. Carnaval Sztuk Mistrzów będący wielkim widowiskiem z pogranicza 
teatru i nowego cyrku, Noc Kultury czy Jarmark Jagielloński, podczas które-
go prezentowane są tradycyjne wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze. Dalej – 
cykl koncertów Harmonie Starego Miasta, Wielokulturowy Lublin – wydarze-
nie artystyczno-edukacyjne prezentujące bogactwo kulturowe miasta, gdzie 
poza koncertami, spektaklami i wystawami można brać aktywny udział w war-
sztatach umiejętności. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Igna-
cego Wachowiaka – to jedna z najstarszych i najważniejszych imprez tego typu 
w Polsce, której celem jest popularyzacja wśród publiczności folkloru różnych 
krajów. Lublin poszczycić może się także organizacją licznych festiwali (m.in. 
Międzynarodowego Festiwalu Organowego, Festiwalu Teatrów Europy Środ-
kowej Sąsiedzi „Słodko-Gorzki”, Performance Platform Lublin, Międzynaro-
dowego Festiwalu Jazzowego „Jazz Bez” czy Europejskiego Festiwalu Smaku). 
Na co dzień mieszkańcy, jak i coraz liczniej odwiedzający miasto turyści, mogą 
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korzystać z rozrywek organizowanych przez teatry, galerie, muzea, kluby i ka-
wiarnie artystyczne ulokowane w zabytkowych kamienicach na Starym Mieście. 
W Lublinie funkcjonuje bowiem wiele instytucji promujących miasto w zakresie 
dziedzictwa historycznego i kulturowego, m.in.: Filharmonia im. H. Wieniawskie-
go, Teatr im. J. Osterwy, Teatr Muzyczny, Teatr Stary, Muzeum Lubelskie, Muze-
um Wsi Lubelskiej, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Warsztaty 
Kultury, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Jedną 
z największych inwestycji związanych z kulturą jest realizowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego budowa kompleksu Centrum Spot-
kania Kultur w Lublinie, którego główny element stanowić będzie sala operowa. 
Spektakl inaugurujący otwarcie CSK odbędzie się w przyszłym roku.

Lublin aktywny
Miasto, chcąc zapewnić mieszkańcom różnorodne formy spędzania wolnego 
czasu, stale rozszerza ofertę sportowo-rekreacyjną. Wśród obiektów stanowią-
cych chlubę miasta znalazł się m.in. niedawno udostępniony stadion miejski 
Arena Lublin, Strefa H2O, Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy Łabędziej czy 
Hala „Globus” – największy i najnowocześniejszy wielofunkcyjny obiekt sporto-
wo-widowiskowy w regionie, na którym odbywają się imprezy sportowe i arty-
styczne wschodniej części Polski. Zimą mieszkańcy mogą korzystać z lodowisk 
i nowoczesnego stoku narciarskiego (Globus Ski) położonego w samym cen-
trum miasta, z kolei latem – ze Słonecznego Wrotkowa (zespołu basenów) czy 
głównego miejsca masowej rekreacji w pobliżu Lublina, czyli Zalewu Zembo-
rzyckiego z plażami i bogatą infrastrukturą letniskową. Wokół zalewu znajdują 
się szlaki piesze, rowerowe oraz trasy konne, można też brać udział w spływach 
kajakowych Bystrzycą organizowanych na kilku trasach. Ponadto w Lublinie cy-
klicznie odbywają się imprezy sportowe: Maraton Lubelski, a także międzyna-
rodowe rywalizacje – Lublin Sportival (zawody jibbingowe, czyli snowboardowe, 
polegające na jeżdżeniu po wszystkim, co jest tworem sztucznym – poręczach, 
murkach, ławkach, skrzyniach) oraz Cavaliada (zawody jeździeckie w skokach 
przez przeszkody, wpisane do kalendarza Światowej Federacji Jeździeckiej, roz-
grywane w ramach eliminacji Pucharu Świata).

Wśród wielu atrakcji sportowo-rekreacyjnych miasta istotną rolę odgrywa 
rozbudowana sieć ścieżek rowerowych. Od września 2014 roku działa projekt 
Lubelski Rower Miejski, który od początku cieszy się ogromną popularnością. 
Mieszkańcom i turystom na 40 stacjach na terenie całego miasta udostępnio-
no 400 rowerów , którymi można się poruszać po około 100 kilometrach dróg 
rowerowych. W ciągu prawie trzech miesięcy zarejestrowało się ponad 22 tys. 
użytkowników i zrealizowano blisko 130 tys. wypożyczeń. Wynik ten sprawił, że 
miasto postanowiło dołożyć starań, aby znaleźć fundusze na dalszą rozbudowę 
sieci ścieżek rowerowych oraz systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. To jed-
nak niejedyna inicjatywa podejmowana przez Urząd Miasta mająca wzmocnić 
atrakcyjność oferty rekreacyjnej Lublina. W planach jest również rewitalizacja 
doliny Bystrzycy, która w ciągu kilku najbliższych lat zmienić się ma w miejsce do 
wypoczynku. Planowana inwestycja obejmuje m.in. budowę hoteli, centrów kon-
gresowych oraz komercyjnych, zagospodarowanie plaż i przystani kajakowych, 
a także budowę kładek pieszo-rowerowych.  
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Dlaczego Lublin tak inspiruje biznes?

Wydawać się może, że są setki 
i tysiące przyczyn, uwarunkowań, faktów 
i możliwych odpowiedzi.
A może dlatego, że to tu pracują najlepsi 
programiści aplikacji mobilnych w kraju?
Może dlatego, że inwestycje w infrastrukturę 
wyniosły ponad 2,2 mld w ciągu ostatnich 
czterech lat?
Może dlatego, że Lublin jest centrum 
outsourcingu aż dla 60 krajów? 
Może dlatego, że Lublin zapewnia najwięcej 
nowoczesnej powierzchni biurowej
 w Polsce Wschodniej?

A może odpowiedź jest tylko jedna 
i tak naprawdę dużo prostsza?
Mamy to w genach.
Przedsiębiorczość jest w DNA Lublina.

GEN
Lublina

inspiruje biznesinspiruje biznes
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