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Ad. 4 

Informacje nt. form wsparcia przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, 

przyciągania nowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów 

strategicznych 

 

Formy wsparcia przedsiębiorczości 

 

Miasto aktywnie działa w celu pozyskania inwestorów (ze szczególnym 

uwzględnieniem inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych). Poniżej 

przedstawiono formy wsparcia inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. 

 

Katowice poprzez Powiatowy Urząd Pracy oferują pomoc w formie finansowego 

wsparcia związanego z kosztami osobowymi dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca 

pracy w Mieście. Wśród form pomocy dla inwestorów można wyróżnić m.in.:  

- staż u pracodawcy, 

- prace interwencyjne, 

- refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 

- grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. 

Szczegółowy zakres pomocy z Powiatowego Urzędu Pracy znajduje się w załączeniu.  

 

Ponadto podejmowany jest szereg innych inicjatyw wspierających inwestorów - na 

przykład oferuje się pomoc w procesie rekrutacyjnym w ramach współpracy z akademickimi 

centrami karier, co jest niezwykle istotne przy rekrutacji nowych pracowników. Centra 

kariery we współpracy z Urzędem Miasta mogą tworzyć dedykowane strony www  

oraz miejsca do zamieszczania ofert pracy np. specjalne tablice ogłoszeniowe. Centra kariery 

prowadzą także bazy danych, które znacznie upraszczają poszukiwanie odpowiednich 

kandydatów. 

 

Wprowadzono również kolejną zachętę dla największych inwestorów – wsparcie 

marketingowe. Przykładem tego rodzaju działania jest kampania promocyjna Katowic  

oraz firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Motywem przewodnim był przekaz: 

„Tu znajdziesz pracę”. Kampania miała na celu: „przełamanie” wizerunku Katowic jako 

„miasta węgla i stali”; promowanie hasła „Katowice – dla odmiany” – jako miasta  

z atrakcyjnymi miejscami pracy. Ważnym elementem kampanii było potwierdzenie 
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autentyczności przekazu poprzez włączenie się firm, które swoimi ofertami pracy  

oraz markami wzmacniały treści kampanii. Miasto Katowice przygotowało już łącznie dwie 

edycje tej kampanii.  

 

Rycina nr 1. Partnerzy II edycji projektu: 

 

Źródło: http://www.praca.katowice.eu/. 

 

Powyższe kampanie są również wyrazem determinacji władz Miasta w dążeniu do 

przedstawiania Katowic jako nowoczesnego miasta atrakcyjnego dla inwestorów.  

 

Miasto Katowice przygotowuje również innego rodzaju kampanie dla inwestorów, 

czego przykładem była kampania dla firmy Perfom Media  

„KIBICUJESZ + PROGRAMUJESZ = PRACUJESZ”. Była to wspólna kampania 

promocyjna Urzędu Miasta Katowice i firmy Perform Media poszukującej nowych 

pracowników. Celem kampanii było zachęcenie specjalistów IT do przyjazdu do Katowic  

i podjęcia pracy w firmie Perform Media (patrz: film na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=aWviuRfmKeE). 

 

Dokonania Miasta zostały docenione na arenie ogólnopolskiej - Miasto Katowice wraz 

z agencją Imago PR otrzymały nagrodę w prestiżowym konkursie „Złote Spinacze” 

organizowanym przez Polski Związek Firm Public Relations. Za kampanię „Zaangażujmy 

Śląsk” otrzymano statuetki w dwóch kategoriach: “PR miejsca, miasta lub regionu”  

oraz „Efektywność”. Celem tej kampanii było zachęcenie firmy Teleperformance do wyboru 

Katowic na miejsce lokalizacji jej nowej inwestycji. Efektywność kampanii była kluczowym 

czynnikiem lokalizacyjnym inwestycji. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii 

https://www.youtube.com/watch?v=aWviuRfmKeE
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mieszkańcy jednego z polskich miast wojewódzkich, dzięki strategii działań podjętych 

w mediach społecznościowych, mogli realnie wpłynąć na wybór ich miasta przez 

zagranicznego inwestora. Dwutygodniowa kampania „Zaangażujmy Śląsk” prowadzona na 

Facebooku trafiła do ponad miliona jego użytkowników. Przekaz kampanii dotarł do ponad 

połowy mieszkańców Aglomeracji Katowickiej. Kampania znacząco wpłynęła na 

rozpoznawalność marki inwestora (patrz: 

http://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=798&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e). 

 

Kontynuując, należy wspomnieć, iż w przypadku największych projektów 

inwestycyjnych Urząd Miasta przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach 

może zapewnić na określony czas powierzchnie biurowe - konferencyjne, w których zespół 

rekrutacyjny będzie przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne lub realizować szkolenia.  

 

W przypadku potrzeby zasygnalizowanej przez inwestora Miasto Katowice może 

podjąć się dostosowania transportu publicznego do potrzeb pracowników inwestora. W razie 

potrzeby Miasto jest w stanie zorganizować dodatkowe przystanki autobusowe lub też 

dodatkowe połączenia autobusowe dla przyszłych pracowników danego inwestora 

strategicznego, w celu zapewnienia szybkiej i efektywnej komunikacji publicznej. W wyniku 

współpracy pomiędzy katowickimi inwestorami z sektora nowoczesnych usług biznesowych, 

Miastem Katowice oraz KZK GOP uruchomiono dwie autobusowe linie biznesowe, które 

łączą największe katowickie biurowce z centrum miasta: nr 940 (czerwiec 2013 r.) i nr 950 

(październik 2014 r.). 

 

Miasto Katowice poprzez Towarzystwo Budownictwa Społecznego oferuje 

mieszkania dla pracowników największych inwestorów na terenie Katowic. Ten rodzaj 

zachęty inwestycyjnej został zaproponowany fińskiej firmie z branży IT (Barona), która 

obecnie korzysta z kilku mieszkań. 

  

Miasto Katowice stale podejmuje działania wspierające uczelnie i ich możliwości 

dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb inwestorów. Przykładem tych działań jest pomoc 

udzielona przez Miasto w realizacji następujących inwestycji: 

- Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, w którym kształcą się potencjalni pracownicy inwestorów oraz  

http://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=798&ListID=d5dea5d0-1093-414a-ab2a-4a83b293cb9e
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- Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA), które jest wspólną 

biblioteką dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

i Uniwersytetu Śląskiego, co czyni z niej jedyną tego rodzaju instytucję w Polsce. 

 

Miasto Katowice współdziała z wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor 

nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce - Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych 

w Polsce (ABSL) w celu wzmacniania współpracy pomiędzy biznesem a społecznością 

akademicką, aby dostosowywać profil kształcenia studentów do oczekiwań pracodawców, 

czyli aby dzięki pozyskanym na uczelni umiejętnościom absolwenci potrafili łatwo odnaleźć 

się w przestrzeni biznesowej. Warto wspomnieć, że zazwyczaj raz na kwartał odbywa się 

spotkanie, w którym biorą udział m.in. reprezentanci ABSL, przedstawiciele Miasta Katowice 

oraz uczelni wyższych. Dzięki tym spotkaniom władze Miasta Katowice mogą lepiej 

zrozumieć potrzeby sektora, a zatem lepiej i bardziej elastycznie reagować na zachodzące 

zmiany. Przedmiotowa dyskusja pomiędzy inwestorami a uczelniami, którą moderują 

Katowice, jest niezbędna do budowy nowoczesnego systemu kształcenia oraz pogłębienia 

integracji społeczności uczelni wyższych z biznesem. 

 

Miasto Katowice zaangażowało się też w kampanię brandingową sektora usług 

biznesowych „Get real” jako partner regionalny. Kampania była organizowana w okresie: 

01.03-31.03.2015 r. Celem kampanii było wzmocnienie wizerunku sektora nowoczesnych 

usług biznesowych i zwiększenie świadomości na temat możliwości rozwoju kariery  

w centrach usług w Aglomeracji Katowickiej. W kampanii brały udział również: IBM, 

Rockwell Automation czy Capgemini.  

 

Urząd Miasta mając na celu szeroko rozumiany rozwój rynku nieruchomości - 

biurowych, handlowych, magazynowych, logistycznych, hotelowych czy mieszkaniowych 

oferuje pomoc dla deweloperów, chcących zainwestować w mieście.  

Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych poszukuje również terenów pod konkretne 

wytyczne inwestorów w zasobie terenów stanowiących własność Miasta, ale nieobjętych 

ofertą inwestycyjną. Ponadto, Wydział dysponuje bazą terenów poprzemysłowych - 

nienależących do Miasta, które są przekazywane w odpowiedzi na konkretne zapytania 

inwestorów. Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami i zakładami działającymi na terenie 

Katowic jest szansą dla Miasta na ponowne zagospodarowanie poprzemysłowych, 

nieużytkowanych obecnie terenów i obiektów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Ekonomiczny_w_Katowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_%C5%9Al%C4%85ski_w_Katowicach
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Oprócz gotowych ofert inwestycyjnych, Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych 

często poszukuje i przygotowuje kompleksowe informacje dotyczące terenu pod konkretne 

potrzeby inwestora np. propozycje lokalizacyjne pod centrum sportowe, klinikę itp. 

Ponadto w przypadku strategicznych dla Miasta inwestycji, chcąc uatrakcyjnić dany teren 

inwestycyjny, proponuje się inwestorom np. uzbrojone działki do ich granic. O szczegółowe 

warunki techniczne podłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz o zapewnienie 

dostawy mediów każdy inwestor musi wystąpić indywidualnie do przedsiębiorstw 

zarządzających poszczególnymi mediami.  

 

Istnieje również możliwość współpracy Miasta z deweloperem podczas targów, 

w których uczestniczą Katowice (np. Targi MIPIM - międzynarodowe targi nieruchomości  

i inwestycji „Marché International des Professionnels d'Immobilier”, Cannes (Francja) - 

uczestnictwo coroczne, - Targi Expo Real - Międzynarodowe Targi Nieruchomości 

Inwestycyjnych, Monachium (Niemcy) - uczestnictwo coroczne) np. poprzez eksponowanie 

materiałów promujących projekty dewelopera, które zostały zlokalizowane w Katowicach.  

 

Dodatkowo firmy mogą skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości: 

- Urząd Miasta Katowice proponuje zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis - Uchwała Rady Miasta nr L/1189/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 

- Ponadto na terenie Miasta Katowice obowiązuje uchwała Rady Miasta Katowice  

nr L/1188/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych w obszarze centrum 

Katowic, w których dokonano remontu elewacji. 

- W związku z wejściem w życie z dniem 17.02.2015 r. Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 09.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości 

oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, 

pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową  

i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, Rada 

Miasta Katowice uchwaliła Uchwałę nr VIII/147/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. 

Uchwała weszła w życie dnia 29 maja 2015 r.  

W załączniku do niniejszej informacji przekazuje się powyższe dokumenty. 
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Aktywnemu przyciąganiu nowych inwestycji służy lokalizacja w Katowicach 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Na terenie Miasta istnieją tereny 

włączone do KSSE – dotyczy to także terenów z przeznaczeniem na powierzchnie biurowe. 

Obecnie na terenie Katowic, w ramach KSSE, funkcjonują 3 obiekty biurowe:  

Chorzowska 50, Altus oraz GPP Business Park. Wymienione inwestycje biurowe stwarzają 

możliwość skorzystania z ulgi w podatku CIT przez inwestorów z branż BPO oraz ITO. Trzy 

firmy z branży nowoczesnych usług biznesowych: Capgemini, Steria i Teleperformance 

korzystają ze strefowej pomocy publicznej.  

Przykładowo w wyniku współpracy pomiędzy Miastem a KSSE firma produkcyjna Rockwell 

Automation zdecydowała się ulokować swoją inwestycję właśnie w Katowicach. Rockwell 

Automation jest jednym z wiodących na świecie dostawców systemów sterowania, systemów 

zautomatyzowanych napędów przemysłowych i usług w zakresie automatyki przemysłowej. 

W ramach rozwoju na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, koncern Rockwell 

Automation uruchomił w Katowicach inwestycję produkcyjną. Firma Rockwell Automation 

zatrudnia w chwili obecnej w Katowicach ponad 900 pracowników. 

Także Famur, produkujący maszyny górnicze, ulokował część swojej inwestycji na terenie 

Katowic włączonym do KSSE.  

 

Miasto Katowice aktywnie współpracuje ze środowiskiem biznesowym poprzez 

uczestnictwo w projekcie Śląski Klaster Nanotechnologiczny - „Śląski Klaster NANO”, 

który jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta, przedsiębiorców i instytucji naukowych.  

W 2013 r. została podpisana umowa o utworzeniu konsorcjum Śląskiego Klastra NANO.  

W gronie organizacji inicjujących powstanie klastra znajdują się Miasto Katowice  

oraz Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Polska Izba Gospodarcza 

Zaawansowanych Technologii IZTECH. Warto dodać, iż podstawowym celem Śląskiego 

Klastra NANO jest wspieranie na terenie województwa śląskiego rozwoju przedsiębiorczości 

w dziedzinie nanotechnologii poprzez tworzenie platformy współpracy pomiędzy sektorem 

naukowym i gospodarczym. Jednym z celów jest realizacja wspólnych projektów badawczych 

i wdrożeniowych oraz transfer i komercjalizacja ich wyników w ramach działalności 

biznesowej. Współpraca ze Śląskim Klastrem NANO jest kontynuowana. Obecnie planowane 

są wspólne działania promocyjne i inne działania mające na celu rozwój nanotechnologii  

w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej. 
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Należy również podkreślić, iż Miasto oferuje inwestorom pełne wsparcie w trakcie 

procesu inwestycyjnego. Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych zapewnia inwestorom 

indywidualną profesjonalną pomoc w dłuższej perspektywie. Każdy strategiczny inwestor 

dostaje swojego indywidualnego opiekuna. Wydział może pomóc w procesie 

przygotowywania i realizacji projektu inwestycyjnego poprzez: 

- przeprowadzenie analiz rynku (dostępność siły roboczej, koszty, jakość infrastruktury  

oraz inne przydatne informacje); 

- przygotowanie danych dot. potencjalnej lokalizacji projektu; 

- organizowanie wizyt inwestorów i spotkań z władzami: miasta, regionu i uczelni 

wyższych; 

- zapewnienie pomocy w procesie rekrutacji pracowników w ramach współpracy  

z Powiatowym Urzędem Pracy i akademickimi centrami karier. 

 

Warto również dodać, że Miasto każdego roku realizuje zakrojone na szeroką skalę 

działania promocyjne mające na celu zachęcenie do inwestowania w Katowicach.  

Promocja inwestycyjna i gospodarcza Katowic jest realizowana poprzez szereg aktywności, 

które wymieniono poniżej: 

- organizacja konferencji oraz seminariów tematycznych z udziałem inwestorów przy 

współpracy z izbami handlowymi różnych krajów np. z Amerykańską Izbą Handlową  

w Polsce, Ambasadą Brytyjską, Austriacką Izbą Handlową, Polską Izbą Handlowo-

Przemysłową we Francji, Polsko-Amerykańską Radą Współpracy; 

- organizacja międzynarodowych misji gospodarczych np. z USA, Australii, Niemiec, Chin, 

Austrii; 

- współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz doradcami biznesowymi  

w przyciąganiu inwestorów np. firmami specjalizującymi się w doradztwie z zakresu zasobów 

ludzkich oraz nieruchomości; 

- organizowanie sprofilowanych spotkań z wybranymi inwestorami; 

- promowanie ofert inwestycyjnych Miasta poprzez udział w targach inwestycyjnych np. 

udział w targach MIPIM - Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji „Marché 

International des Professionnels d'Immobilier w Cannes oraz Międzynarodowych Targach 

Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real w Monachium; 

- udział w konferencjach międzynarodowych dotyczących outsourcingu - World BPO/ITO 

Forum w Nowym Jorku; Global Technology Symposium, Poland Day w Dolinie Krzemowej; 
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- udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Związek Liderów Sektora 

Usług Biznesowych (ABSL); 

- obecność w międzynarodowych oraz krajowych mediach tj. publikowanie spotów, reklam, 

wywiadów, newsów, obecność w materiałach konferencyjnych np. w fDi Magazine, Forbes, 

Poland Today, “CEE Outsourcing and Shared Services”, World BPO/ITO Forum: 

“Smartsourcing. Strategies for Success”, Turystyka Biznesowa, Professional Outsourcing 

Resources, Rightshoring Supplement September of Professional Outsourcing Magazine, 

prezentacja miasta w przewodniku dla obcokrajowców „Careers in Poland”; 

- przygotowywanie materiałów informacyjnych nt. Miasta Katowice do raportów branżowych 

publikowanych przez firmy doradcze; 

- przygotowywanie materiałów promocyjnych dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej 

Katowic (w tym terenów inwestycyjnych) oraz dystrybuowanie ich w wersji papierowej  

i elektronicznej np. raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji 

Katowickiej” (materiały są przygotowywane zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji 

językowej); 

- publikowanie informacji na stronie internetowej skierowanej do potencjalnych inwestorów: 

www.invest.katowice.eu. 

 

Należy zauważyć, iż celem działań promocyjnych Katowic jest przede wszystkim 

pozycjonowanie wizerunku Katowic jako silnego ośrodka gospodarczego, atrakcyjnego 

miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie nowych inwestycji, ze szczególnym 

uwzględnieniem inwestorów strategicznych 

 

Miasto Katowice aktywnie wspiera rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych. 

Po pierwsze, inwestorzy z tego sektora tworzą dużą liczbę nowych miejsc pracy w Mieście  

i całej Aglomeracji Katowickiej. Po drugie, ich działalność wpływa korzystnie na inne sfery 

gospodarki. Centra usług wspólnych oraz inne centra nowoczesnych usług biznesowych mają 

bardzo duże znaczenie w obliczu transformacji gospodarczej, jakiej są poddawane nie tylko 

Katowice, ale również inne miasta województwa śląskiego. W rezultacie Katowice cały czas 

umacniają swoją pozycję jako jednego z liderów usług dla biznesu w Polsce. Dynamiczny 

rozwój branży w Aglomeracji Katowickiej przyciąga uwagę globalnych, wiodących marek, 

które decydują się na ulokowanie tu swoich inwestycji. Wysoki potencjał regionu przekłada 
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się na rozwój centrów BPO, ITO, SSC, R&D, Contact Centers, które działają już na tutejszym 

rynku. 

 

W tym miejscu wydaje się celowe przedstawienie fragmentu raportu na temat sektora 

nowoczesnych usług biznesowych, który został przygotowany przez Związek Liderów 

Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z JLL i HAYS Poland oraz Miastem 

Katowice: 

„Aglomeracja Katowicka to jeden z sześciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług 

dla biznesu w Polsce. Zlokalizowane są tu 64 centra usług, należące do 57 inwestorów z 10 

państw. Są to głównie firmy z USA (15) i przedsiębiorstwa polskie (14), ale również 

korporacje z Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Indii i Kanady.  

Obecnie centra usług w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej zatrudniają już 15 000 osób. 

Dominująca większość centrów na obszarze Aglomeracji Katowickiej zlokalizowana jest  

w Katowicach (45 z 64), które skupiają 2/3 całkowitego zatrudnienia w omawianym sektorze. 

Biorąc pod uwagę plany rozwojowe firm można zakładać, że do końca 2015 r. zatrudnienie  

w branży osiągnie 17 500 osób czyli podwoi się w porównaniu do stanu z 2012 r. Ponadto, do 

tej wartości należy dodać kolejne nowe miejsca pracy stworzone przez podmioty, które nie 

ogłosiły jeszcze swoich inwestycji. 

O dynamicznym rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji 

Katowickiej świadczy fakt, że centra usług, które rozpoczęły działalność w latach 2012-2014 

wygenerowały już 15% ogólnego zatrudnienia w branży. Można zakładać, że pod koniec  

2015 r. ich udział zwiększy się do około 20%. W sumie inwestycje z lat 2012-2014 do końca 

2015 r. wygenerują dodatkowo ponad 1 tys. nowych miejsc pracy, z czego dominującą 

większość w Katowicach”1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej”, ABSL, 2014, str.12. 
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Poniżej zilustrowano graficznie informację nt. sektora nowoczesnych usług biznesowych  

w Katowicach i w całej Aglomeracji Katowickiej: 

 

Rycina nr 2. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej: kluczowe 

informacje 

 

Źródło: „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej”, ABSL, 2014, 

s. 11. 

 

Na kolejnym wykresie zaprezentowano liczbę zatrudnionych osób w sektorze 

nowoczesnych usług biznesowych (są to: centra usług wspólnych - SSC, outsourcingu 

procesów biznesowych - BPO, outsourcingu usług IT - ITO, badawczo-rozwojowe - R&D 

oraz centra kontaktu z klientem - Contact Centers) w Katowicach na przestrzeni ostatnich  
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5-ciu lat. Należy zauważyć, iż to właśnie inwestorzy z tego sektora są najistotniejszymi 

najemcami budynków biurowych, które są zlokalizowane w Katowicach. 

 

Rycina nr 3. Liczba zatrudnionych osób w sektorze nowoczesnych usług biznesowych  

w Katowicach 

 

Źródło: opracowania własne, Raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych  

w Aglomeracji Katowickiej”, ABSL, 2014, s. 13. 

 

Poniżej przedstawiono również prognozę wzrostu zatrudnienia w sektorze w Katowicach na 

2015 r. – według szacunków powinno powstać 2500 nowych miejsc pracy. 

 

Rycina nr 4. Zmiany w zatrudnieniu w sektorze nowoczesnych usług biznesowych 

 

Źródło: Raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej”, 

ABSL, 2014, s. 13. 
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Poniżej przedstawia się listę największych pracodawców z sektora nowoczesnych usług 

biznesowych mających swoje siedziby w Katowicach: 

- Capgemini – dotychczasowe lokalizacje – Altus oraz Atrium; 

- IBM – Centrum Biurowe Francuska oraz A4 Business Park; 

- PwC – Silesia Business Park oraz Katowice Business Point; 

- ING Services Poland – GPP Business Park II; 

- Mentor Graphics – Chorzowska 50; 

- Steria – Altus; 

- Teleperformance – GPP Business Park III; 

- Unilever - Nowe Katowickie Centrum Biznesu; 

- Grupa Żywiec – Katowice Business Point; 

- Tauron - Katowice Business Point. 

 

Opisane powyżej centra usług odgrywają ważną rolę jako lokalni pracodawcy. Tworzą 

oni dużą liczbę nowych, dobrze płatnych miejsc pracy dla młodych ludzi, również 

bezpośrednio po studiach, co jest istotne w obliczu następujących liczb: 58 tys. studentów 

uczy się w Katowicach, natomiast ponad 18 tys. absolwentów kończy uczelnie wyższe. 

Centra te także zatrudniają osoby o dłuższym stażu zawodowym. 

 

Należy mieć świadomość, iż rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych jest 

skorelowany z rozwojem rynku powierzchni biurowych. Dlatego prognoza wzrostu tego 

sektora w Polsce, a także w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej oznacza również 

zwiększony popyt na nowe powierzchnie biurowe w przyszłości. Sektor ten staje się obecnie 

ważnym graczem na rynku najemców biurowych w naszym Mieście. Można powiedzieć,  

iż Miasto stara się pełnić rolę pośrednika w procesie kojarzenia inwestorów np. deweloperów 

biurowych oraz potencjalnych najemców powierzchni biurowej (np. inwestorzy z sektora 

nowoczesnych usług biznesowych).  

Katowice są piątym największym rynkiem powierzchni biurowej w Polsce. W 2010 roku 

oddano do użytku ponad 37 000 m2 nowej powierzchni biurowej klasy A. W roku 2012 

odnotowano wzrost podaży o ponad 18 600 m2 po oddaniu do użytku dwóch inwestycji:  

GPP Business Park I oraz Nowego Katowickiego Centrum Biznesu. W 2013 roku ukończono 

kolejne 2 inwestycje biurowe klasy A o łącznej powierzchni ok. 7 200 m2. Najwięcej bo aż  

7 nowych projektów biurowych oddano do użytku w roku 2014 o łącznej powierzchni najmu 
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ponad 54 500 m2. Do końca roku 2015 prognozuje się oddanie do użytku jeszcze następnych 

4 projektów klasy A. Inwestycje te zasilą rynek o kolejne 26 000 m2 nowej powierzchni. 

Reasumując, od początku 2010 do końca 2015 roku całkowity przyrost podaży powierzchni 

biurowej klasy A w Katowicach wyniesie ponad 144 000 m2.  

 

Rycina nr 5. Wzrost podaży nowoczesnej powierzchni biurowej w Katowicach 

 

Źródło: Raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej”, 

ABSL, 2014, s. 34. 

 

Należy zauważyć, iż do największych oddanych obiektów należą: Centrum Biurowe 

Francuska A i B, Katowice Business Point, Nowe Katowickie Centrum Biznesu, Reinhold 

Center A i B, GPP Business Park I, II i III, A4 Business Park I, Silesia Business Park I  

oraz Silesia Star I. 

 

Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych ma pozytywny wpływ na inne 

obszary działalności gospodarczej w Katowicach. Wzrasta bowiem nie tylko już wspomniany 

popyt na powierzchnie biurowe, ale również zapotrzebowanie na miejsca noclegowe, 

szczególnie oferowane przez miejscowe hotele. Nie można zapominać, że dzięki inwestycjom 

z powyższego sektora rozwijają się również inne, w tym sektor gastronomiczny czy 

usługowy.  
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W ostatnim czasie Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych przyciągnął 

inwestycję firmy Pinnacle do Katowic. Pinnacle jest deweloperem powierzchni 

produkcyjnych i magazynowych na wynajem oraz na sprzedaż. Inwestor planuje realizację 

dwóch parków produkcyjno-logistycznych na terenie Miasta: przy ul. Miedzianej  

i ul. Lwowskiej. W sumie jest to około 28 ha terenu pod ww. inwestycję. Inwestor jest na 

etapie przeprowadzania procedur związanych z realizacją inwestycji. W chwili obecnej 

Miasto Katowice współpracuje z Pinnacle w zakresie przygotowania terenów pod wyżej 

wymienione inwestycje produkcyjne, oferując możliwość poprawy infrastruktury drogowej 

i skomunikowania obszarów w odpowiednim etapie realizacji projektu. Współpraca ta polega 

też na wymianie informacji oraz zapoznawaniu ze sobą funkcjonujących lokalnie inwestorów 

i tych, którzy zamierzają rozpocząć nowe inwestycje. Wydział Obsługi Inwestorów 

Strategicznych pomaga firmie Pinnacle w poszukiwaniu przyszłych partnerów biznesowych, 

poprzez umawianie spotkań i wspólny udział w targach inwestycyjnych. 

W ostatnim okresie w Mieście swoje projekty ulokowały m.in. Teleperformance (CC),  

Sii (ITO), Dunlop Conveyor Belting (SSC) oraz SMS Metallurgy (SSC). 

Ponadto, cały czas Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych współpracuje z inwestorami, 

którzy już od pewnego czasu realizują swoje przedsięwzięcia biznesowe w Mieście. Do grona 

inwestorów, z którymi Miasto współpracuje przy dedykowanych projektach i organizuje 

wspólne inicjatywy można zaliczyć m.in. IBM, Capgemini, PwC, Rockwell Automation, 

Euro-Centrum, GPP Business Park, Mentor Graphics, Skanska, Steria, Warimpex. 

Dotychczasowi inwestorzy rozwijają swoją działalność i Wydział jest ich partnerem, który 

tworzy sprzyjające warunki dla ich wzrostu. Kontynuując dotychczasową działalność, 

Wydział tworzy warunki dla przyciągania nowych inwestorów, którzy mogą być 

biznesowymi partnerami oraz kooperantami dla rozwijających się w Katowicach 

strategicznych podmiotów gospodarczych. 


