




Ponad 82 mld zł
To rynek części zamiennych 
w Polsce

Źródło:  PEKAO S.A. raport przemysłu motoryzacyjnego 2019 



7%
przychodów

stanowią
koncerny
międzynarodowe

Źródło: Ranking „TOP30 największych producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem”, BZWBK, 2018

…a ich przychody 
wynoszą aż

Wśród dużych firm produkujących dla motoryzacji w Polsce:
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▪

brak silnej 
polskiej 

marki 
motoryzacyjnej

wielu producentów,
wiele marek 

– duże rozproszenie

brak przedstawiciela 
polskich 

producentów 

brak wsparcia 
globalnych 

championów

utrudniony dostęp 
polskich producentów 

do globalnych
sieci dystrybucji



▪

Zrzeszamy polskich producentów części motoryzacyjnych,
którzy reprezentują tylko polski kapitał. 

Działamy na terenie całego kraju. 

producentów części 
(+ 3 jednostki nauk.-bad. – PIMOT, WAT, PSw)

pracowników

obroty, w tym:

56% - udział obrotów z motoryzacji
74% - udział eksportu w produkcji motoryzacyjnej

3,5 mld zł

ponad 8 000

50 członków



▪



▪
Wspólne projekty krajowe: Elektromobilność:

Europejska Sieć Klastrów 
na rzecz wspólnych inwestycji 
w modernizację przemysłową

Udział w projektach europejskich:

++

++

+

+

+
Wyzwania 
badawcze:



▪



▪

2017: umowa o współpracy
Szkolenia, webinary, misje gospodarcze (Toyota Tsusho, TEEMA), dostawcy (Hyundai, 
VW), inwestorzy (Belkommunmash, baterie), mapa dostawców, EXPO, …

BRAND:
Automechanika Johannesburg 2019Automechanika Mexico City 2018Automechanika Szanghaj 2018

ZBH: Szanghaj (ChRL), Lagos (NG), Nairobi (KE), Dakar (SG), inne 

Rada Biznesu PAIH (Adam Sikorski – Unimot / PGM)



▪

SZEROKA OFERTA

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH z Polski 

do ciężarówek, autobusów i naczep



▪

Filtry

(since 1939)

Miechy
(since 1988)

Sprężyny gazowe
(since 2006)

Drążki kierownicze
(since 1992)

Akumulatory
(since 1925)

Miechy

Akumulatory

Sprężyny gazowe

Drążki kierownicze

Filtry
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▪

CELE PROJEKTU: 

❑ promocja polskiego przemysłu motoryzacyjnego

❑ wspieranie konkurencyjności polskich producentów części 
i komponentów z branży automotive

❑ włączenie polskich producentów części motoryzacyjnych 
do nowych łańcuchów dostaw

❑ animowanie współpracy pomiędzy inwestorami zagranicznym
i

a polskimi producentami motoryzacyjnymi np. w formule 

Joint Venture lub w innych wariantach kooperacji

PAPH to projekt prowadzony przez Stowarzyszenie POLSKA GRUPA MOTORYZACYJNA, 
zrzeszające polskich producentów części i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Jego adresatem są firmy zainteresowane lokalizowaniem w Polsce produkcji przemysłowej, 
w szczególności z branży motoryzacyjnej.



▪

Ułatwiamy inwestorom nawiązywanie współpracy 
z polskimi dostawcami przy rozwijaniu łańcuchów 
dostaw:

❑ weryfikacja potrzeb w zakresie kooperantów strategicznych
❑ identyfikowanie zakładów produkcyjnych w Polsce, do których 

możliwe by było przeniesienie produkcji
❑ doradztwo w doborze dostawców komponentów
❑ projektowanie szytych na miarę łańcuchów dostaw dla nowych 

zakładów produkcyjnych
❑ przygotowywanie analiz rynku motoryzacyjnego w Polsce 

pod wybranym kątem



▪

❑ pozyskiwanie polskich partnerów dla projektów badawczo-
rozwojowych lub innowacyjnych

❑ pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie 
projektów z funduszy polskich i międzynarodowych

❑ opracowywanie części ekonomicznej i merytorycznej 
projektów badawczo-rozwojowych lub innowacyjnych

❑ partnerstwo w projektach badawczo-rozwojowych

❑ zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi lub 
innowacyjnymi

❑ komercjalizacja wyników projektów badawczo-rozwojowych 
i innowacyjnych

❑ komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych

Wspieramy inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu Badań i Rozwoju (R&D):



▪

• Aktywniejsze wspieranie kooperacji nowych inwestorów z dostawcami z Polski 
(przedstawianie możliwości, zachęcanie inwestorów, organizowanie spotkań 
kooperacyjnych, wspieranie dostawców w spełnianiu wymagań inwestora, 
animowanie spotkań inwestorów z organizacjami branżowymi, …)

„Proponowanie usług polskich dostawców powinno być standardem obsługi 
każdego inwestora przez agencje rządowe” (Ilona Antoniszyn - VW)

• Zbudowanie i konsekwentne aktualizowanie mapy polskich dostawców

INWESTYCJE W POLSCE



▪

• Wspieranie branżowych konsorcjów eksportowych
• Jak skuteczniej zaangażować ZBHy PAIH w promowanie polskich dostawców?

• stworzenie branżowych showroomów produktowych w wybranych ZBH PAIH

• powołanie ambasadorów motoryzacji
• Większe stoiska narodowe w programie Brand, wspólne dla wszystkich firm 

które otrzymały wsparcie publiczne na promocję eksportu
• Rozwijanie nowych form prezentowania się firm w nowej rzeczywistości (post)covidowej

(virtual plant tour, moduły B2B, platformy sprzedażowe dla eksportu, filmy o fabrykach 
(na wzór fabrykiwpolsce.pl)

EKSPANSJA ZAGRANICZNA POLSKICH FIRM



▪

W jaki sposób zespół Polskiej Grupy Motoryzacyjnej 
może wspierać PAIH ?



mailto:b.mielecki@pgm-automotive.com

