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1. Kościół  Saint-Pierre, Lowanium
2. Cytadela, Dinant
3. Brugia
4. Beffroi, Tournai
5. Bouillon
6. Rue des Bouchers, Bruksela
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Belgia 
Państwem federalnym 
 
Belgia jest państwem federalnym, które składa się z 3 wspólnot 
(Wspólnoty Flamandzkiej , Wspólnoty  Francuskiej i 
Wspólnoty Niemieckojęzycznej ) oraz z 3 regionów (Regionu 
Flamandzkiego, Regionu Walońskiego, Regionu Bruksela-Stolica).

Głównymi instytucjami federalnymi są rząd federalny 
i parlament federalny. Wspólnoty i regiony posiadają własne 
władze ustawodawcze i wykonawcze.

Granice wszystkich trzech wspólnot w  Belgii wyznaczają języki.
Do głównych kompetencji wspólnot należy szkolnictwo, kultu-
ra, opieka nad młodzieżą oraz niektóre aspekty polityki zdrow-
otnej. 
 
Do kompetencji wszystkich trzech regionów należą dziedzi-
ny związane pojęciem terytorialności, np. roboty publicz-
ne, rolnictwo, zatrudnienie, zagospodarowanie terenu oraz 
środowisko.
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1. Region Flamandzki
2. Region Brukseli-Stolicy 
3. Region Walonski
4. Wspólnota Flamandzka
5. Wspólnota Francuska
6. Wspólnota Niemieckojęzyczna
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Monarchia belgijska 
Belgia jest monarchią konstytucyjną.

Filip Belgijski  jest siódmym królem Belgów. W dziedzinie 
polityki działalność Króla nie wyraża się  aktywną władzą 
osobistą, lecz sprawowana jest poprzez współdziałanie z 
ministrami. W wypełnianiu swoich funkcji, Król pozostaje 
w kontakcie z wieloma przedstawicielami społeczeństwa 
belgijskiego. 

Król i Królowa  oraz pozostali członkowie rodziny królew-
skiej reprezentują Belgię zagranicą  (wizyty państwowe, 
misje ekonomiczne i międzynarodowe spotkania).
Utrzymują również ścisłe kontakty z obywatelami oraz 
wspierają inicjatywy publiczne i prywatne przyczyniające 
się do polepszenia życia społecznego. 

Król i Królowa



Miejsce odpoczynku
 
We Flandrii “płaskim kraju”, pejzaż wyznaczają głównie miasta i porty. Walonia jest bardziej pagórkowata, zwłaszcza na południu, 
gdzie Ardeny harmonijnie łącza przyrodę z turystyką. Belgia ma do zaoferowania niewiarygodną gamę możliwości wypoczynku: 
piesze wędrówki wśród lasów ardenskich lub na płaskowyżu Fagnes,  odpoczynek na wybrzeżu morza Północnego, przejażdżki rowe-
rowe, konne czy spływy wodne, tereny golfowe, parki rozrywki, pałace i majątki ziemskie, targi i międzynarodowe salony  wystawien-
nicze, pchle targi  i antykwariaty… Belgia proponuje również  liczne festiwale muzyczne przeróżnych typów, takie jak Tomorrowland, 
Rock Werchter, Couleur Café i  Dour. Tutaj, każdy znajdzie coś dla siebie , bez konieczności pokonywania dużych odległości !
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1. Festiwal latawców w Ostendzie 
2. Ardeny belgijskie
3. Zamek Jehay
4. Tomorrowland

Wiekszosc  miast belgijskich 
     jest bardzo stara,
      niektóre z nich maja ponad  2000  lat



Dziedzictwo
 
Belgia zachowała bardzo  liczne świadectwa największych 
prądów architektonicznych. Średniowiecze widziało jak z ni- 
czego powstają katedry i wieże oblężnicze,  zabytki, które nadal 
zdobią belgijskie miasta. Niezliczone pałace rozsiane są po 
wsiach. W XX wieku, Bruksela staje się stolicą  Art nouveau. To 
wszystko składa się na niewiarygodne bogactwo architektoni-
czne kraju.

Zachowały się wspaniałe zabytki religijne,  dostępne  dla 
publiczności, stwarzające okazję do skorzystania  z odpręża- 
jącej atmosfery klasztorów, czy degustacji piwa trapistów i sera 
produkowanego przez zakonników.

Kraj zachował ślady minionych wojen czego dowodem są 
pomniki, upamiętnione miejsca historyczne, cmentarze i rekon-
strukcje historyczne 

Rynek w Antwerpii

Wiekszosc  miast belgijskich 
     jest bardzo stara,
      niektóre z nich maja ponad  2000  lat



Różnorodność
i wielokulturowość
 
Ziemia belgijska jest gościnna. Zamieszkiwali ją liczni  
imigranci pochodzący z wielu krajów. W różnych epokach 
wybitne  postaci i intelektualiści znajdowali tu schronienie, 
np. Karol Marx, Victor Hugo, Alexander  Dumas, Charles
Baudelaire, Auguste Rodin…

Centralne usytuowanie w Europie, umiejscowienie 
u zbiegu świata łacińskiego i germańskiego,  
wielojęzyczność, awangardowa wolność polityczna, 
społeczna i religijna przyczyniły się do kosmopolitycznego 
charakteru państwa. Belgia jest społeczeństwem wielokul-
turowym zbudowanym na tolerancji.

„Zinneke Parade” 
Święto w Brukseli  łączące stowarzyszenia, szkoły 
i dzielnice wokół wspólnego projektu. 



Kraj legend 
i adrenaliny
 
Kolarstwo jest jednym z najczęściej uprawianych  sportów w Belgii. 
Wielkie klasyczne wyścigi to Liège-Bastogne-Liège, Gand-
Wevelgem, Tour des Flandres, czy  la Flèche wallonne świadczą 
o popularności tego sportu.

Inną bardzo popularną dyscypliną jest piłka nożna. W sklad belgijskiej 
drużyny narodowej Czerwone Diabły, wchodzi wielu piłkarzy, takich 
jak Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Vincent Kompany, Eden Haz-
ard, czy Kevin De Bruyne,  którzy przechodzą do prestiżowych klubów 
zagranicznych.   

W Belgii rozwijają się też inne dyscypliny sportowe  
(tenis, hockey, judo) i odbywają się międzynarodowe mistrzostwa.  
„Mémoriał Van Damme” uznawany jest  za jedno z najważniejszych 
światowych  spotkań atletyki.  

I wreszcie, Belgia jest dobrze znana amatorom Formuły 1 z racji 
Grand Prix na trasie Spa-Francorchamps, uznawanej 
za najpiękniejszą trasę F1 na świecie.

1. Tour des Flandres
2. Czerwone Diabły
3. Trasa Spa-Francorchamps
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Belgia
i to, co ma najbardziej twórczego 

Kino 
Specyfika belgijskiego kina ? Freski społeczne,  ludzkie 
zachowania, prawda, która krzyczy. Historie “prawdziwych ludzi”
 w “prawdziwym życiu”. Liczne nagrody, wśród  nich Złotą palmę 
w Cannes i Oscary w Hollywood zdobywa nowe pokolenie re-
alizatorów, aktorów i aktorek. Bruksela i Brugia  jako miejsca re-
alizacji produkcji filmowych cieszą się dużym zainteresowaniem  
największych  realizatorów i operatorów filmowych. 

Dziewiąta sztuka
Jako matecznik komiksu „par excellence”, Belgia posiada największe   
skupisko  autorow komiksów na świecie. Kontynuują oni tradycje 
takich twórców jak Hergé (Tintin), Peyo ( Smerfy), Edgar P. Jacobs  
(Blake i Mortimer), Morris (Lucky Luke), Bob De Moor (Barelli, Corim 
chłopiec kabinowy), Willy Vandersteen (Bob i Bobette) i wielu, wielu 
innych !

Malarstwo
Wspaniałe dzieła dawnych malarzy flamandzkich, takich jak
Pierre-Paul Rubens, Pierre Brueghel, Jan Van Eyck, Antoine Van
Dyck  oraz dzieła późniejszych artystów takich, jak Paul Delvaux i 
René Magritte, są dzisiaj prezentowane w muzeach całego świata.
 
Scena muzyczna 
Na zagranicznych scenach muzycznych głośno jest o utalento-
wanych Belgach: Stromae, Milow, Selah Sue, Hooverphonic.
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Jazz
Belgia jest krajem muzyków jazzowych i krajem ojczystym 
Adolphe’a Saxa, wynalazcy instrumentu, który przyjął nazwę
od jego nazwiska - saksofonu. 

Moda 
Wieloletnie doświadczenie, mieszanka udanej kreatywności 
i właściwej odwagi: belgijscy projektanci mody są dziś 
obecni na  renomowanych pokazach  i salonach mody.

Wzornictwo 
Czy  chodzi o meble,  czy o artykuły dekoracyjne, belgijscy desi-
gnerzy  przepadają za mieszankami stylów i trendów znosząc  
tym samym wszelkie granice ! Belgijscy twórcy wyróżniają się 
również w międzynarodowym  przemyśle motoryzacyjnym.   

Literatura
Pisarze belgijscy, począwszy od  XIXw. aż do dzisiaj,   pisarzy 
tworzą długą listę:
Hugo Claus, Georges Simenon (twórca postaci komisarza  
Maigret), Amélie Nothomb… Dzieła niektórych autorów belgijs-
kich  zostały przetłumaczone na wiele języków. 

Innowacyjność przemysłowa
Belgia była światowym producentem i dostawcą  lokomotyw i 
statków parowych oraz innych wyrobów przemysłu cieżkiego.  
Również Belgami lub Belgami z pochodzenia   byli  wynalazcy 
dynamo, sody, bakielitu i wielu innych zastosowań praktycznych.  

1. Smerf Maruda, Peyo
2. Stromae
3.  Bruegel “Spis ludności w Betlejem” Królewskie Muzea Sztuk Pięknych  

Belgii , Bruksela 
4. Aaron Eckhart podczas kręcenia filmu “The Expatriate”/Wrobiony/  
 w Brukseli
5. Transforming Rhombic Dodecahedron (Xavier De Clippeleir) na wystawie
 “Belgium is Design” podczas  “Milan Design Week 2014”
6. Kolekcja  Wiosna-Lato 2014, Dries Van Noten
7.  Saksofon, wynaleziony przez   Adolfa Saxa w 1863 r.,
 Muzeum Instrumentów muzycznych, Bruksela
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Belgia
łakoma...
 
Belgia posiada  wiele browarów i ogromną różnorodność piw. Nigdzie indziej nie znajdzie się  
tak wielu odmian piw regionalnych, naturalnych  ale  także o  zaskakujących barwach i 
smakach. Na świecie istnieje jedynie 11 odmian  piw trapistów z czego 5 powstaje w Belgii. 
Ich wyjątkowośc polega na tym, że są  warzone w klasztorze, przez mnichów.    
   
Innym specjałem belgijskim jest czekolada; jej niezrównany smak i wysoka jakość,    
cieszą się międzynarodową renomą. Ponadto nie da się pominąc dwóch innych słodkich 
specjałów : gofrów  oraz korzennych ciasteczek - spéculoos.      
      
Belgia – to także kraj, w którym frytki stały sie instytucją. Belgowie posiadają sekret ich 
smażenia. Liczne “fryciarnie” w całym kraju umożliwiają degustację solidnej porcji frytek.  

Belgowie burzą ponadto stereotypy na temat serowarstwa. Posiadając  ponad 
300 odmian serów, Belgia jest dumna ze swojego tytułu – kraju serów.  

Belgia  jest  krajem, 
który ma  najwięcej restauracji  

gwiazdkowych na  km2 
 na sęwiecie’



Folklor
Kalendarz Belgów, bons vivants i epikuryjczyków,  układa się w rytmie 
następujących po sobie wszelkiego rodzaju świąt: karnawały, procesje
religijne, marsze upamiętniające, orszaki historyczne…
Każde miasto, każda wioska  uwiecznia swoje lokalne tradycje 
i organizuje własne  uroczystości. Przygotowywane miesiącami 
przez rodziny i stowarzyszenia stają się prawdziwymi świętami ludowy-
mi !

Belgijski folklor jest silnie zakorzeniony w zamierzchłych czasach,  
oparty na swoistym kodeksie, znany i szanowany tak, że w wielu przy-
padkach, UNESCO  sytułuje go wśród arcydzieł dziedzictwa przekazu 
ustnego i niematerialnego ludzkości. Na  przykład: karnawał  w Alost, 
Binche,  Ath, Brukseli, Termonde, Malines i Mons. Bruksela pielęgnuje 
tradycję Meyboom, Brugia -  procesję Świętej-Krwi…

Ile miejscowosci 
w  kraju 

tyle  festynów 

1. Karnawał w Alost
2. Różany poniedziałek, Eupen
3. Ducasse w Ath
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Badania naukowe
Belgia uczestniczy w bardzo wielu międzynarodowych programach naukowych: nuk-
learnych w  CERN, w badaniach eksploracji przestrzeni kosmicznej,  a także w bada-
niach na rzecz ekologii, prowadzonych przez stację badawczą  “Princess Elisabeth” 
na Antarktydzie. Belgowie są znawcami  w wielu dziedzinach, takich jak nanotechno-
logia, biotechnologia czy szczepionki.

Uniwersytety  stanowią główne zaplecze belgijskich osiągnięć naukowych, a 
poprzez tworzenie  firm spin-off   nadają osiągnięciom  nieocenioną wartość.
Leczenie nowotworów  terapią protonową  jest najprawdopodobniej jednym 
z najwspanialszych sukcesów gospodarczych i naukowych o zasięgu światowym.  

Najbardziej prestiżowym dowodem uznania dla poziomu belgijskich naukowców 
jest wielokrotnie przyznawana Nagroda Nobla. W roku 2013, François Englert,
wspólnie z Brytyjczykiem Peterem Higgsem otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie 
fizyki za prace nad cząstką elementarną.

1. Samolot napędzany energią sloneczną
2. Wizyta Króla i księżniczki Elisabeth na wystawie
 „Inside the station”, Bruksela
3.  Urządzenie, wykorzystane  do odkrycia Bozonu Higgsa
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Bruksela  
- miasto międzynarodowe
Ponad tysiąc organizacji międzynarodowych zarówno publicznych,  jak i 
prywatnych wybrało Brukselę, stolicę Belgii, na swoją siedzibę. Wśród nich 
znajdują się główne instytucje Unii Europejskiej  (UE) oraz Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego (NATO).

Obecność wspomnianych organizacji międzynarodowych  przyciąga najlicz-
nie jszą na świecie grupę zagranicznych  dyplomatów i dziennikarzy. Miasto 
gości także rzesze  specjalistów:  think tank’ów, naukowców, ekspertów 
i wykładowców, zagranicznych  przedsiębiorców oraz międzynarodowe 
przedsiębiorstwa usługowe...

Belgijska  stolica jest równiez  
jednym z najwiekszych  
centrów kongresowych 



W sercu Europy
Pod wieloma względami, Unia Europejska  stanowi część
życia codziennego Belgów…

Zwana często “stolicą Europy”, Bruksela  gości bardzo wiele 
instytucji  europejskich, na przykład Komisję Europejską   
(w budynku  Berlaymont) i Radę Europejską (w budynku Juste Lipse). 
Stąd wielotysięczna armia urzędników europejskich..

Kalendarz naznaczony jest  szczytami i radami europejskimi,
sesjami plenarnymi Parlamentu Europejskiego oraz zebraniami 
komisji parlamentarnych.

Belgia zawsze działała na rzecz poszerzenia 
oraz pogłębienia  konstrukcji  europejskiej. Zresztą, kluczową rolę 
w budowie Unii Europejskiej odegrali wybitni politycy belgijscy. 

Wszystko to czyni Europę bliską Belgom. 

Belgia jest  jednym z szesciu
 Panstw członkowskich załozycieli 
 Unii Europejskiej                             



Belgia zajmuje bardzo ważną pozycję w gospodarce światowej, plasując się 
na 13 miejscu zarówno pod względem eksportu, jak i importu (wg OMC 2012).

Jest jednym z ulubionych  kierunków inwestorów. Każdego roku w Belgii realizowane 
są zagraniczne inwestycje bezpośrednie liczone w miliardach euro. 

Dzięki swojemu centralnemu położeniu geograficznemu oraz doskonałej  logistycznej 
infrastrukturze,  Belgia  oferuje możliwość dotarcia do 200 milionów konsumentów w pro-
mieniu 500 kilometrów. Porty morskie, porty śródlądowe, kanały, lotniska, sieć kolejowa,
drogowa i autostrady: różnorodne drogi komunikacyjne w Belgii są nieustannie dosto-
sowywane do potrzeb gospodarki. Port w Antwerpii jest 2  portem europejskim i dysponuje 
najwiekszym w Europie kompleksem petrochemicznym. Miasto Antwerpia jest stolicą dia-
mentów z  80 % rynkiem diamentów surowych i  50 %  - diamentów oszlifowanych.

Wiele czynników wpływa na sukcesy  wpływa na sukcesy Belgii: wysokokwalifikowana, 
znająca języki obce i elastyczna  siła robocza, bliskość międzynarodowego ośrodka decyzyj-
nego  zakotwiczonego w Brukseli, liczne zachęty finansowe i podatkowe, dostępne ceny 
nieruchomości, legendarna gościnność, doskonałe zabezpieczenie społeczne…

Więcej informacji : www.investinbelgium.eu

Kraj przyjazny inwestorom

www.investinbelgium.eu
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