
REGION OTWARTY NA INWESTYCJE

Dostępność komunikacyjna
Wykwalifikowana kadra

Atrakcyjne tereny inwestycyjne



Opolskie to jeden z najbardziej
 europejskich regionów Polski 

Na dzisiejszy obraz regionu wpłynęła historia pogranicza polsko-czesko-niemieckiego. Śląsk Opolski 
jest dzisiaj regionem wielokulturowym. Od wielu pokoleń mieszkają tutaj przywiązani do swoich tra-
dycji ludzie, zgodnie współpracujący na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny.
Z kulturowej różnorodności wynika bogactwo doświadczeń mieszkańców województwa, ich tole-
rancja i otwartość na świat, co w połączeniu z ich pracowitością i mobilnością stanowi najlepszy 
kapitał dla każdego pracodawcy.
Opolskie władze regionalne i lokalne od lat dają świadectwo dobrego gospodarowania, inwestując 
w nowoczesną infrastrukturę. Wokół autostrady A4 powstały atrakcyjne tereny inwestycyjne, a Opole 
jest jednym z najprężniej rozwijających się miast uniwersyteckich w Polsce. Nie tylko stwarzamy coraz 
lepsze warunki do mieszkania i spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim wspomagamy dzia-
łania tych, którzy przyczyniają się do podniesienia naszego potencjału gospodarczego.
Opolskie znajduje się w czołówce najbardziej przychylnych kapitałowi zagranicznemu województw 
w Polsce. Najwięcej firm z kapitałem zagranicznym, które dostrzegły walory naszego regionu, pocho-
dzi z Niemiec, Holandii, Włoch, USA, Francji, Portugalii i Wielkiej Brytanii.
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Opolskie 
– region atrakcyjny dla inwestorów
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - I miejsce w Polsce pod względem ilości utworzonych 
nowych miejsc pracy (Raport KPMG, 2010)

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” w grupie „Top 25” - światowej czołówce 
specjalnych stref ekonomicznych (17 miejsce w rankingu „FDI Magazine”, 2010)

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera - II miejsce w Polsce pod względem jakości obsługi 
inwestorów (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2010)

Opole – jedno z dwóch miast średniej wielkości najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów 
(miesięcznik Forbes, 2009)

Opole – miasto przyjazne dla biznesu (4. miejsce w rankingu 74 polskich miast przyjaznych 
dla biznesu - Newsweek, 2011)

Opolskie 
– doskonałym miejscem do życia
Najwyższy w Polsce standard życia [DIAGNOZA SPOŁECZNA, raporty:  
Czapiński J., Panek T. (red.) (2009). Diagnoza społeczna 2009. www.diagnoza.com]

Najsprawniej wdrażane fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011)

Opole - jednym z dwóch miast wojewódzkich o najniższych kosztach życia („Wprost”, 2010)

Opole -  miasto ustanawiające trendy (Warsaw Business Journal, 2010)
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Populacja regionu: 1,028 mln mieszkańców
Studenci : 40 tys.
Poszukujący pracy: 45 tys. (12,2%)
Stolica regionu – Opole: 126 tys. mieszkańców
Powierzchnia województwa: 9 412  km²
Średnie wynagrodzenie: 3035 PlN brutto
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Atuty województwa

Korzystne położenie
na trasie ważnych linii komunikacyjnych, łączących Polskę z Francją, Niemcami, krajami Beneluksu 
oraz z Ukrainą, bezpośrednie sąsiedztwo z Republiką Czeską

Autostrada A4
przebiegająca przez całe województwo powiązana z dobrze rozwiniętą siecią dróg wojewódzkich 
i krajowych 

Rozbudowana sieć kolejowa 
w skład której wchodzi magistrala wschód – zachód, przewidziana do włączenia do Europejskiego  
Systemu Transportu Kolejowego

Trasa żeglugi śródlądowej
o znaczeniu międzynarodowym na rzece Odrze wraz z portami rzecznymi

Porty lotnicze
Wrocław, Katowice, Kraków, Ostrawa w odległości do 170 km 

Profesjonalna kadra specjalistów
posiadająca wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Atrakcyjne tereny inwestycyjne 
przede wszystkim wzdłuż autostrady i w podstrefach specjalnych stref ekonomicznych 

Wielokulturowość i otwartość mieszkańców 
zachęcająca odwiedzających do pozostania w regionie na dłużej
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Komunikacja kolejowa
Sieć kolejowa w województwie opolskim dwukrotnie przewyższa gęstość sieci w innych częściach 
kraju. Przez region przebiegają linie kolejowe o istotnym znaczeniu dla komunikacji krajowej i zagra-
nicznej (trasy Drezno-Moskwa, Malmö-Bratysława). W planach jest rozbudowa i modernizacja szlaków 
kolejowych, która pozwoli na przewożenie większej liczby osób i towarów z większą prędkością.

Komunikacja drogowa
Województwo opolskie posiada jedną z najlepiej rozwiniętych sieci dróg w kraju. Najważniejszą osią 
komunikacyjną regionu jest autostrada A4, stanowiąca główny element paneuropejskiego koryta-
rza transportowego - najdłuższej bezpośredniej trasy europejskiej E40 wschód-zachód z Calais nad 
Kanałem la Manche we Francji do granicy Kazachstanu z Chinami. Szlak ten stanowi jednocześnie 
najdłuższą autostradę w Polsce, z 6 węzłami na Opolszczyźnie, z bliską odległością do połączenia 
z autostradą północ-południe – A1. Autostrada jest elementem układu transportowego, który 
w południowej Polsce koncentruje przepływ największej masy towarów oraz osób. Jednocześnie 
zapewnia sprawność komunikacyjną, a tereny położone w jej bezpośrednim sąsiedztwie są bardzo 
atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów.
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Komunikacja wodna
Rzeka Odra jest naturalnym ciągiem komunikacyjnym, który biegnie równolegle do autostrady A4. 
Wkrótce powinna stać się międzynarodową trasą żeglugi śródlądowej. Ten pełen możliwości szlak 
wodny biegnie przez województwo opolskie od portu w Koźlu na południu regionu po lipki na 
granicy z województwem dolnośląskim. Istotną rolę w komunikacji wodnej odgrywają też Kanał 
Kędzierzyński i Kanał Gliwicki. Porty rzeczne znajdują się m.in. w Kędzierzynie - Koźlu, Choruli, Opolu.
 

Komunikacja lotnicza
W odległości 1-2 godzin jazdy samochodem od centrum Opola znajdują się 4 lotniska międzynaro-
dowe. W przypadku większości lokalizacji inwestycyjnych czas dojazdu do lotniska wynosi mniej niż 
jedną godzinę.
Najbliższe pasażerskie porty lotnicze:

Wrocław (WRO) - z Opola 100 km, dojazd 1 h, 1,7 mln pasażerów rocznie, 28 kierunków, 
www.airport.wroclaw.pl  

Katowice (KTW) - z Opola 100 km, dojazd 1,5 h, 2,4 mln pasażerów rocznie, 35 kierunków, 
www.katowice-airport.com

Kraków (KRK) - z Opola 170 km, dojazd 2 h, 2,9 mln pasażerów rocznie, 53 kierunków, 
www.krakowairport.pl 

Ostrawa (OSR) - z Opola 120 km, dojazd 2 h, 0,3 mln pasażerów rocznie, 2 kierunki, 
www.airport-ostrava.cz
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Gospodarka regionu
Gospodarka regionu charakteryzuje się zdywersyfikowaną strukturą, zaś największe w niej znaczenie 
odgrywa przemysł.
Do najważniejszych branż w województwie opolskim można zaliczyć:

przemysł spożywczy,•	
chemiczny,•	
energetyczny,•	
cementowo - wapienniczy,•	
metalowy,•	
meblarski i drzewny, bazujący na wieloletniej tradycji.•	

Głównymi ośrodkami przemysłowymi w regionie są: Opole (m. in. przemysł spożywczy, metalowy), 
Kędzierzyn - Koźle (przemysł chemiczny), Brzeg (przemysł spożywczy),  Nysa (przemysł spożywczy, 
motoryzacyjny) oraz Kluczbork (przemysł metalowy).

liczba podmiotów gospodarczych w województwie opolskim stale wzrasta i z końcem 2010 roku 
wynosiła ponad 99 tys. W większości są to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób. Świadczy 
to o dużej przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców regionu. Mała i średnia przedsiębiorczość to 
jeden z najważniejszych elementów opolskiej gospodarki. Ten sektor najszybciej i najefektywniej re-
aguje na zmieniającą się rzeczywistość rynkową, najlepiej rozpoznaje i zaspokaja potrzeby klientów, 
stanowiąc przy tym istotne wyzwanie konkurencyjne dla dużych firm, zmuszając je do zmian. 
Do największych przedsiębiorstw w regionie zalicza się Elektrownię Opole (PGE), ZAK, Górażdże-He-
idelberg, Nutricia (Danone), ZOTT, Cadbury (Kraft Foods), czy też ArcelorMittal Poland. 

O tym, że warto inwestować w województwie opolskim, przekonują już realizowane w naszym regio-
nie znaczące inwestycje, m.in. Cadbury (Kraft Foods) w Skarbimierzu - producent gumy do żucia oraz 
czekolady zatrudniający 800 osób, czy Marcegaglia w Kluczborku - producent rur stalowych, gdzie 
docelowo zatrudnienie znajdzie 1000 osób. Warte podkreślenia są również inwestycje takie jak Kro-
nospan w Strzelcach Opolskich, Keiper w Skarbimierzu, Bio Agra pod Nysą,  czy Velux w Namysłowie. 
Wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa w podstrefach specjalnych 
stref ekonomicznych do końca 2010 r. szacowana jest na 700 - 750 mln EUR, a liczba nowoutworzo-
nych miejsc pracy na ok. 2,6 tys.

8



O wyborze danego regionu, jako miejsca do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospo-
darczej decyduje wiele czynników lokalizacyjnych. Z badań przeprowadzonych wśród przedsię-
biorców przez Politechnikę Opolską, wynika, że do najważniejszych czynników, które wpłynęły 
na wybór województwa opolskiego jako miejsca do prowadzenia działalności należą: koszty pracy, 
dostępność wykwalifikowanych zasobów pracy, ceny gruntów lub opłaty dzierżawne, dostępność 
transportowa, położenie geograficzne regionu, infrastruktura komunalna, rezerwy terenów nadają-
cych się do lokalizacji inwestycji, czy też istniejąca baza produkcyjna.
Badani ponadto wskazują na istotną rolę narzędzi pozostających w gestii administracji publicznej, 
w tym m.in. opodatkowanie i ulgi podatkowe, nastawienie do nowych inwestorów, klimat dla rozwoju 
przedsiębiorczości tworzony przez władzę, czy też współpracę władz samorządowych z przedsiębior-
stwami.2

W regionie zainwestowali:

Branża spożywcza

Branża chemiczna

Branża materiałów budowlanych

Branża metalowa

2 Raport o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa opolskiego. Diagnoza strategiczna, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole 2011.
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Region atrakcyjny dla inwestorów 

Opolskie posiada doskonałe tereny inwestycyjne. Dla potencjalnych inwestorów na Opolszczyźnie 
dostępnych jest prawie 5 tys. ha terenów  inwestycyjnych (ok. 180 ofert typu greenfields), z czego po-
nad 900 ha stanowią podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych. W ramach terenów w podstrefach 
blisko 675 ha stanowią tereny niezagospodarowane.
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Na terenie województwa funkcjonują podstrefy trzech specjalnych stref ekonomicznych:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST - PARK” (WSSE) jest jedną 
z najszybciej rozwijających się stref przemysłowych w Polsce. Została ustanowiona w 1997 roku. WSSE 
jest położona w południowo - zachodniej Polsce. Posiada tereny w województwie opolskim, dolno-
śląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Aktualnie w województwie opolskim obszary objęte WSSE to 
tereny w Skarbimierzu, Nysie, Prudniku, Kluczborku, Praszce, Namysłowie i Opolu. Inwestorami są 
firmy: Cadbury (Kraft Foods), Keiper Polska,  Marcegaglia Poland, Inpol-Krak Tubes, Stegu, Alsecco, 
Vasco Doors, FPS, Advantech Polska, Art. - Odlew, PZ Stelmach.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE)
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicz-
nych. Do końca 2010 r. KSSE pozyskało ponad 200 przedsiębiorstw. Wysokość ich nakładów wyniosła 
ok. 4,2 mld EUR oraz utworzonych zostało ponad 44 000 nowych miejsc pracy. W województwie 
opolskim tereny objęte KSSE zlokalizowane są w gminach: Ujazd, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, 
Kietrz, Krapkowice i Gogolin. Inwestorem w Strzeleckiej podstrefie jest  firma Kronospan (DSO).

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”
Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje obszar 580,44 ha i składa się z 13 podstref 
położonych na terenie woj. świętokrzyskiego, opolskiego, mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. 
Do końca 2010 r. strefa pozyskała 70 przedsiębiorstw w których zostało utworzonych ponad 6300 
nowych miejsc pracy. W województwie opolskim w ramach podstrefy w Tułowicach funkcjonują: 
KayAluminuim Opole, Neo Plus Technology, Greenagro.

Korzyści z inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w specjalnej strefie ekonomicznej mogą być 
naliczane w oparciu o koszty inwestycyjne lub koszty tworzenia nowych miejsc pracy. W pierwszym 
przypadku łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 50% poniesionych kosztów inwestycyj-
nych. W drugim przypadku  łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 50% dwuletnich kosz-
tów zatrudnienia na nowo stworzonych miejscach pracy w strefie. Ponadto dla małych i średnich 
przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi dodatkowo 10 punktów procentowych brutto 
dla firm średnich oraz 20 punktów procentowych brutto dla firm małych. Podmioty inwestujące 
w opolskich podstrefach specjalnej strefy ekonomicznej mogą liczyć na zwolnienia podatkowe 
na poziomie najwyższym w kraju.

Zachęty inwestycyjne:
Samorząd Województwa 
-  bezpośrednie wsparcie dla znaczących inwestycji 
Zarząd Województwa Opolskiego objął szczególną pomocą wszystkie inwestycje powyżej 50 mln 
EUR, a stworzenie pozytywnego klimatu inwestycyjnego w województwie opolskim stało się dla 
Zarządu celem nadrzędnym.

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
– wsparcie dla inwestorów i eksporterów
Opolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera realizuje zadania związane z profesjonalną obsłu-
gą inwestorów i eksporterów. Udziela informacji prawnych i statystycznych, wyszukuje tereny oraz 
obiekty pod przyszłe inwestycje, koordynuje spotkania inwestorów z partnerami biznesowymi oraz 
współpracuje z instytucjami samorządowymi i rządowymi. Wspiera również firmy zainteresowane 
wejściem na nowe rynki zbytu i dostarcza informacji nt.  instrumentów wsparcia eksportu w obsza-
rze: finansowym, usługowym i instytucjonalnym.

Powiatowe Urzędy Pracy – wsparcie dla przedsiębiorców
Opolskie służby zatrudnienia oferują przyszłym pracodawcom różnorodne formy wsparcia w zakresie 
rekrutacji i przekwalifikowania kadr pracowniczych pod kątem indywidualnych potrzeb firmy. Do naj-
częściej świadczonych usług na rzecz inwestorów należą: bezpłatne pośrednictwo pracy, finansowa-
nie szkoleń dla bezrobotnych dostosowujące kwalifikacje nowych kadr do konkretnego stanowiska 
pracy, finansowanie staży oraz wyposażenie stanowiska pracy i itp.

Gminy - zwolnienia w podatku od nieruchomości
Większość gmin realizuje lokalne programy wsparcia przedsiębiorczości 
(np. zwolnienia z podatku od nieruchomości).
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Rynek pracy
Opolskie to region, który cechuje bogactwo tradycji i zgodne współdziałanie różnych kultur – pol-
skiej, czeskiej i niemieckiej. To sprawia, że mieszkańcy regionu są otwarci na kontakty zagraniczne 
i wymianę doświadczeń. Wielu z nich pracuje w krajach Unii Europejskiej, głównie w Niemczech, 
Austrii, Holandii i Belgii. Kontakty te pozwalają przenosić na rynek województwa wzorce i standardy 
pracy istniejące w tych krajach, wpływają na wzrost kwalifikacji kadr w regionie, dają doskonałą zna-
jomość wymogów stawianych przez pracodawców zachodnioeuropejskich. Powracając do regionu 
ludzie ci tworzą nowe miejsca pracy, wzmacniając sektor małej i średniej przedsiębiorczości, wyko-
rzystując swoje bogate doświadczenie z europejskiego rynku pracy.
Rosnący poziom kwalifikacji mieszkańców regionu jest jednym z czynników stymulujących rozwój 
gospodarczy województwa. liczba studiujących na opolskich uczelniach systematycznie rośnie. 
W roku akademickim 2009/2010 w regionie studiowały 40 884 osoby. Głównym ośrodkiem aka-
demickim jest Opole  - tu swoje siedziby mają największe uczelnie regionu: Uniwersytet Opolski, 
kształcący m.in. w zakresie ekonomii, prawa, chemii,biologii, biotechnologii, fizyki, matematyki i in-
formatyki  oraz Politechnika Opolska, którą corocznie opuszczają specjaliści z zakresu budownictwa, 
automatyki i robotyki, elektrotechniki i telekomunikacji, informatyki, mechaniki i budowy maszyn. 
Uczelnia kształci także specjalistów w języku niemieckim i angielskim.
W Opolu mieści się również Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – największa niepubliczna 
uczelnia wyższa regionu przygotowująca kadry do zarządzania firmami, Państwowa Medyczna Wyż-
sza Szkoła Zawodowa – przygotowująca kadry dla służby zdrowia, Wydział Ekonomiczny Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. 
W regionie funkcjonuje również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

Mieszkańcy Opolszczyzny są świadomi potrzeby porozumiewania się w obcych językach, coraz liczniej uczest-
nicząc w różnego rodzaju kursach językowych. W badaniach przeprowadzonych w II połowie 2010 r.3 76% 
respondentów z terenu województwa opolskiego deklarowało znajomość co najmniej jednego języka obce-
go. Najczęściej mieszkańcy Opolszczyzny legitymowali się umiejętnością posługiwania się językiem rosyjskim 
(40%), angielskim (39%) oraz niemieckim (38%). 8% respondentów posługuje się językiem francuskim.
Istotnym atutem Opolszczyzny w odniesieniu do zasobów kadrowych są relatywnie niskie koszty pracy - 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2010 r. ukształtowało 
się na poziomie 3245,53 PlN brutto i było ono niższe od średniej wynagrodzeń  w sąsiednich wojewódz-
twach dolnośląskim i śląskim4. W kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3525,67 PlN.

3 Badanie wybranych aspektów kapitału ludzkiego z terenu woj. opolskiego oraz analiza profilu inwestycyjnego samorządów lokalnych. Raport z badań, 
red. A. Wiśniewski, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole 2010.
4 Dane:  Bank Danych Regionalnych GUS.

Uniwersytet Opolski: www.uni.opole.pl
Politechnika Opolska: www.po.opole.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji: 
www.wszia.opole.pl
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu: 
www.opole.wsb.pl
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu: 
www.opole.janski.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie: 
www.pwsz.nysa.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu:
www.wshe.edu.pl
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu: 
www.wsm.opole.pl

liczną rzeszę specjalistów różnych zawodów 
stanowią również absolwenci i uczniowie szkół 
zawodowych,  średnich i policealnych Opolsz-
czyzny. W roku szkolnym 2009/2010 na terenie 
województwa opolskiego funkcjonowały: 
zasadnicze szkoły zawodowe (37), 
licea profilowane (22), 
technika (56) 
i szkoły policealne (79). 
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Opolskie atrakcyjne do zamieszkania

Z pewnością ważnym atutem dla inwestujących na Opolszczyźnie jest jakość życia w regionie i bogata 
oferta kulturalna i sportowo - rekreacyjna wraz z wieloma nowoczesnymi obiektami sportowymi (baseny 
otwarte i zamknięte, hale i boiska sportowe oraz stadion lekkoatletyczny).
Mieszkańcy województwa przez cały rok mogą korzystać z bogatej oferty kulturalnej, w ramach której 
kluczową rolę odgrywa Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Ponadto w ciągu roku odbywa się 
wiele innych niezwykle atrakcyjnych imprez w tym m. in. Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosz-
nej, Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny, Międzynarodowy Festyn Rycerski w Byczynie, Dni Twierdzy 
Nysa, Dni Twierdzy Koźle, Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd „Art Cup” w Zakrzowie, Opolskie Konfrontacje 
Teatralne „Klasyka Polska”.
Do najważniejszych atrakcji turystycznych zalicza się układy urbanistyczne miast średniowiecznych 
(m.in.: Brzeg, Byczyna, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle, Namysłów, Opole, Otmuchów, Paczków oraz 
Nysa – „Śląski Rzym”, stolica księstwa nyskiego biskupów wrocławskich w XIII–XIX w. i miasto euro-
pejskie opisane w „Kronice świata”), obiekty sakralne, zabytki kultury materialnej (np. Zamki i Pałace w 
Brzegu, Mosznej, Kamieniu Śląskim, Głogówku i Rogowie Opolskim) skansen (Opole-Bierkowice), muzea i 
galerie sztuki.
Atrakcyjnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi charakteryzują się Góry Opawskie oraz Masyw 
Chełmski z Górą Świętej Anny, miejscem szczególnym w krajobrazie Śląska Opolskiego. Niebanalną atrak-
cję turystyczną stanowi unikatowe w skali europejskiej stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywio-
nej JuraPark w Krasiejowie.

Samorząd województwa realizuje ponadto dwa programy mające na celu zachęcenie do pozostania 
w regionie, a także osiedlania się w Województwie Opolskim: www.tutajzamieszkam.opolskie.pl 
oraz www.opolskie.pl/tutaj_zostaje/

Według przeprowadzonych badań jakość życia na Opolszczyźnie jest najwyższa w kraju 
(badania dot. warunków życia gospodarstw domowych w ujęciu wojewódzkim), a mieszkańcy na 
Opolszczyźnie czują się bezpiecznie, mają dobry dostęp do usług medycznych i pozytywnie oceniają 
jakość kształcenia swoich dzieci.
(Źródło: DIAGNOZA SPOŁECZNA, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.) (2009). 
Diagnoza społeczna 2009. www.diagnoza.com
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Otoczenie biznesu

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) jest wyspecjalizowaną jednostką budżetową 
Samorządu Województwa Opolskiego, której najważniejszym zadaniem jest inicjowanie, wspieranie i koordy-
nowanie działań przyczyniających się do wzrostu gospodarczego w województwie opolskim poprzez two-
rzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz 
podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Opolszczyzny. 
W ramach OCRG działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, które prowadzi bazę ofert inwestycyjnych 
- terenów inwestycyjnych (greenfields) oraz jedną z największych w Polsce bazę obiektów przemysłowych (hal 
produkcyjnych itp., tzw. brownfields). COIE wspiera przedsiębiorstwa w zakresie działań eksportowych.
W 2010 r. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera otrzymało certyfikat jakości obsługi inwestora nadany przez 
Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Docenione zostały wysokie standardy obsługi inwestora, 
jakość opracowanej bazy danych terenów inwestycyjnych, zabiegi w celu jej powiększenia oraz ukierunkowa-
nie na współpracę i szkolenia dla przedstawicieli samorządów lokalnych. 

Baza terenów i obiektów inwestycyjnych jest dostępna na stronie www.investinopolskie.pl.

Biura w Brukseli i Hahn

Samorząd Województwa Opolskiego utworzył rów-
nież dwa biura reprezentujące region poza jego gra-
nicami.

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego 
w Brukseli:
Do głównych zadań Biura Informacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego należy współpraca z instytu-
cjami Unii Europejskiej, reprezentowanie interesów 
województwa poprzez lobbing projektów złożo-
nych przez podmioty z województwa opolskiego, 
promowanie gospodarczej i turystycznej atrakcyj-
ności regionu, opracowywanie bieżących informa-
cji dot. regulacji europejskich; organizowanie staży, 
wizyt studyjnych, misji gospodarczych, przekazy-
wanie do regionu informacji na temat konkursów 
do programów wspólnotowych oraz pomoc w zdo-
bywaniu partnerów europejskich.

Av. De Tervuren 13 B, 1040 Bruxelles
tel.   +32 2 732 732 1
fax.  +32 2 732 732 4
e-mail:opolskie@skynet.be
www.biwo.umwo.opole.pl

Biuro Współpracy Gospodarczej 
na lotnisku Frankfurt-Hahn:
BWG z siedzibą we Frankfurcie-Hahn, zostało utwo-
rzone na bazie współpracy regionalnej pomiędzy 
Województwem Opolskim oraz Krajem Związkowym 
Nadrenia-Palatynat.
Biuro reprezentuje województwo opolskie na terenie 
Niemiec, aktywnie poszukuje partnerów gospodar-
czych na terenie Opolszczyzny, Nadrenii-Palatynatu 
oraz innych niemieckich krajach związkowych, pro-
muje potencjał gospodarczy regionu, służy wszelką 
pomocą inwestorom chcącym ulokować swój kapitał 
na Opolszczyźnie. Biuro tworzy sprawny „tunel infor-
macyjny” pomiędzy województwem opolskim oraz 
niemieckimi krajami związkowymi.

Centrum Europy Środkowej i Wschodniej 
Geb. 890, D-55483 Hahn-Flughafen, Niemcy
tel.: +49 6543 509437 
fax: +49 6543 509439
e-mail: oppeln@moez-rlp.de
www.opolskie.de

14



Zainwestowali w województwie opolskim
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Jerzy Marciniak
Prezes Grupy Azoty Tarnów
 „(…) Przede wszystkim widzieliśmy 
tutaj szanse na perspektywiczny ry-
nek, jak również duży potencjał roz-
woju gospodarczego tego regionu. 
Byliśmy świadomi wysokich kwalifi-

kacji tutejszej kadry i  długoletnich tradycji regionu opolskiego 
w produkcji nawozów. Atutem była również dogodna lokalizacja 
(bliskość autostrady, własny port rzeczny dla barek), dzięki czemu 
ZAK S.A. stwarza dla inwestorów atrakcyjne miejsce z bogatym 
zapleczem usługowym. Firma stale rozwija potencjał ludzki, a tak-
że posiada unikalne kompetencje tworzenia relacji biznesowych 
zarówno na rynku krajowym, jak i na najbardziej dynamicznie roz-
wijających się rynkach świata. Dzięki zainwestowaniu na Opolsz-
czyźnie wzmocniliśmy naszą Grupę -  powstała silna organizacja, 
która będzie znaczącym graczem ze zróżnicowaną ofertą produk-
tową.”

Ryszard Błaszków 
HR & Plant Manager
Lesaffre Polska S.A.
Firma  jest częścią francuskiej Grupy 
lesaffre, lidera branży drożdży pie-
karskich na świecie. Istniejąca od 
ponad 100 lat drożdżownia w Woł-

czynie (powiat kluczborski) została 
sprywatyzowana w 1997 roku. Dzięki przeprowadzonemu  sze-
regowi inwestycji, modernizacji i automatyzacji, jak również 
uruchomieniu  oczyszczalni  biologicznej  dziś zakład Spółki 
w Wołczynie należy do najnowocześniejszych fabryk drożdży 
w Europie Centralnej. Produkcja nie ogranicza się tylko do potrzeb 
rynku krajowego, bowiem znaczną część eksportuje się także 
do krajów  nadbałtyckich i skandynawskich oraz do Czech i Słowa-
cji. lesaffre Polska S.A. obecnie posiada fabrykę drożdży w Wołczy-
nie (siedziba firmy), oddział produkujący polepszacze i mieszanki 
piekarskie w Łodzi oraz Centrum Piekarnicze w  Warszawie.
Istotny wpływ na  wybór lokalizacji siedziby firmy w wojewódz-
twie opolskim miały poza tradycją takie czynniki jak:  położnie 
geograficzne, infrastruktura, wysoko wyspecjalizowany i elastycz-
ny kapitał ludzki skłonny do cyklicznego podnoszenia własnych 
kwalifikacji zawodowych, jak również znaczny potencjał do roz-
woju gospodarczego regionu.
Zaangażowanie we współpracę władz lokalnych i regionalnych 
województwa opolskiego jest dodatkowym atutem, zachęcają-
cym  do inwestycji w tym regionie Polski.”

Lidia Mikołajczyk-Gmur 
Dyrektor Generalny 
VELUX Polska Sp. z o.o.
„Grupa VElUX jest obecna na pol-
skim rynku od 1989 roku. Najpierw 
powstała spółka handlowa, nato-
miast w roku 1995 podjęto decyzję 

o zlokalizowaniu produkcji okien do poddaszy w Polsce. Pierw-
szy wybór padł na Wielkopolskę i Gniezno, gdzie po 3 latach 
otwarto pierwszą fabrykę. W miarę rosnącego popytu na okna 
do poddaszy w Polsce i zagranicą szukano lokalizacji dla kolejnej 
fabryki. Za drugim razem wybrano Opolszczyznę i Namysłów, 
gdzie doceniono przychylność lokalnych władz dla inwestorów, 
a także dobre położenie w stosunku do rynków zbytu VElUX 
oraz pierwszego zakładu w Gnieźnie. Równie ważnym czynnikiem, 
który zadecydował o wyborze tej lokalizacji była duża elastyczność 
rynku pracy. Umożliwiała ona szybkie znalezienie odpowiednich 
pracowników do produkcji, a także wykwalifikowanej kadry za-
rządzającej. W 2003 VElUX otworzył fabrykę okien do poddaszy 
w Namysłowie. Pierwsza hala produkcyjna miała powierzchnię 
6 tys. m2, a w zakładzie pracowało 47 osób. Potwierdzeniem słusz-
ności decyzji o lokalizacji produkcji na Opolszczyźnie może świad-
czyć fakt, że w latach 2006-2008 zdecydowano się na znaczną roz-
budowę zakładu. Obecnie VElUX jest największym pracodawcą 
w Namysłowie i zatrudnia ponad 600 osób, a 8 hal produkcyjnych 
i magazynowych zajmuje łączną powierzchnię 50 tys. m2.”

Piotr Kler 
Właściciel KLER S.A., 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
„Ja nie musiałem wybierać. Miałem 
to szczęście, że urodziłem się na 
Opolszczyźnie i jako czternastoletni 
chłopiec zamieszkałem w Dobrodzie-

niu, mieście słynącym z wielkich tradycji rzemiosła stolarskiego. 
Wychowywałem się wśród ludzi, których cechowała pracowitość, 
solidność, precyzja. Tacy są Ślązacy. Z tych korzeni od początku 
czerpie inspiracje moja firma – im w dużym stopniu zawdzięczam 
swoją obecną pozycję. 
(…) Do końca lat osiemdziesiątych moja firma zatrudniała 50 pra-
cowników, co wynikało z ówczesnych ograniczeń prawnych, na-
kładanych na prywatnych przedsiębiorców. Po roku 1989 nastąpił 
jej skokowy rozwój: produkcja zwiększała się średnio o 50-60% 
rocznie.
Tak doszliśmy do załogi liczącej obecnie ponad 600 osób, z któ-
rych przeważająca część to prawdziwi mistrzowie w swoim fachu. 
Mamy sieć własnych salonów meblowych: 36 w kraju i 6 za gra-
nicą, z czego dwa działają na terenie Opolszczyzny. I stawiamy na 
dalszy rozwój oraz eksport do krajów Europy Zachodniej i niemal-
że na cały świat.
Kiedy myślę o swojej firmie, to wiem, że mogła powstać tylko tutaj 
na Śląsku Opolskim, gdzie stosunek do tradycji rzemieślniczych 
i etos pracy są naprawdę wyjątkowe.”



URZąD MARSZAłKOWSKI
WOJEWóDZTWA OPOLSKIEGO
Departament Współpracy 
z Zagranicą i Promocji Regionu

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel.  (+48) 77 442 93 40
Fax  (+48) 77 442 93 40

www.opolskie.pl

promocja@opolskie.pl
umwo@opolskie.pl

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
Tel. (+48) 77 40 33 607 (Kierownik)  
Tel. (+48) 77 40 33 645 (obsługa inwestora) 
Tel. (+48) 77 40 33 646 (obsługa inwestora) 
Tel. (+48) 77 40 33 647 (obsługa inwestora) 
Tel. (+48) 77 40 33 648 (obsługa inwestora) 
Tel. (+48) 77 40 33 616 (obsługa eksportera) 
Fax. (+48) 77 40 33 609

www.ocrg.opolskie.pl
www.investinopolskie.pl 
(baza terenów i obiektów inwestycyjnych)

invest@ocrg.opolskie.pl
eksport@ocrg.opolskie.pl


