
1 Presentation title - edit in the Master slide

Business is GREAT

Come to the UK!

Bartosz Koziński – Department for International Trade

Oferta rządu brytyjskiego dla inwestorów zagranicznych

Toruń, 16 październik 2018



EksportInwestycje

Źródło: Department for International Trade

Department for International Trade 
wspiera inwestorów i eksporterów

▪ Dostęp do 
właściwych ludzi i 
instytucji

▪ Wsparcie w 
procesie 
otwierania firmy w 
UK

▪ Profesjonalne i 
dopasowane do 
indywidualnych 
potrzeb raporty o 
rynku docelowym 

▪ Pomoc w wyborze 
najkorzystniejszej 
lokalizacji

▪ Doradztwo 
podatkowe

▪ Bieżące wsparcie 
DIT po założeniu 
firmy w UK

▪ Wsparcie w 
znalezieniu 
najlepszych 
pracowników

▪ Dostęp do sieci 
zaufanych 
dostawców usług 
biznesowych

▪ Indywidualne 
wsparcie 
dopasowane do 
potrzeb 
przedsiębiorców

▪ „Paszport do 
eksportu” dla 
nowych 
eksporterów

▪ UK jako „brama” 
na rynki globalne

▪ Wsparcie rozwoju 
doświadczonych 
eksporterów

▪ Program badań 
marketingowych 
dla potencjalnych 
rynków 
eksportowych

▪ Handel 
międzynarodowy

▪ Zarządzanie 
ryzykiem

▪ Misje handlowe

▪ Wprowadzanie na 
nowe rynki

▪ Seminaria, 
webinary, 
organizacja 
wydarzeń w UK i 
na całym świecie

▪ Program wsparcia 
udziału w targach 
międzynarodowych

▪ Społeczność 
„Open to Export”
dla MŚP
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Jak Rząd brytyjski wspiera przedsiębiorców?



Kraj Wynik(2017)

1 Szwajcaria 67.69

2 Szwecja 63.82

3 Holandia 63.36

4 USA 61.40

5 Wielka Brytania 60.89

… … …

38 Polska 41.99

UK jest 5-tą największą gospodarką na świecie i zajmuje 
5 miejsce w globalnym rankingu innowacyjności 

Źródło: World Bank; UNCTAD, 2016; Global Innovation Index 2017

Przemysł Światowej Klasy

Największy sektor 

IT w Europie

Zaawansowane 

technolgie w 

transporcie

Drugi największy na 

świecie sektor 

lotniczy

• Badania rynkowe na indywidualne potrzeby

• Analizy porównawcze

• Dostęp do branżowych specjalistów 

Wsparcie DIT

Poziom Innowacyjności



UK zajmuje 7 miejsce (globalnie) i 3 miejsce      
(Europa) w rankingu łatwości prowadzenia 
biznesu

Kraj Miejsce

Nowa Zelandia 1

Singapur 2

Dania 3

Hong Kong 4

Korea Płd 5

Norwegia 6

Wielka Brytania 7

Niemcy 17

Polska 24

1. Index consists of such components as: starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, 
getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, resolving insolvency
Źródło: World Bank, Doing Business 2017

Łatwość prowadzenia firmy

• Pomoc w założeniu firmy w UK

• Pomoc w otwarciu konta bankowego

• Pomoc w wyborze odpowiedniej lokalizacji biura

• Pomoc w znalezieniu partnerów 

(UK Advisory Network)

Wsparcie DIT :

24 godziny, aby 

założyc firmę 

online

Zaufanie w 

stosunku do 

przedsiębiorców

1 GBP jako kapitał 

zakładowy

Zakładanie firmy



Rząd brytyjski pracuje nieustannie w celu tworzenia 
najlepszych możliwych warunków dla prowadzenia 
biznesu

Patent box

▪ Patent Box jest preferencyjnym 

systemem podatkowym dla 

zysków uzyskanych z patentów

▪ Zmniejszona stawka podatkowa 

(10%) będzie stopniowo 

wdrażana

Ulgi podatkowe na Badania i 
Rozwój

• Odliczenia od zysków 

podlegających opodatkowaniu 

dla firmy z kwalifikowalnymi 

wydatkami na BiR

• Redukcje podatkowe dla MŚP 

mogą sięgac nawet 230%

Atrakcyjny System Podatkowy

• 19% podatek dochodowy od 

osób prawnych wprowadzony w 

kwietniu 2017 jest najniższym w 

G7

• Dalsze obniżki podatku 

prowadzą do poziomu 17% w

2020

Przykłady rządowych inicjatyw wsparcia:

• Przegląd rządowych programów wsparcia

• Pomoc w oszacowaniu możliwości uzyskania 

rządowego finansowania

• Wsparcie w procesie składania wniosków 

Wsparcie DIT

Źródło : Department for International Trade



Prawie każdy region w UK oferuje różne 
możliwości inwestycyjne

Catapult Centres

• 11 Catapult Centres

umożliwiających firmom dostęp 

do specjalistycznego sprzętu i 

doświadczenia ekspertów

• Zmniejszenie luki pomiędzy 

projektami naukowymi i biznesem

Strefy Przedsiębiorczości

• 48 Enterprise Zones oferujących

preferencyjne stawki podatkowe, 

prostsze zasady planowania 

przestrzennego i pakiet 

finansowych benefitów

przyciągających firmy

Local Enterprise Partnerships

• 39 Local Enterprise 

Partnerships, czyli platform 

współpracy rządu i lokalnych firm

w celu wspomagania rozwoju oraz 

zapewnienia najlepszych 

możliwych usług dla biznesu

Przykłady rządowych inicjatyw wsparcia:

• Odpowiednia lokalizacja dla Twojej firmy

• Przegląd lokalnych akceleratorów / inkubatorów

• Przedstawienie odpowiednim kontaktom

Wsparcie DIT :

Źródło: Department for International Trade



• Program rządowy do 

finansowania, wspierania i 

łączenia firm

• Granty (£5,000 - £10 milionów) 

na rozwój innowacyjnych 

produktów i usług

Rząd brytyjski wspiera przedsiębiorców, którzy 
zdecydowali się rozpocząć działalność w UK

Soft landing packages

▪ Preferencyjne warunki 

rozpoczynania działalności dzięki 

wsparciu naszych lokalnych 

zespołów inwestycyjnych we 

wszystkich regionach UK

Innovate UKGlobal Entrepreneur Programme

• Global Entrepreneur Programme

(GEP) pomaga przyspieszyć 

rozwój firmy

• Zespół specjalistów (mentorów)

może przedstawić firmę 

potencjalnym inwestorom

Przykłady inicjatyw wsparcia dla start-upów i MŚP

• Wprowadzenie do sieci inwestorów GEP

• Wskazówki dotyczące  pomocy publicznej 

• Informacje dotyczące eventów

Wsparcie DIT :

Źródło: Department for International Trade



Wsparcie dla start-upów

• Najsilniejsze środowisko Venture Capital w Europie

• Prężne i dobrze rozwinięte środowisko Business Angels

• Szybko rosnące skupiska start-upów: Londyn, Bristol, Cambridge, Manchester 

• Dedykowane inkubatory i przestrzenie co-workingowe dla start-upów i MŚP

• UK ma świetnie rozwinięte akceleratory i inkubatory – najwyższa koncentracja 

w Europie, która ciągle rośnie



Akceleratory: 
wspierające rozwój
międzynarodowych 
start-upów z UK

Londyn

Regionalnie

Wspierane przez korporacje

Sektorowe



Dużo możliwości ekspansji

Wielu międzynarodowych klientów w UK 

70% central europejskich firm w UK 

Najwyższy numer IPOs w Europie

Rynek AIM

Przejęcia o wysokiej wartości

UK zajęło 2 miejsce w rankingu „Global Tech Exits w 2016”
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Jak Department for International Trade wspiera 

przedsiębiorców?



Nasze usługi wsparcia inwestycyjnego towarzyszą na 
każdym kroku ekspansji Państwa firmy do UK 

Top 10 usług wsparcia inwestycyjnego

Źródło: Department for International Trade

Pomoc w badaniu potencjału 
rynku

Pomoc w badaniu rynku na 
indywidualne potrzeby firmy

Pomoc w wyborze 
najlepszej lokalizacji

Pomoc w założeniu
firmy w UK

Wsparcie w znalezieniu
najlepszej kadry pracowniczej

Doradztwo podatkowe

Wsparcie przy aplikacji wizowej 
oraz przyjeździe do UK

Pomoc w dostępie do 
właściwych ludzi i instytucji

Bieżące wsparcie agend 
rządowych

Przygotowywane na 
indywidualne potrzeby 
wsparcie dla przedsiębiorców



Wspieramy inwestorów z różnych branż –
od produkcji do sprzedaży oraz aktywności BiR

Producent noży 
przemysłowych przejął 
swojego dystrybutora i z 
sukcesem rozwija swoją 
działalność sprzedażową

Producent oprawek 
protetycznych 
drukowanych w technice 
3D jest zaangażowany w 
badania kliniczne i BiR

Firma z branży IT 
otworzyła w UK swoje 
biuro sprzedaży i planuje 
stworzenie centrum BiR

Producent produktów
badawczo-
diagnostycznych rozwinął 
swój oddział w UK, a także 
otworzył dział sprzedaży

Producent  okien przejął 
największego wytwórcę 
szyb w UK i planuje 
utworzyć 300 miejsc pracy

Rozwijająca się firma 
tworząca oprogramowanie 
otworzyła w UK swoje 
biuro sprzedaży

Firma tworząca 
oprogramowanie rozwija 
swoją działalność w UK 
jako jeden z głównych 
dostawców outsorcingu

Firma z sektora health tech 
założyła firmę w UK, aby 
rozwijać swoją ofertę 
innowacyjnych testów 
genetycznych

Źródło: Department for International Trade



Jak rozpocząć współpracę?

Skontaktuj się z lokalnym 
zespołem DIT Inward 
Investment

Opowiedz o swoich 
planach i porozmawiajmy 
jak możemy pomóc

Skorzystaj z naszego 
wsparcia!

Prosimy o kontakt: 

bartosz.kozinski@fco.gov.uk

KROK 1 KROK 2 KROK 3

Źródło: Department for International Trade
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