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Położenie i dostępność komunikacyjna Miasta Bełchatowa

położony bezpośrednio przy drodze 

krajowej nr 74, która daje dostęp do 

głównych autostrad A1 i A2 

oraz do ważnych lotnisk międzynarodowych 

– w Warszawie (1,5h) , Łodzi (45 min.)  

Bełchatów
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TYLKO OWOCNE INWESTYCJE

ENERGIA JEST TU

Bełchatów
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Potencjał ludzki Miasta

55 901 mieszkańców
Miasto młodych - 77% to osoby w wieku przedprodukcyjnym 

i produkcyjnym (do 64 roku życia)

• 4 technika

• 4 szkoły zawodowe

• 3 licea ogólnokształcące

• 2 szkoły wyższe

Źródło: Urząd Miasta,  styczeń 2021 rok
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Potencjał ludzki Miasta

Zawód - technik:

• budownictwa

• elektronik

• Elektryk                          

• Informatyk                     21

• mechanik                       12

• ekonomista       

• logistyk

• urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej  26

Liczba absolwentów:  

28

8

19

10

14 

• mechanik pojazdów samochodowych

• elektryk 

• Elektromechanik pojazdów samochodowych

Zasadnicze Szkoły Zawodowe

Zawód:

• monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

Liczba absolwentów:  

18

4

23

10

11

• operator obrabiarek skrawających 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, 2021rok

Absolwenci

Rok szkolny 2019/2020

Technika



Potencjał ludzki Miasta

Technika

Zawód - technik:

• budownictwa

• elektronik

• elektryk

• informatyk

• mechanik

• technik urządzeń i 

systemów 

energetyki 

odnawialnej 

• technik pojazdów 

samochodowych 

Liczba 

uczniów:  

89

31

106

180

23

125

44

Zawód:

• ślusarz

• monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie

• mechanik pojazdów samochodowych

• elektryk

• elektromechanik pojazdów 

samochodowych

• mechanik i operator maszyn rolniczych 

Zasadnicze Szkoły 

Zawodowe
Liczba uczniów:  

37

55

124

48

17

34
Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, 2021rok

Uczniowie

Rok szkolny 2019/2020
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Społeczna Akademia Nauk

• Zarządzanie

• Zarządzanie logistyczne

• Administracja

• Zarządzanie organizacjami

• Pedagogika 

Wyższa Szkoła Menadżerska

• Administracja

• Zarządzanie

• Finanse i rachunkowość

• Informatyka

• Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Potencjał ludzki Miasta

www.invest.belchatow.pl

Źródło: www.belchatow.san.edu.pl ,www.wsm.belchatow.pl  styczeń 2021 

http://www.belchatow.san.edu.pl/


Bezrobocie
w powiecie bełchatowskim

5,4%

Potencjał ludzki Miasta
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Potencjał ludzki Miasta

Na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy,, styczeń 2021rok

www.invest.belchatow.pl
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Tereny inwestycyjne

Łączna powierzchnia  

terenów inwestycyjnych

90 ha
100% pokrycia MPZP

Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej  

Tereny zabudowy usługowej
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Tereny inwestycyjne

Strefa Czapliniecka B1 - 23ha
www.invest.belchatow.pl



Korzyści

Zwolnienia z podatku od nieruchomości - jeśli Inwestor:

1. Uruchomi działalność wytwórczą na terenach inwestycyjnych przy ulicy Czaplinieckiej

lub

2. utworzy miejsca pracy i poniesie nakłady inwestycyjne:

• co najmniej 1 nowe miejsce pracy + min. 50 tys. nakładów inwestycyjnych (mikroprzedsiębiorcy)

• co najmniej 3 nowe miejsca pracy+ min. 200 tys. nakładów inwestycyjnych (mali przedsiębiorcy)

• najmniej 5 nowych miejsc pracy + min. 500 tys. nakładów inwestycyjnych (średni przedsiębiorcy)

• najmniej 15 nowych miejsc pracy + min. 1ml nakładów inwestycyjnych (pozostali przedsiębiorcy)

lub

3. zwiększy zatrudnienie o 15% - (bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych)



Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, styczeń 2021

Formy wsparcia PUP dla przedsiębiorców

❑ bezpłatne pośrednictwo pracy

❑ organizacja indywidualnych i grupowych szkoleń dla wyselekcjonowanych kandydatów

❑ 1200,00zł brutto /mies. + składki ubezpieczeń społecznych - prace interwencyjne

❑ 1800,00zł brutto /mies. + składki ubezpieczeń społecznych - refundacja części kosztów wynagrodzenia 

w ramach robót publicznych

❑ 25000,00zł brutto /stanowisko - refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy

❑ 23000,00 brutto - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

•

http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/prace-interwencyjne.html
http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/roboty-publiczne.html
http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowisk-pracy.html
http://pupbelchatow.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowe-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej.html


Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy

❑ ok. 8000,00 zł brutto - na szkolenie pracowników

❑ ok. 9000,00 zł brutto - pożyczka na szkolenia

❑ ok. 13500,00zł brutto /stanowisko - granty na utworzenie  stanowisk pracy 

❑ 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - jednorazowa refundacja składek ZUS

❑ 1400,00zł brutto /mies. - dofinansowanie wynagrodzeń  za zatrudnienie bezrobotnych 50+

❑ Krajowy Fundusz Szkoleniowy - finansowanie kosztów kształcenia  ustawicznego pracowników i pracodawcy

❑ do 13500,00 zł brutto - pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 

❑ Ponadto: Refundacja kosztów egzaminów i licencji pracowników, finansowanie badań lekarskich, 

psychologicznych i specjalistycznych, bon na zasiedlenie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osoba 

zależną dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, styczeń 2021

http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/grant-na-utworzenie-stanowiska-pracy.html
http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/jednorazowa-refundacja-kosztow-z-tytulu-skladek-zus.html
http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego-ktory-ukonczyl-50-rok-zycia.html
http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/krajowy-fundusz-szkoleniowy.html
http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/pozyczki-na-utworzenie-stanowiska-pracy.html
http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formy-wsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/roboty-publiczne.html
http://pupbelchatow.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowe-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-6-lub-osoba-zalezna.html


Korzyści z ŁSSE

11 ha terenu objętych

Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną



Korzyści



Wysoka jakość zarządzania miastem

Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych

Od 2007 roku miasto pozyskało

ponad 250 mln zł 
ze środków unijnych



Wysoka jakość zarządzania miastem

Ważniejsze projekty inwestycyjne

• zrewitalizowane centrum Miasta

• rewitalizacja Placu Wolności

• budowa węzła przesiadkowego

• liczne parki

• 26 km ścieżek rowerowych

• bardzo bogata infrastruktura rowerowa

• wysoki poziom bezpieczeństwa

• dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna

• 92% mieszkańców posiada dostęp do ciepła miejskiego

• 94,2% do kanalizacji sanitarnej oraz 100% do sieci energetycznej

• dobra jakość dróg budowanych na osiedlach mieszkaniowych



Wysoka jakość zarządzania miastem

Źródło: Urząd Miasta Bełchatowa, 2021

Nakłady na inwestycje

www.invest.belchatow.pl
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Miasto dobre do życia

• EKSPOZYCJA PGE GIGANTY MOCY

• SKATE PLAZA

• PUMPTRACK 

• MUZEUM REGIONALNE W BEŁCHATOWIE

• OSIR WAWRZKOWIZNA ORAZ SŁOK

• GÓRA KAMIEŃSK Z WYCIĄGIEM 

NARCIARSKIM

• ŚCIANKA WSPINACZKOWA

• LODOWISKO MIEJSKIE

• KORTY TENISOWE

• MIEJSKIE CENTRUM SPORTU

• HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

• STRZELNICA SPORTOWA

www.invest.belchatow.pl



fot.: Bełchatowskie Towarszystwo Fotograficzne

fot.: Adrian Mielczarski

PGE Skra Bełchatów SSA

GKS Bełchatów SSA

Miasto Mistrzów



One Stop Shop - oferta szyta na miarę



Miasta partnerskie - Bełchatów otwarty na współpracę

www.invest.belchatow.pl



Zaufali nam
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Rekomendacji udzielają

www.invest.belchatow.pl

SANEL

Bełchatów to miejsce, w którym – 24 lata temu - postanowiliśmy otworzyć naszą firmę.                                            

Dzisiaj wiemy, że warto było to zrobić właśnie tutaj – w mieście, gdzie podejmuje się                                           

wyzwania i sukcesywnie podąża się w kierunku ich realizacji, a dzięki temu i my możemy                                       

przyczynić się do ciągłej zmiany oblicza tego miejsca.

Janusz Zaniewicz, Właściciel firmy PPHU Sanel

HUMAX

W naszej pracy nad nowoczesnymi technologiami kierujemy się czterema                                                         

podstawowymi zasadami: uczciwość, komunikacja, zaangażowanie i innowacja.                                                    

To nie przypadek, że możemy prowadzić swoją firmę właśnie w Bełchatowie –

miecie innowacyjnym, w którym z dużym zaangażowaniem stawia się na współpracę                                                

w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju – czego doświadczyliśmy na  gruncie rozszerzania 

swojej działalności.

Jae Hong YOO, Prezes firmy HUMAX Poland Sp z o.o.

www.invest.belchatow.pl
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Rekomendacji udzielają

www.invest.belchatow.pl

BUDOMAR

Bełchatów jest potencjałem dla branży budowlanej. Nieustannie powstają nowe inwestycje, budują się nowe 

osiedla mieszkaniowe. Dlatego postawiliśmy na to miasto. Ale  ważny jest dla nas również komfort życia                       

w mieście: czystość, spokój, szkoły na dobrym  poziomie, dużo imprez i przede wszystkim dużo zieleni. 

Powiedziałabym, że to miasto  dobre dla „rodzinnych” inwestorów.

Renata Matynia, Właściciel firmy BUDOMAR

HERBSLAND

Po kątem założeń biznesowych lokalizacja w Bełchatowie była bardzo trafna. 

Współpraca z urzędem i pomoc, jaką otrzymaliśmy były na najwyższym poziomie. 

Rzadko się  zdarza takie wsparcie w osiąganiu sukcesów w biznesie.

Ryszard Gałęzki, Prezes firmy HERBSLAND Sp. z o.o.

www.invest.belchatow.pl
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Kontakt

Opiekun Inwestora

Ewelina Karlińska-Wejder

kom. +48 691 057 679
tel. +48 44 733 51 45

invest@belchatow.pl

www.invest.belchatow.pl

tel:%20+48%20691%20057%20679

