






Najlepiej przyciąga inwestorów  
i buduje silną pozycję na rynku nieruchomości 
komercyjnych w Polsce 

45 tys. osób (w 150 podmiotach) 
w sektorze usług finansowych 

110 centrów rozwojowo – badawczych oraz IT 









Największe skupiska osób  
pochodzenia ukraioskiego 

Analiza Selectivv  

Karty SIM polskiego operatora z interfejsem w języku ukraioskim 















WrOM 



Planowana fabryka pod Wrocławiem: 
- koszt inwestycji: 4,5 mld PLN  
- docelowe zatrudnienie: 2,5 tysiąca miejsc pracy  
w LG (+ firmy kooperujące) 
Źródło: PAP 

7 krotne zwiększenie produkcji baterii  
na potrzeby koncernów samochodowych 
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Miasta z największą ilością startupów w Polsce 
WARSZAWA 
WROCŁAW 
KRAKÓW 
TRÓJMIASTO 
 
Źródło: Polskie Startupy – raport Startup Poland 2018 



POTENCJAŁ BIZNESOWY

Ocena 588 decydentów w firmach obecnych w Polsce, zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów 
departamentów.  
Analizę wzbogacono o twarde dane z rynku - koszty życia, stawki nieruchomości biurowych, wynagrodzenia oferowane przez 
pracodawców itp., na podstawie informacji pozyskanych od: Antal, Cushman&Wakefield ABSL, Forbes, CBRE, GUS, Lista 500 
Polityka, BISNODE, NBP, Investinpomerania.pl 

Lider raportu BEAS w kategorii „Potencjał biznesowy”:  

Wrocław – 7,8 pkt. 
Warszawa – 7,6 pkt.  
Kraków – 7,3 pkt. 

Źródło: Raport BEAS - Antal - Business Environment Assesment Study, 2019r.





European Air 
Quality Index 
http://airindex.eea.europa.eu



Mapa pokazuje 90,4 percentyl średnich dziennych stężeń 

PM10 

Stanowi to 36 najwyższą wartość w całej serii. 

Jest to związane z dzienną wartością dopuszczalną PM10, 

która pozwala na 35 przekroczeń progu 

50 μg / m3 w okresie 1 roku.  

https://www.eea.europa.eu





Liczba pieców w mieszkaniach komunalnych – 18.000 





Wyniki Kompleksowego Badania Ruchu 
we Wrocławiu i otoczeniu 2018 
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/wyniki-kompleksowego-badania-ruchu-we-wroclawiu-i-aglomeracji-2018 

WNIOSKI 
 
obciążenie miasta ruchem samochodowym, głównie spoza miasta znacząco 
wzrosło w ciągu 7 ostatnich lat, 
 
modal split jest optymistyczny. Pokazuje to, jak różne mogą byd nasze cele 
podróży, a także środki transportu, które wybieramy, 
 
wzrost podróży pieszych i rowerowych we Wrocławiu jasno pokazuje, że liczne 
inwestycje i kolejne działania w tym obszarze przyniosły wymierne skutki, 
 
w najbliższych latach we Wrocławiu trzeba skoncentrowad się nad poprawą 
funkcjonowania i rozwojem komunikacji zbiorowej, 
 
mieszkaniec Wrocławia jest świadomym użytkownikiem miasta,  
 
standard obsługi komunikacji zbiorowej przekłada się na wielkości modal split, 
 
dla mieszkaoców okolic Wrocław w dużej mierze stanowi jedynie miejsce pracy a 
nie miejsce wypoczynku, co oznacza większą pracę nad przekonywaniem, że 
podróże do Wrocławia mogą byd wykonywane nie tylko własnym autem. 
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Inwestgrupa Sp. Z o.o. 

TVP 










