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1
Dlaczego
Szczecin?
Szczecin jest największym miastem i stolicą
województwa zachodniopomorskiego,
jednym z najważniejszych ośrodków
gospodarczych na północy kraju. Miasto
jest centrum kulturalnym i akademickim
północno-zachodniej Polski, charakteryzując
się przy tym wysoką jakością życia.
W strukturze gospodarki ośrodka coraz
większą rolę zaczyna odgrywać sektor
nowoczesnych usług biznesowych
(centra BPO, SSC, IT, R&D). Atrakcyjności
inwestycyjnej miasta bardzo sprzyja bliskość
Berlina oraz portów lotniczych Berlin-Tegel
i Berlin-Schönefeld.
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TABELA 1

ODLEGŁOŚCI I PRZEWIDYWANY CZAS PODRÓŻY DO WYBRANYCH MIAST

Wiedeń

Bratysława

Czas podróży
Odległość (km)

Samochód

Pociąg

Samolot

Berlin

127

1h 30min

1h 50min

4h 00min*

Poznań

200

2h 30min

2h 30min

2h 45min*

Kopenhaga

280

6h 30min

9h 30min*

1h 00min

Warszawa

450

5h 45min

6h 30min

1h 05min

Frankfurt nad Menem

550

Amsterdam
Paryż

8h 00min

6h 40min

**

4h 05min*

660

9h 00min

9h 00min*

4h 00min*

990

13h 45min

11h 00min***

4h 10min*

Według rankingu
TomTom Traffic
Index Szczecin
cechuje się niskim
wskaźnikiem zatłoczenia ulic w porównaniu do miast
podobnej wielkości
w Polsce i Europie.

Jedna gwiazdka oznacza konieczność jednej przesiadki.

Źródła: Deutsche Bahn, Google Flights, Google Maps, PKP PLK.

Źródło: www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/
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Szczecin położony jest przy północno-zachodniej granicy Polski
na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków drogowych (E 28
i E 65) i kolejowych (E 59). Bardzo dobrą dostępność w transporcie
drogowym zapewniają w Polsce autostrada A6, droga ekspresowa
S3, drogi krajowe nr 10, 13 i 31 oraz autostrada A11 w Niemczech.
Ze Szczecina prowadzą także bezpośrednie linie kolejowe: nr 273
(do Wrocławia), nr 351 (do Poznania), nr 401 (do Świnoujścia),
nr 408 (do Lubeki i Hamburga) i nr 409 (do Berlina). 30 km od
centrum Szczecina funkcjonuje Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
im. NSZZ „Solidarność” (SSZ) z którego odlatują samoloty m.in.
do Dublina, Londynu, Oslo i Sztokholmu, a od kwietnia 2019
również do Kopenhagi. Na terenie Szczecina znajduje się pełnomorski Port Szczecin-Świnoujście, który wraz ze Świnoujściem
tworzy jeden z największych w regionie Morza Bałtyckiego
uniwersalnych kompleksów portowych.
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RYCINA 3

KOMUNIKACJA LOTNICZA Z PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW

Bergen 1h 45min 3

Oslo Gardermoen 1h 30min 3
Oslo Sandefjord-Torp 1h 25min 5
Sztokholm 1h 35min 3

Stavanger 1h 35min 3

Dublin 2h 25min 3

Kopenhaga* 1h 00min 5

Liverpool 2h 10min 3
Szczecin
Londyn 1h 55min 10

Berlin Schönefeld
Warszawa 1h 05min 29

Berlin Tegel

Port lotniczy
Szczecin-Goleniów
(sZZ)

Kraków** 1h 05min x

Odległość i czas dojazdu z centrum miasta

30 km (45 min)
Liczba obsługiwanych krajów

6

Kierunek lotu Czas lotu

Liczba lotów tygodniowo

* Od 1 kwietnia 2019 r.
** Od 2 kwietnia 2019 r.

Źródła: www.airport.com.pl, Google Flights.

Liczba kierunków lotów

11
Całkowity ruch pasażerski

578,7 tys. (2017)
650 tys. (2018)
Linie lotnicze obsługujące połączenia
regularne:
Polskie Linie Lotnicze LOT,
Norwegian, Ryanair, SAS, Wizz Air.

W czasie około dwóch godzin można dotrzeć ze Szczecina do dwóch portów
lotniczych w Berlinie: Schönefeld (SXF) i Tegel (TXL). Z tych lotnisk realizowane są
połączenia do 56 państw na całym świecie, a w ciągu 2017 roku skorzystało z nich
ponad 33 mln pasażerów.
W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Berlin-Schönefeld trwa budowa portu
lotniczego Berlin Brandenburg (BER), który docelowo ma zastąpić funkcjonujące
obecnie dwa berlińskie lotniska. Po uruchomieniu port ten będzie bardzo dobrze
skomunikowany z siecią drogową i kolejową. Jego otwarcie planowane jest w 2020 r.
Do 2030 r. lotnisko ma obsługiwać do 55 mln pasażerów rocznie i być 5 pod względem wielkości lotniskiem w Europie.
Źródło: www.berlin-airport.de

2
Centra usług
dla biznesu
w SZCZECINIE
Szczecin należy do grona dziesięciu
najważniejszych ośrodków nowoczesnych
usług dla biznesu w Polsce. Działalność
prowadzą tu 43 centra usług zatrudniające
5 600 osób. Miasto jest dynamicznym
ośrodkiem kompetencyjnym w zakresie
obsługi szerokiego spektrum procesów
biznesowych i rozwoju nowych technologii.
Szczecin buduje swoją pozycję na polskiej
mapie nowoczesnych usług, które stają się
jednym z wyróżniających elementów jego
krajobrazu gospodarczego.

fot. UM Szczecin
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RYCINA 4

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W SZCZECINIE – KLUCZOWE INFORMACJE

5 600

Liczba pracowników zatrudnionych w szczecińskich
centrach usług świadczących usługi w językach obcych
(stan na I kw. 2019 r.).

43

Liczba centrów usług w Szczecinie (I kw. 2019 r.).
Do podmiotów zagranicznych należy ponad połowa ogółu
szczecińskich centrów.

11

Liczba państw, w których firmy posiadające swoje centra
usług biznesowych w Szczecinie mają siedziby główne. 80%
centrów to podmioty z Polski, krajów nordyckich i Niemiec.

47%

Wzrost zatrudnienia w centrach usług w Szczecinie od
początku 2016 r. Oznacza to przyrost bezwzględny liczby
miejsc pracy o blisko 2 tys. osób. Skumulowany roczny
wskaźnik wzrostu (Compound Annual Growth Rate, CAGR)
wyniósł w analizowanym okresie 14%.

7
10 000

Liczba centrów usług dla biznesu powstałych od początku
2015 r. Firmy te wygenerowały 700 nowych miejsc pracy.

Liczba zatrudnionych w centrach usług biznesowych
w Szczecinie prognozowana na 2025 r.

Usługi biznesowe w Szczecinie: wybrane specjalizacje
OPROGRAMOWANIE DLA AUTOMOTIVE
Pod względem liczby firm, które opracowują oprogramowanie dla branży automotive, Szczecin jest
znaczącym ośrodkiem w Polsce i Europie. W mieście zajmuje się tym sześć dużych firm i kilkanaście
mikroprzedsiębiorstw.
USŁUGI KONTAKTU Z KLIENTEM I BACK-OFFICE DLA KLIENTÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
W gronie największych pracodawców z sektora w Szczecinie znajduje się kilka firm, w których ważną
rolę w strukturze usług odgrywają usługi kontaktu z klientem niemieckojęzycznym oraz obsługa procesów back-office na rzecz podmiotów niemieckich.

Źródło: opracowanie własne ABSL
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Chapter ABSL w Szczecinie
Szczeciński oddział (Chapter) ABSL jest najmłodszym w Polsce i skupia centra usług SSC/BPO/IT/R&D ulokowane
w Szczecinie. Jego głównym zadaniem jest promocja lokalnych firm zrzeszonych w chapterze, miasta Szczecin oraz
branży BSS. W tym zakresie podejmowanych jest szereg działań m.in. cykliczne spotkania poświęcone kwestiom
kluczowym z punktu widzenia sektora, takim jak zarządzanie talentami, rozwój nowoczesnych technologii, w tym
automatyzacji, robotyzacji czy sztucznej inteligencji, problemom zarządzania i budowania silnej marki. Chapter
prowadzi wspólne akcje z władzami Szczecina w zakresie kształcenia i informowania uczniów szkół podstawowych
i średnich tak, aby pokazać im możliwości pracy w szczecińskim sektorze oraz przybliżyć potencjał samego miasta.
Kamil Pilarski
Chapter Leader, ABSL
Engineering Director, GlobalLogic

KONCEPCJA RAPORTU I INFORMACJE METODYCZNE
W niniejszym raporcie przyjęto szeroką definicję sektora nowoczesnych usług biznesowych, obejmującą działalność
centrów outsourcingu procesów biznesowych (BPO), centrów usług wspólnych (SSC), centrów IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D). Wyniki zaprezentowanych analiz dotyczą działalności centrów usług, których firmy macierzyste
posiadają centrale w Polsce (centra polskie) oraz poza jej granicami (centra zagraniczne). Poszczególne podmioty przyporządkowano do podstawowych typów (BPO, SSC, IT, R&D), biorąc pod uwagę dominujący profil ich działalności.
Centra „contact center” działające na rzecz klientów zewnętrznych zaliczono do kategorii BPO. Centrami IT określono
podmioty świadczące usługi outsourcingu rozwiązań IT (m.in. utrzymanie systemów, aplikacji, infrastruktury, wsparcie
techniczne) i/lub tworzące oraz sprzedające (wdrażające) oprogramowanie dla zewnętrznych klientów. Co istotne, w analizach nie uwzględniono firm, które w skali kraju świadczą usługi wyłącznie w języku polskim dla klientów zlokalizowanych
w Polsce. Ograniczenie to nie dotyczy centrów IT oraz R&D zajmujących się rozwojem oprogramowania, co z zasady
wymaga tworzenia „produktu” w języku angielskim. Warto uściślić, że w analizach nie wzięto pod uwagę świadczenia usług
wspólnych w ramach central firm, gdy działalność ta nie jest wydzielona w postaci odrębnych jednostek, czyli dedykowanych
centrów usług.
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RYCINA 5

WYBRANE CHARAKTERYSTYKI SZCZECINA JAKO MIEJSCA LOKALIZACJI CENTRÓW USŁUG BIZNESOWYCH

Silna pozycja
sektora IT

Historie sukcesu
centrów usług

Centra IT zatrudniają w Szczecinie
2,5 tys. osób, co oznacza 45% udział
w strukturze zatrudnienia sektora
w mieście (aż o 12 p.p. więcej niż w skali
całego kraju). W Szczecinie działają
liczne centra IT, których profil działalności związany jest z rozwojem szerokiego
spektrum nowych technologii.

Zdecydowana większość szczecińskich centrów usług dla biznesu
rozszerzyła w ostatnich latach zakres
i poziom zaawansowania swojej
działalności. Obu tym aspektom funkcjonowania firm towarzyszył wzrost
zatrudnienia.

Atrakcyjność miasta
dla firm z krajów
nordyckich

Zakorzenienie
centrów usług

Szczecin charakteryzuje się najwyższym w Polsce udziałem firm z krajów
nordyckich w strukturze zatrudnienia
centrów usług (32%).

Źródło: opracowanie własne ABSL

Większość (83%) nowych miejsc pracy,
powstałych od początku 2016 r., wygenerowały dotychczas istniejące w mieście
centra, które rozwinęły swoją działalność.
Świadczy to pozytywnie o ich zakorzenieniu
w Szczecinie i pośrednio o zadowoleniu
z wyboru miejsca lokalizacji centrum usług.
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TABELA 2

PRZYKŁADY CENTRÓW USŁUG DLA BIZNESU DZIAŁAJĄCYCH W SZCZECINIE

Nazwa

3Shape

Typ centrum

Rok rozpoczęcia
działalności
w

Kraj siedziby
centrali firmy
macierzystej

Przedział
zatrudnienia

Profil działalności

SSC / R&D

2009

100-250

SSC: usługi z zakresu IT, HR, F&A dla grupy 3Shape.
R&D: prace badawczo-rozwojowe związane z produkcją sprzętu medycznego.

Asseco Data Systems

IT

2016 (2005)

250-500

Produkty, usługi i rozwiązania informatyczne bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich.

Avid Technology

IT

2008

<100

Tworzenie I rozwój oprogramowania oraz sprzętu do
nieliniowej edycji obrazu i dźwięku.

Coloplast
(Coloplast Business Centre)

SSC

2009

250-500

Wsparcie z zakresu finansów, księgowości, IT, HR,
administracji zamówień, patentów, marketing.

Concentrix

BPO

2005

250-500

Multi-językowe, techniczne.

CSP Customer Services

BPO

2006

100-250

Centrum Wsparcia Klienta.

DGS Business Services

SSC

2015

250-500

Obsługa procesów back-office.

Diebold Nixdorf

BPO

2016

100-250

Usługi IT, HR, rozwoju oprogramowania, zapewnienia
jakości I wymagań prawnych, finansów i logistyki.

Genpact

BPO

2013

100-250

Centrum Obsługi Klienta dedykowane do usług
serwisowych dla klientów niemieckojęzycznych.

GlobalLogic

IT

2014

100-250

Usługi dla klientów z państw niemieckojęzycznych:
z zakresu finansów i księgowości, łańcucha dostaw
i zamówień, obsługi klienta, procesy bankowe typu
back-office.

InfinIT Codelab

IT

2013

100-250

Tworzenie i rozwój oprogramowania dla branży
Automotive oraz systemów wbudowanych.

intive

IT

2016 (1999)

250-500

Tworzenie i rozwój oprogramowania m.in. dla branż
takich jak: Automotive, Telekomunikacja, Finanse,
Media, eCommerce.

Kongsberg Maritime Poland

IT

2005

<100

Usługi oraz sprzedaż rozwiązań dla rynku elektroniki
i automatyki morskiej oraz technologii informacyjnych.

Macrobond Financial

IT

2008

<100

Usługi w zakresie: analizy danych, rozwoju
oprogramowania, IT helpdesk, konwersji danych oraz
wsparcia produktu.
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Nazwa

Majorel

Typ centrum

Rok rozpoczęcia
działalności
w

Kraj siedziby
centrali firmy
macierzystej

Przedział
zatrudnienia

Profil działalności

BPO

2004

250-500

Wielojęzyczna obsługa klienta poprzez linię
telefoniczną, obsługę e-maili, chatów oraz wsparcie
techniczne.

IT

2011

100-250

Tworzenie aplikacji mobilnych i systemów informatycznych związanych z Internetem Rzeczy dla branż:
motoryzacyjnej, medycznej, mediów cyfrowych,
transportowej, energetycznej, telekomunikacyjnej
i e-commerce.

SSC

2012

250-500

Usługi księgowe dla spółek METRO.

Mobica

IT

2013

100-250

Usługi IT w zakresie rozwoju oprogramowania.

Nordic Consulting and
Development Company

IT

2002

<100

Salling Group Shared
Service Center

SSC

2013

250-500

Sapiens International
Corporation

IT

2015

<100

Tieto

IT

2006

250-500

Usługi IT w zakresie technologii Cloud, oprogramowania dla branży motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej
oraz w obszarze medycznym.

UniCredit Services

SSC

2009

250-500

Procesy z zaplecza bankowego związane z rachunkami bankowymi i kredytami.

Wilhelmsen Business
Service Center

SSC

2012

100-250

Wsparcie administracyjne, usługi
finansowo-księgowe.

Meelogic

Metro Services

Wdrażanie, rozwój i automatyzacja systemów oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej w Europie
i Ameryce Południowej.

Zarządzanie finansami i innymi procesami biznesowymi Salling Group w Europie (np. kontroling, IT, HR oraz
Master Data).

Tworzenie i rozwój oprogramowania dla branży
ubezpieczeniowej i sektora usług finansowych.

Pozostałe firmy (IT): Aply, Asseco, Bonair, Consileon, Dige, Gamelion, Gryftec Embedded Systems, Heuthes, Huuuge
Games, Raynet, Red Sky, Sagra Technology, SB Betting Software, SoftwareHut, SoftVig Systemy Informatyczne,
think project!, TEONITE, Uniquesoft Complex IT.

Źródło: opracowanie własne ABSL
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RYCINA 6

RYCINA 7

STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG
W SZCZECINIE W PODZIALE NA TYPY CENTRÓW

STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG
W SZCZECINIE W PODZIALE NA MIEJSCE SIEDZIBY
CENTRALI FIRMY MACIERZYSTEJ

9%

21%

14%

Razem:
5 600 osób

32%
Razem:
5 600 osób

45%
20%

34%

25%

Kraje nordyckie (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja)
Polska
IT

Niemcy

SSC

USA

BPO

Inne państwa

Źródło: opracowanie własne ABSL

Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 8

STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W SZCZECINIE W PODZIALE NA BRANŻE ICH FIRM MACIERZYSTYCH

Udział w zatrudnieniu

44%
0

10%

20%

IT

Źródło: opracowanie własne ABSL

24%
30%

40%

Usługi komercyjne
i profesjonalne

50%

16%
60%

Towary i usługi
konsumpcyjne

70%

16%
80%

Inne branże

90%

100%
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RYCINA 9

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W PODZIALE NA TYPY CENTRÓW USŁUG

Mediana

Średnia
arytmetyczna
300

275

290

300

250

250

200

187

200

200

150

Średnia arytmetyczna dla ogółu centrów = 137

150

Mediana* dla ogółu centrów = 90

100

88

100

50

50

50

0

SSC
Średnia arytmetyczna

BPO

0

IT

Mediana
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Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 10

CENTRA USŁUG W SZCZECINIE W PODZIALE NA LATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
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Źródło: opracowanie własne ABSL
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RYCINA 11

RYCINA 12

NAJPOPULARNIEJSZE KATEGORIE PROCESÓW
OBSŁUGIWANYCH W CENTRACH USŁUG W SZCZECINIE

GŁÓWNE KRAJE NA RZECZ KTÓRYCH ŚWIADCZONE
SĄ USŁUGI CENTRÓW W SZCZECINIE

Usługi IT (głównie rozwój
oprogramowania)

1

Finanse i księgowość

2

Usługi kontaktu z klientem

3

Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 13

Liczba języków wykorzystywanych do świadczenia usług przez szczecińskie centra.

10

Liczba centrów wykorzystujących do świadczenia usług co najmniej 3 języki.

Języki najszerzej wykorzystywane do
świadczenia usług w Szczecinie:

Źródło: opracowanie własne ABSL

Kraje Nordyckie
Polska

Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 14

JĘZYKI WYKORZYSTYWANE DO ŚWIADCZENIA
USŁUG PRZEZ SZCZECIŃSKIE CENTRA

15

Niemcy

GŁÓWNE KRAJE POCHODZENIA CUDZOZIEMCÓW
PRACUJĄCYCH W CENTRACH USŁUG W SZCZECINIE

1

Ukraina

2

Niemcy

3

Indie

Źródło: opracowanie własne ABSL
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WSPÓŁPRACA CENTRÓW Z OTOCZENIEM LOKALNYM
TABELA 3

PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY CENTRÓW USŁUG Z UCZELNIAMI ZE SZCZECINA

Firma

Przykładowe działania w ramach współpracy z uczelniami wyższymi

GlobalLogic

»» GlobalLogic cyklicznie organizuje w Szczecinie konferencję „IT w Automotive”
na temat inżynierii oprogramowania, w której biorą udział firmy z branży, ich
klienci oraz studenci zachodniopomorskich uczelni. Na wydziale informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego stworzyła laboratorium automotive.
»» Firma otrzymała nagrodę – ABSL Diamonds – w kategorii Talent Development
& Education, za program edukacyjny realizowany z polskimi uczelniami.
Wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym stworzyła
technologiczne laboratorium GlobalLogic Automotive Lab. Od trzech lat prowadzi studia podyplomowe na szczecińskiej WSTE, szkoli w ramach Automotive
Academy oraz AUTOSAR Academy.

infinIT Codelab

»» Spółka prowadzi realną współpracę i wymianę wiedzy z kadrą akademicką
szczecińskich uczelni. Posiada stałą ofertę staży dla studentów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Przyszli inżynierowie mają okazję zapoznać się w laboratoriach firmy z technologią i metodyką pracy przy innowacyjnych rozwiązaniach.

GlobalLogic, infinIT
Codelab, Mobica, Tieto

»» Współtworzenie z Wydziałem Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego studiów podyplomowych „Programowanie z elementami
systemów wbudowanych”.

Asseco Data Systems,
Avid Technology, infinIT
Codelab, Consileon
Polska, DGS Business
Services, GlobalLogic,
Gryftec, Heuthes, Intive,
Kongsberg Maritime,
Meelogic, Mobica,
Nordic Consulting &
Development Company,
SoftwareHut, Tieto

»» Współpraca w ramach Targów Pracy r@bbIT organizowanych na Wydziale
Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie stron internetowych firm i uczelni
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Klaster ICT Pomorze Zachodnie
Klaster ICT Pomorze Zachodnie jest stowarzyszeniem
zachodniopomorskich firm działających na rynku usług
i rozwiązań związanych z technologiami informatyczno-telekomunikacyjnymi. Jego celem jest wzmacnianie
i konsolidacja potencjału regionalnego biznesu IT,
tworzenie sieci powiązań zawodowych, projektowych
i współpracy oraz rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw
i wzrostu ich konkurencyjności na rynku. Działając
aktywnie na rzecz pobudzania innowacyjności i wzrostu
ekonomicznego regionu oraz jego atrakcyjności inwestycyjnej, stowarzyszenie współpracuje też z jednostkami
samorządu terytorialnego, administracji publicznej,
instytucjami otoczenia biznesu oraz środowiskami
naukowo-badawczymi. Klaster ICT został powołany
w 2007 roku, a od 2011 r. działa w formule stowarzyszenia firm. Obecnie Klaster zrzesza prawie 100 firm,
zatrudniających blisko 1800 osób. Inicjatorem i członkiem wspierającym Klastra ICT jest Szczeciński Park
Naukowo-Technologiczny, a stowarzyszenie ma siedzibę
w Technoparku Pomerania.
Źródło: http://www.klaster.it/pl

fot. Shutterstock
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3
Inwestorzy
o sobie:
historie
sukcesu
Systematyczny rozwój szczecińskiego
sektora nowoczesnych usług
biznesowych możliwy jest między innymi
w oparciu o pozytywne doświadczenia
dotychczasowych inwestorów. W niniejszym
rozdziale zaprezentowano wybrane
historie sukcesu inwestycyjnego (Majorel,
Concentrix, GlobalLogic, Metro Services,
UniCredit Services i DGS Business Services),
omawiając działalność poszczególnych
firm w Szczecinie oraz przedstawiając ich
zamierzenia na przyszłość.

fot. UM Szczecin
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Majorel tworzy i dostarcza unikalne usługi w zakresie
obsługi i zarządzania doświadczeniami klientów dla
najbardziej renomowanych marek na świecie. Zapewnia
klasyczną komunikację z klientem, a także usługi konsultingowe i rozwiązania cyfrowe – od mediów społecznościowych i komunikacji online, po zautomatyzowane
interakcje, sztuczną inteligencję, analitykę, samoobsługę
i rozwiązania związane z cyklem życia klienta.
Majorel skupia firmy z grupy Bertelsmann i Saham
w zakresie obsługi klienta, w tym Arvato CRM
Solutions, Phone Group, ECCO Outsourcing i Pioneers
Outsourcing. Grupa generuje roczne przychody na
poziomie 1,2 mld euro i obsługuje ponad 500 klientów
w różnych branżach. Zatrudnia ponad 48 000 pracowników w 28 krajach na całym świecie i jest liderem
w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, z silną
obecnością w Azji i obu Amerykach.

Światowy leader branży BPO, mający ponad 275
oddziałów na całym świecie oraz 225 000 pracowników
mówiących w 70 językach, świadczących wsparcie dla
ponad 650 klientów. Pionier wśród firm na lokalnym
rynku z branży usług nowoczesnych.
W 2019 roku obchodzi 14 rocznicę otwarcia swojego
oddziału w Szczecinie. Concentrix od początku istnienia
oddziału w Szczecinie, jest strategicznym i jedynym
partnerem światowego leadera produkującego sprzęty
komputerowe i drukarkowe, świadcząc wsparcie
techniczne dla klientów z Polski oraz krajów niemieckojęzycznych.
W ciągu 14 lat prężny rozwój firmy pozwolił na poszerzenie usług i stworzenie multijęzykowego technicznego
Centrum Wsparcia Klienta, stając się tym samym

Majorel Polska (wcześniej oddział Arvato CRM Solutions)
działa w Szczecinie od 2004 roku, czyli 15 lat. Na co dzień
firmę tworzy zespół doświadczonych specjalistów, który
dostarcza spersonalizowane rozwiązania w zakresie
wielokanałowego i wielojęzycznego contact center dla
jednej z najlepszych firm na świecie w branży technologii
informatycznych. Obsługa prowadzona jest w 14 językach. Obecnie w oddziale szczecińskim zatrudnionych
jest ponad 300 osób i biorąc pod uwagę plany rozwojowe
firmy, z pewnością zostanie utrzymany trend wzrostowy
w tym zakresie.
Więcej informacji o Majorel: www.majorel.com
www.workinszczecin.pl

Pracodawcą z wyboru dla blisko 300 osób porozumiewających się w języku: polskim, niemieckim, włoskim,
francuskim, hiszpańskim, szwedzkim, duńskim,
norweskim i holenderskim. Główną wartoscią firmy są
Pracownicy. Rozwijając ich kompetencje (językowe
oraz techniczne) z sukcesem kreujemy rzeczywistość
w mieście przyczyniając się do rozwoju wysokowyspecjalizowanej kadry, która przez lata przyciągnęła
nowych inwestorów wybierając Szczecin, spośród
innych polskich i europejskich miast. Siłą firmy jest
różnorodność, która pozwala na nieustający rozwój.
O wielokulturowości firmy swiadczą kraje, z których
pochodzą nasi Pracownicy, nowi obywatele Szczecina:
Francja, Hiszpania, Holandia, Włochy, Niemcy,
Skandynawia, Kolumbia, Wybrzeże Kości Słoniowej,
Meksyk, Dominikana, Rwanda, Gwinea Francuska.
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GlobalLogic to lider w zakresie rozwoju cyfrowej
transformacji produktu. Inżynierowie firmy projektują
i tworzą innowacyjne rozwiązania w obszarze nowych
technologii.
Na świecie od 17 lat, a w Polsce od 2015 roku,
GlobalLogic realizuje projekty we Wrocławiu, Krakowie,
Szczecinie, Koszalinie i Zielonej Górze. Siedziba główna firmy znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
Szczeciński oddział specjalizuje się w projektowaniu
rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, w technologiach
Embedded: C/C++, Linux, Java. W ciągu dwóch lat
zwiększył zatrudnienie z 40 do 220 inżynierów. Dla
globalnych klientów dostarcza oprogramowanie typu
Full Digital Clusters oraz rozwiązania umożliwiające
komunikację pomiędzy środkami transportu i elementami infrastruktury. Rozwija innowacyjne projekty,

Możliwości dużej, międzynarodowej firmy i atmosfera
rodzinnego biznesu? W METRO SERVICES Center of
Excellence, mając za sobą organizację zatrudniającą
blisko 100 tys. pracowników w 25 krajach, nadal znamy
się po imieniu!
Jesteśmy częścią grupy METRO, będącej właścicielem
sieci sklepów Makro/Metro Cash & Carry oraz hipermarketów Real, dla której świadczymy specjalistyczne
usługi finansowo-księgowe. Naszą działalność
w Szczecinie rozpoczęliśmy w 2012 roku od obsługi
procesów księgowych dla pierwszych krajów. W miarę
zwiększania palety obsługiwanych przez nas spółek,
stawaliśmy się centrum specjalistycznej wiedzy
księgowej dla całej grupy. Obecnie mając możliwość
porównywania procesów finansowo-księgowych z 19
krajów, nie tylko doradzamy, ale także wdrażamy
innowacyjne rozwiązania u naszych klientów.

takie jak samochód sterowany myślami czy system
do identyfikacji znaków drogowych. Rozbudowuje
kompetencje z zakresu platform komunikacji V2X i 5G,
Cyber Security oraz systemów ADAS czy standardu
AUTOSAR Adaptive Platform.
Firma otrzymała nagrodę – ABSL Diamonds – Talent
Development & Education, za program edukacyjny
realizowany z polskimi uczelniami. Wspólnie z ZUT,
stworzyła technologiczne laboratorium GlobalLogic
Automotive Lab. Od trzech lat prowadzi studia podyplomowe na szczecińskiej WSTE, szkoli w ramach
Automotive Academy oraz Akademii AUTOSAR.
Cyklicznie organizuje konferencję “IT in Automotive”.
Jako członek organizacji ABSL oraz klaster.it aktywnie
kształtuje otoczenie biznesowe Szczecina.

Dzięki zaufaniu jakie zyskaliśmy wśród obsługiwanych
przez nas spółek, nieustannie poszerzamy zakres
naszej działalności. W tym roku zwiększymy zatrudnienie w Szczecinie o ponad 100 kolejnych etatów.
Dodatkowo dzięki specjalistycznej wiedzy, pełnimy
kluczową rolę w projekcie związanym z wdrażaniem
systemu finansowego SAP 4HANA dla całej korporacji.
Wszystko to stwarza ogromne możliwości rozwoju
dla naszych koleżanek i kolegów, którzy z naszym
wsparciem, mogą podążać rozmaitymi ścieżkami
kariery. Dodatkowo będziemy tworzyć wiele nowych
stanowisk, które będą szansą zarówno do rozpoczęcia
kariery, jak też wykonania kolejnego, ważnego kroku
zawodowego dla osób z bogatym doświadczeniem.
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UniCredit Services jest częścią Grupy UniCredit i świadczy usługi w obszarach Technologii Informatycznej
i Telekomunikacyjnej (ICT), Operacji Back Office oraz
Middle Office, Nieruchomości, Zabezpieczeń i Zakupów.
Firma zatrudnia około 9 000 specjalistów w 11 krajach.

UniCredit to najprościej mówiąc odnoszący sukcesy,
paneuropejski Bank Komercyjny, z w pełni zintegrowaną
bankowością korporacyjną i inwestycyjną, dostarczający
unikatową zachodnią, centralną i wschodnioeuropejską
sieć do ogromnej ilości klientów: 26 milionów.

UniCredit Services jest obecne w Polsce od 2006 roku.
Pierwsze biuro zostało otwarte w Łodzi, drugie dwa lata
później w Warszawie. Te dwa oddziały skupiają się na
wsparciu IT dla firm w obrębie Grupy UniCredit. Oddział
w Szczecinie został otwarty w 2009 roku, obecnie mieści
się w nowoczesnym biurowcu BBPark. Zatrudniamy
około 500 osób, które obsługują trzy banki w Grupie
UniCredit – UniCredit Bank AG (niemiecki), Bank Austria
(austriacki), UniCredit S.p.A (włoski). W szczecińskim
biurze opracowywane są procesy z zaplecza bankowego
związane z rachunkami bankowymi i kredytami.

UniCredit zapewnia swoim klientom opartą na
doświadczeniu wiedzę, zarówno lokalną jak i międzynarodową, zapewniając im niespotykany dostęp do
wiodących banków na 14 rynkach poprzez europejską
sieć bankową.

DGS Business Services jest częścią międzynarodowej
organizacji William Demant, która zajmuje się wytwarzaniem aparatów słuchowych, implantów kostnych
i urządzeń wspomagających medycynę słuchu. Firma
świadczy usługi w zakresie księgowości i finansów,
zapewnienia jakości, IT oraz rozwoju oprogramowania
dla spółek należących do grupy.

DGS Business Services ma realny wpływ na rozwiązania stosowane w całym świecie, współpracując
z oddziałami w Europie, USA, Australii czy Japonii.
Wszyscy pracownicy komunikują się w języku angielskim, są częścią międzynarodowych zespołów oraz
ściśle współpracują z centralą w Danii i Islandii.

Centrum biznesowe DGS Business Services powstało
w kwietniu 2015 roku, zatrudniając wówczas 50 specjalistów. W ciągu niespełna czterech lat działalności,
firma zwiększyła kilkukrotnie liczbę pracowników, dziś
przekraczającą ponad 340 osób. Spółka nieustannie się
rozwija, rozbudowując aktualne funkcje biznesowe oraz
tworząc nowe. W najbliższym czasie firma poszerzy
zakres działalności o globalny dział HR.

O sukcesie firmy stanowią jej kompetentni pracownicy,
którzy widzą sens swojej pracy pomagając osobom
niedosłyszącym funkcjonować w codziennym życiu.
DGS Business Services wyróżnia unikalna atmosfera
oparta na skandynawskiej kulturze pracy. Nasi specjaliści podejmują decyzje wspólnie z kolegami z innych
lokalizacji, proponują rozwiązania i są otwarci na nowe
pomysły. Są twórcami nowoczesnego oprogramowania
stosowanego w aparatach słuchowych i urządzeniach
diagnostycznych, ekspertami w zakresie usprawniania
procesów finansowych, a także autorami globalnego
systemu zarządzania jakością.

4
Rynek pracy
W całym województwie zachodniopomorskim
studiuje blisko 40 tys. osób o różnorodnych
kompetencjach niezbędnych do pracy
w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.
Szczecin to miasto, które wciąż się rozwija
i rozszerza ofertę edukacyjną wpływającą
pozytywnie na poziom konkurencyjności
miasta jako ośrodka nowoczesnych usług
dla biznesu.
Szczeciński rynek pracy charakteryzują niższe
koszty operacyjne w porównaniu do większych
ośrodków miejskich, w których rozwijają się
centra usług w Polsce. I tak, przykładowo
wynagrodzenia oferowane w obszarze F&A:
GL oraz F&A: AP/ AR to przedział między
4 000, a 6 000 zł miesięcznie (stanowiska
specjalistyczne: od 2 do 3 lat doświadczenia).

Opracowanie treści rozdziału: Randstad Polska i Randstad Sourceright
Randstad Polska jest jedną z największych firm doradztwa personalnego i usług HR. Łącząc pasję naszych specjalistów z siłą zaawansowanych technologii, wspieramy ludzi i firmy w spełnianiu ich pełnego
potencjału.
Randstad Sourceright to światowy lider HR wspierający pracodawców
w budowaniu strategii pozyskiwania talentów i zarządzania kapitałem
ludzkim. Nieustannie tworzymy i udoskonalamy rozwiązania z zakresu:
recruitment process outsourcing (RPO), managed services programs
(MSP) oraz zintegrowanych programów zarządzania talentami.

fot. UM Szczecin
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RYCINA 15

PODSTAWOWE INFORMACJE DEMOGRAFICZNE NA TEMAT SZCZECINA

SZCZECIN

WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE

Ludność (ogółem)

403 274

1 703 009

Ludność w wieku
produkcyjnym

240 037

1 042 160

Ludność w wieku
produkcyjnym, mobilnym*

151 865

652 112

* przedział wiekowy zawierający się w wieku produkcyjnym i obejmujący osoby (18 – 44 lat), które są zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub
ewentualnego przekwalifikowania się

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (stan na 30.06.2018)

RYCINA 16

POTENCJAŁ EDUKACYJNY SZCZECINA

SZCZECIN

WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE

Liczba studentów

32 810

39 648

Liczba absolwentów

7 659

9 525

Liczba uczelni
wyższych

15

23

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy: dane z systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on;
rok akademicki 2018/2019
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RYCINA 17

LICZBA STUDENTÓW UCZĘSZCZAJĄCA DO NAJWIĘKSZYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE I WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM

SZCZECIN

11 569

7 730

4 348

3 029

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI*

ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE*

POMORSKI UNIWERSYTET
MEDYCZNY W SZCZECINIE*

AKADEMIA MORSKA
W SZCZECINIE*

2 482

1 153

993

717

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA
W POZNANIU; WYDZIAŁ
EKONOMICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA
BIZNESU W SZCZECINIE

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
COLLEGIUM BALTICUM
W SZCZECINIE

AKADEMIA SZTUKI
W SZCZECINIE*

655

231

226

208

WYŻSZA SZKOŁA
HUMANISTYCZNA TWP
W SZCZECINIE

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ W SZCZECINIE

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI
I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY
MILANOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ
W POZNANIU; WYDZIAŁ
ZAMIEJSCOWY W SZCZECINIE

WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ W SZCZECINIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

4 243

678

407

272

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA*

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
ZAWODOWA W KOSZALINIE*

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
ZAWODOWA W WAŁCZU*

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI; WYDZIAŁ
ZAMIEJSCOWY W KOŁOBRZEGU

177

166

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA
HUMANISTYCZNA; WYDZIAŁ
ADMINISTRACJI FILII
W KOSZALINIE GDAŃSKIEJ
WYŻSZEJ SZKOŁY
HUMANISTYCZNEJ W GDAŃSKU

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA
NAUK HUMANISTYCZNYCH
W KOSZALINIE

*

szkoła publiczna

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy: dane z systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on;
rok akademicki 2018/2019
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RYCINA 18

STUDENCI W PODZIALE NA WYBRANE KIERUNKI STUDIÓW

Liczba studentów

5 795

podgrupa biznesu i administracji

3 508

podgrupa inżynieryjno-techniczna
podgrupa technologii teleinformacyjnych wraz z podgrupą
interdyscyplinarnych programów
i kwalifikacji obejmujących technologie informacyjno-komunikacyjne

2 280
1 851

podgrupa językowa
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy: dane z systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on;
rok akademicki 2018/2019

RYCINA 19

RYCINA 20

LICZBA CUDZOZIEMCÓW:
STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW W SZCZECINIE

GŁÓWNE KRAJE POCHODZENIA STUDENTÓW
CUDZOZIEMCÓW

Liczba studentów

1 403

1

Ukraina 552

Liczba absolwentów

127

2

Niemcy 333

3

Norwegia 159

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut
Badawczy: dane z systemu informacji o szkolnictwie wyższym
POL-on; rok akademicki 2018/2019

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut
Badawczy: dane z systemu informacji o szkolnictwie wyższym
POL-on; rok akademicki 2018/2019
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TABELA 4

MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO (W PLN) W CENTRACH BPO, SSC, IT, R&D W SZCZECINIE DLA OSÓB ZNAJĄCYCH
JĘZYK ANGIELSKI
Tabele wynagrodzeń zostały przygotowane w oparciu o analizę oferowanych wynagrodzeń w ramach procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Randstad w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Szczecinie. Dane aktualne na 1Q 2019 r.

F&A: GL

Min

Najczęściej oferowane

Max

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)

3 200

3 500

3 800

Accountant (2-3 lata doświadczenia)

4 500

5 000

6 000

Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia)

6 000

7 000

8 000

Team Leader (zespół 5-15 osób)

8 000

10 000

12 000

12 000

14 000

18 000

Min

Najczęściej oferowane

Max

3 200

3 500

3 800

Manager (zespół do 50 osób)

F&A: AP / AR
Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)
Accountant (2-3 lata doświadczenia)

4 000

4 500

4 800

Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia)

5 000

6 500

7 500

Team Leader (zespół 5-15 osób)
Manager (zespół do 50 osób)

Customer Service
Junior Specialist (bez doświadczenia)

8 000

10 000

12 000

12 000

15 000

17 000

Min

Najczęściej oferowane

Max

4 000

4 500

5 000

Specialist (pow. 1 roku doświadczenia)

4 500

5 500

6 500

Team Leader (zespół 5-15 osób)

7 000

9 000

10 000

10 000

12 000

15 000

Manager (zespół do 50 osób)

IT

Min

Najczęściej oferowane

Max

1st Line Support (2 lata doświadczenia)

4 500

5 500

6 000

2nd Line Support (2 lata doświadczenia)

5 500

7 000

8 000

3rd Line Support (2 lata doświadczenia)

8 000

10 000

12 000

IT Administration (3 lata doświadczenia)

8 000

9 000

10 000

Network / Security (3 lata doświadczenia)

8 000

10 000

12 000

Business / System Analyst (3 lata doświadczenia)

9 000

11 000

12 000

Developer (3 lata doświadczenia)

8 500

12 000

15 000

Tester (3 lata doświadczenia)

7 000

9 000

11 000

Team Leader (zespół 5-15 osób)

10 000

12 000

15 000

Project Manager (zespół do 50 osób)

12 000

14 000

18 000

Źródło: Randstad Polska i Randstad Sourceright
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Szczecińskie centra usług wspólnych rozwijają się nie
tylko ze względu na poziom zatrudnienia, ale też z roku
na rok zwiększa się tu liczba i jakość obsługiwanych
procesów – odchodzi się od procesów transakcyjnych
na rzecz tych bardziej kompleksowych. Jednocześnie
w Szczecinie coraz prężniej rozwija się sektor BPO.
To otwiera przed absolwentami uczelni wyższych
nowe możliwości zawodowe, a specjalistów składnia
do pozostania i rozwijania swojej kariery właśnie
w stolicy województwa zachodniopomorskiego.
Do Szczecina chętnie napływają studenci z zagranicy,
w tym głównie z Niemiec i Norwegii. Rocznie
studiuje tu ponad 1 400 cudzoziemców. To ważna
informacja dla przedsiębiorców poszukujących osób
biegle posługujących się w mowie i piśmie więcej
niż dwoma językami obcymi. Pracodawcy coraz
częściej też postrzegają to jako atut i odpowiednio
nagradzają kandydatów za posiadane przez nich
umiejętności językowe. Takie osoby mogą więc
liczyć na wyższe wynagrodzenie – są to dodatkowe
benefity oscylujące w wysokości od 700 do 1 200
zł miesięcznie (stanowiska specjalistyczne).

Podsumowując, w Szczecinie przedsiębiorcy mogą
liczyć na wysoko wykwalifikowaną pulę kandydatów
oraz specjalistów biegle posługujących się
w mowie i piśmie językiem niemieckim. Obecność
nowych inwestycji (obsługa bardziej złożonych
procesów) w regionie z pewnością byłaby też
dobrym argumentem dla pracowników do tego, aby
rozwinąć swoje kompetencje czy też odkryć przed
sobą nowe możliwości rozwoju zawodowego.

TABELA 5

OCENA MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRACOWNIKÓW
W SZCZECINIE W WYBRANYCH SPECJALIZACJACH
Ocena możliwości
pozyskania pracowników (w ciągu
trzech miesięcy)

F&A: GL

5

10

15

5

10

15

5

10

15

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)
Accountant (2-3 lata doświadczenia)

To, co wciąż stanowi wyzwanie, ale jest zarazem
charakterystyczne dla całego rynku to konieczność
ukierunkowania strategii firmy na budowanie
pozytywnego wizerunku marki pracodawcy.
Świadome zdefiniowanie pakietu korzyści dla
pracownika (tzw. EVP marki pracodawcy) zwiększa
jego zaangażowanie i autentyczną chęć do pracy.
Tu warto wspomnieć, że rodzaj najczęściej oferowanych
świadczeń pozapłacowych również mocno ewaluował
na przestrzeni kilku ostatnich lat. Przedsiębiorcy kładą
większy nacisk na dbałość o dobre samopoczucie
swoich pracowników oraz tworzenie takich warunków
pracy, które pozwolą na utrzymywanie równowagi
między pracą, a aktywnością pozazawodową.
To potwierdzają wyniki badania Randstad Employer
Brand Research. W ciągu ostatnich 5 lat w Polsce
rośnie znaczenie work – life balance. To jedna
z pięciu kluczowych wartości, których poszukują
pracownicy podejmując decyzję o zatrudnieniu.
Chcąc sprostać tym oczekiwaniom pracodawcy
decydują się na wdrożenie elastycznych godzin
pracy (przykładowo: jest to możliwość rozpoczęcia
dnia pracy między godziną 8, a 10.) czy umożliwienie
realizowania swoich zadań z domu.

Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia)
Team Leader (zespół 5-15 osób)
Manager (zespół do 50 osób)

F&A: AP / AR
Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)
Accountant (2-3 lata doświadczenia)
Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia)
Team Leader (zespół 5-15 osób)
Manager (zespół do 50 osób)

Customer Service
Junior Specialist (bez doświadczenia)
Specialist (pow. 1 roku doświadczenia)
Team Leader (zespół 5-15 osób)
Manager (zespół do 50 osób)

łatwość pozyskania talentów
umiarkowany stopień
trudności rekrutacyjne

Źródło: Randstad Polska i Randstad Sourceright
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Rynek biurowy
Rynek biurowy w Szczecinie jest najmniejszy
wśród głównych aglomeracji w Polsce,
jednak odznacza się znaczącym potencjałem
rozwoju. Potwierdzeniem zapotrzebowania
na nowoczesne biura w mieście jest
najniższy poziom pustostanów w istniejących
projektach w Polsce, jak również wysoki
stopień wynajęcia obecnie realizowanych
projektów. Co więcej, stawki czynszu
w Szczecinie pozostają niezwykle atrakcyjne
w porównaniu do największych lokalizacji
biznesowych w kraju.

Opracowanie treści rozdziału: JLL
JLL jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe
usługi na rynku nieruchomości, sklasyfikowaną na liście Fortune 500.
JLL zatrudnia 82 000 osób i obsługuje klientów w 80 krajach w ramach
300 oddziałów na całym świecie. Więcej informacji: www.jll.pl

fot. UM Szczecin
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RYCINA 21

SZCZECIŃSKI RYNEK BIUROWY W LICZBACH

159 400 m

2

44 000 m

2

5,1%

2

2 400 m

2

31%

Popyt brutto 2017-2018.

Oddane do użytku w 2018 r.

Udział firm z sektora nowoczesnych usług
biznesowych w zajętej powierzchni biurowej.

8 000 m

2

11,5-14,0 €
Źródło: JLL, I poł. 2018 r.

Obiekty w realizacji.

Poziom pustostanów (najniższy w Polsce).

26 000 m

34

Całkowita podaż biurowa.

Powierzchnia dostępna od zaraz.

Liczba istniejących budynków.

Najwyższe czynsze transakcyjne (€ / m2 / na miesiąc).

32

Usługi biznesowe w Szczecinie
Rynek biurowy

Do końca 2010 roku aktywność deweloperska
w Szczecinie była umiarkowana. Jednak szybki proces
komercjalizacji budynku Oxygen udowodnił, że popyt
na nowoczesną powierzchnię biurową w mieście
przekracza podaż, co zachęciło innych deweloperów
do rozpoczęcia nowych inwestycji. Obecnie podaż
biurowa w Szczecinie zbliża się do 160 000 m², a do
największych istniejących obiektów należą Baltic
Business Park (budynki A oraz C), Piastów Office Center
(budynki A, B oraz C), jak również Pazim, Oxygen, Brama
Portowa (budynki Grzybek oraz Poczta) i Lastadia
Office. Dzięki relatywnie dużej podaży w budowie
(aktualnie realizowane jest 44 000 m² biur, czyli prawie
28% łącznej istniejącej podaży) w 2020 roku Szczecin
ma szansę przekroczyć granicę 200 000 m² zasobów
biurowych. Największym budowanym obiektem jest
Posejdon, który jest unikatową inwestycją na rynku
szczecińskim. Łączy w sobie historię budynku
dawnego UFA Palast z nowoczesną architekturą.
Co więcej, jest to projekt wielofunkcyjny – znajdą się
tam przestrzenie biurowe, handlowo-usługowe, hotel

oraz centrum konferencyjne. Tym samym Szczecin
wpisuje się w ogólnopolski trend realizowania
projektów, które są użyteczne dla wielu grup
użytkowników: środowiska biznesowego, mieszkańców
Szczecina jak i turystów odwiedzających miasto.
Ten obiekt, jak i inne realizowane budynki (Hanza
Tower, Cukrowa Office czy Stettiner Business
Center) znacząco podniosą atrakcyjność biznesową
Szczecina, szczególnie dla zagranicznych firm z sektora
nowoczesnych usług biznesowych, które szukają
powierzchni o wysokim standardzie dla swoich
nowych oddziałów.
Ze względu na skalę rynku, nowa podaż w Szczecinie
jest niezwykle wrażliwa na oddanie do użytku
nowych inwestycji o dużej skali. Dlatego też różnice
w wolumenach nowej powierzchni w kolejnych latach
są dość znaczące. Rok 2019 powinien być bardzo
zbliżony do rekordowego 2013 r. pod względem
powierzchni biurowej oddanej do użytkowania.

RYCINA 22

NOWA ORAZ PRZYSZŁA PODAŻ W SZCZECINIE (2010-2019P)

m2

28 570

28 398

30 000

25 000

20 000

18 800

17 699

15 000

11 840

10 000

7 400

6 400
5 000

0

2 920

1 500
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nowa podaż (m²)
Źródło: JLL, IV kw. 2018 r.; P – prognoza

2017

2 350
2019

2019P

Przyszła podaż (m²)
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Szczecin cieszy się stałym zainteresowaniem ze strony
zarówno polskich jak i zagranicznych firm. Popyt na
nowoczesne biura w mieście potwierdza bardzo wysoki
poziom wynajęcia budynku Posejdon, na długo przed
oddaniem obiektu do użytkowania. Największymi
umowami najmu podpisanymi w Szczecinie w 2017 roku
było 3600 m² dla BrightOne właśnie w budynku
Posejdon, 3000 m² dla Tieto w Piastów Office Centre
oraz 2900 m² dla 3Shape Poland, znanego na świecie
producenta technologii dla branży stomatologicznej.
W 2018 roku do największych transakcji najmu należały
umowy podpisane przez firmy IAI SA oraz Arvato Polska
w budynku Piastów Office Center A czy nowa umowa
firmy Macrobond Financial w budynku Oxygen. Jedną
z głównych branż, które wynajmują biura w Szczecinie
jest sektor nowoczesnych usług biznesowych i to
najemcy z tego obszaru w dużej części odpowiadają
za rozwój rynku biurowego w mieście.

Stałe, znaczne zapotrzebowanie na nowoczesne
powierzchnie biurowe w Szczecinie oraz umiarkowany
wolumen nowej podaży w mieście doprowadziły
do systematycznego spadku poziomu pustostanów
w Szczecinie. Obecnie kształtuje się on na poziomie
5,1% i jest to najniższy współczynnik powierzchni
niewynajętej w Polsce (wśród największych
aglomeracji).
Najwyższe czynsze transakcyjne w Szczecinie
kształtują się na poziomie od 11,5 do 14 € / m² /
miesiąc. Są to stawki porównywalne z biurami w Łodzi,
natomiast wyższe niż w Lublinie, rynku nieznacznie
większym od szczecińskiego.

RYCINA 23

DOSTĘPNA POWIERZCHNIA ORAZ POZIOM PUSTOSTANÓW W SZCZECINIE 2011-2018

Poziom pustostanów (%)

Dostępna powierzchnia (m²)
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Źródło: JLL, IV kw. 2018 r.
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6
Jakość życia
i zaplecze
biznesowe
Szczecin to siódme pod względem wielkości
miasto w Polsce. Sukcesywnie poprawia się
jakość życia jego mieszkańców. Potwierdzają
to wyniki rankingów porównujących miasta
w różnych kategoriach i dane statystyczne.
Szczecin wyróżnia racjonalnie prowadzona
polityka finansowa miasta i wysoki poziom
bezpieczeństwa. Szczecin jest jednym
z niewielu dużych polskich miast o bardzo
dobrej jakości powietrza. Sprzyjają temu
m. in. duży udział terenów zielonych
w powierzchni miasta, rozbudowana
sieć dróg rowerowych, a także bogata
oferta transportu publicznego przy
jednoczesnej wymianie i modernizacji taboru
autobusowego i tramwajowego. Na wysoką
jakość życia w mieście wpływa także bogata
oferta kulturalna. Szczecin ma również
dobrze rozwiniętą sieć hoteli i centrów
konferencyjnych.

fot. UM Szczecin
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RYCINA 25

WYBRANE INFORMACJE O OBIEKTACH KULTURY ORAZ BAZIE KONFERENCYJNEJ I HOTELOWEJ W SZCZECINIE

5

23

8

5

Kina

Sale kinowe

Muzea
(wraz z oddziałami)

Teatry

8

1 063

22

24*

Galerie
i salony sztuki

Imprezy
kulturalne

Obiekty z zapleczem
konferencyjnym

Hotele
skategoryzowane

* W roku 2019 oddane do użytku zostaną kolejne obiekty hotelowe: Marriott Courtyard i Marriott Moxy oraz Ibis Style

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie: GUS (2017), Booking.com (2018)

Zielone miasto
Według danych GUS 18,5%
powierzchni miasta zajmują tereny
zielone – lasy, parki, zieleńce
i zieleń osiedlowa.

Czyste
powietrze

Duża dostępność
przedszkoli

Według danych zebranych przez
Polski Alarm Smogowy, Szczecin
należy do grupy 10 dużych
polskich miast o najlepszej
jakości powietrza.

Wg GUS w Szczecinie działa
169 przedszkoli, w których jest
12,6 tys. miejsc oraz 30 żłobków,
w których jest 1453 miejsc.

Źródło: https://polskialarmsmogowy.pl/

38

Usługi biznesowe w Szczecinie
Jakość życia i zaplecze biznesowe

Wysoka
jakość życia
Według rankingu jakości życia
w miastach opracowanego
przez opiniotwórczy tygodnik
Polityka, Szczecin należy do grupy
miast o wysokiej jakości życia.
Mieszkańcy Szczecina najbardziej
doceniają miasto w kategoriach:
samorząd, środowisko i bezpieczeństwo. Działalność szczecińskiego samorządu zaliczana
jest grupy najlepiej ocenianych
w Polsce.
Źródło: https://www.polityka.pl/niezbednik/
rankingmiast/

Wysoka
jakość taboru
w komunikacji
miejskiej
Pasażerów w Szczecinie
obsługuje 358 autobusów.
Połowa z nich to pojazdy
spełniające najwyższe normy
emisji spalin (EURO5 i wyższe).
Po Szczecinie jeździ także 205
wagonów tramwajowych, których
połowa została wyprodukowana
bądź zmodernizowana w ciągu
ostatnich 15 lat. Po szczecińskich
ulicach kursują również autobusy
o napędzie hybrydowym oraz
elektrycznym.

Miasto przyjazne
rowerzystom
W Szczecinie pod koniec 2017 r.
istniało 122 km dróg rowerowych,
co oznacza, że na 10 tys. mieszkańców przypadało 3 km takiej drogi.
Na każdy 1 km2 powierzchni miasta
przypada średnio 400 m drogi dla
rowerów. W ciągu ostatnich 6 lat
sieć dróg rowerowych w mieście
rozbudowano o 50%. W Szczecinie
działa system Bike_S – Szczeciński
Rower Miejski. Mieszkańcy miasta
mogą korzystać z 742 rowerów
i 87 stacji.
Źródło: GUS, https://bikes-srm.pl/

Źródło: http://www.mkm.szczecin.pl/

Szczecin – miasto atrakcji

Wśród atrakcji Szczecina i jego okolic warto również
wymienić m.in.:

W Szczecinie znajduje się wiele unikatowych w skali
międzynarodowej obiektów, które zachęcają turystów
do wizyty w mieście, a także są miejscem organizacji
imprez kulturalnych. Należą do nich między innymi:

»» gwiaździsty układ ulic upodabniający Szczecin
do Paryża,

»» Kino Pionier – najstarsze kino na świecie,
»» Centrum Dialogu „Przełomy”, uznane za najlepszą
przestrzeń publiczną w Europie w konkursie European
Prize for Urban Public Space 2016,
»» Ogród Różany – Różanka,
»» Wały Chrobrego – 500-metrowe tarasy widokowe,
»» Zamek Książąt Pomorskich, średniowieczne kościoły
i barokowe bramy forteczne
»» liczne wydarzenia artystyczne, festiwale np.
Pyromagic, finały regat The Tall Ships Races,
przyciągają do Szczecina rzesze turystów.

Źródło: http://www.szczecin.eu/

»» mariny dla wielbicieli jachtingu,
»» Bulwary Nadodrzańskie – promenada z widokiem
na Odrę i panoramą miasta,
»» pole golfowe,
»» tory motocrossowe i kartingowe,
»» dzikie rozlewiska Odry i Jezioro Dąbie,
»» Miejska Strefa Letnia z plażą miejską,
»» basen olimpijski Floating Arena,
»» sąsiedztwo Wolińskiego Parku Narodowego,
dwóch parków krajobrazowych i licznych
rezerwatów przyrody.
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Jakość życia i zaplecze biznesowe

Bezpieczne miasto
Szczecin zajmuje drugie miejsce pod względem wykrywalności przestępstw w rankingu
bezpieczeństwa 17 największych polskich miast
opracowanym przez Home Broker.
Źródło: https://homebroker.pl/

Filharmonia im.
Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie
W centrum Szczecina w 2014 r. pojawiła się góra
lodowa. Jest to gmach filharmonii. Budynek
został zaprojektowany przez hiszpańskich
architektów ze studia Barozzi Veiga z Barcelony.
Projekt zajął pierwsze miejsce w prestiżowym
konkursie Eurobuild Awards 2014 w kategorii
Architectural Design of The Year. W 2015 r.
Filharmonia w Szczecinie zdobyła prestiżową
nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie współczesnej architektury – Mies van der Rohe Award
2015. W budynku mieści się czwarta co do wielkości sala koncertowa w filharmonii w Polsce.
Źródło: https://filharmonia.szczecin.pl/

fot. Shutterstock

7
Wsparcie
inwestorów
Szczecin wychodzi naprzeciw
przedsiębiorcom, oferując im wszechstronne
wsparcie na każdym etapie procesu
inwestycyjnego. Odpowiadają za to Wydział
Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta
Szczecin oraz Agencja Rozwoju Metropolii
Szczecińskiej. Obsługa inwestorów na
najwyższym poziomie w połączeniu
z atrakcyjnym położeniem miasta i szerokim
dostępem do kadry o wysokich kwalifikacjach
sprawiają, że Szczecin jest bardzo
interesującym miejscem dla działalności
skupionych wokół nowoczesnych usług
biznesowych.

fot. UM Szczecin
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NASZE PROJEKTY:

Projekt dedykowany jest przedsiębiorcom, instytucjom i innym
podmiotom, które działają w Szczecinie i ich produkty lub usługi
znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej 12 miesięcy.
Marka „Zrobione w Szczecinie” promuje oryginalne produkty lub
usługi, odznaczające się wysoką jakością oraz kreujące pozytywny
wizerunek Szczecina.

Miasto oferuje
Szczecin posiada na sprzedaż setki atrakcyjnych nieruchomości
położonych w różnych częściach miasta, idealne pod inwestycję dla
podmiotów, które chcą rozwinąć swoją działalność. Dzięki współpracy
z miastem działkę można nabyć „z pierwszej ręki”, co pozwala na
znaczną oszczędność czasową.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta
Miasta Szczecin
Celem Nagrody jest promowanie wyróżniających się firm Szczecina,
inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw
proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć innowacyjnych oraz
zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw na
arenie krajowej i międzynarodowej.

Dom dla studenta
To wspólny program Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego TBS

Wydział Zarządzania
Projektami w Urzędzie
Miasta Szczecin wspiera
inwestorów w:
»» poszukiwaniu nieruchomości
do zagospodarowania,
»» współpracy z instytucjami
otoczenia biznesu,
»» promocji kontaktów inwestorskich,
»» poszukiwaniu pracowników,
»» pilotażu obiegu dokumentów
związanych z realizacją procedur
inwestycyjnych.

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Zarządzania Projektami
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
+48 91 43 51 164
invest@um.szczecin.pl

skierowany do studentów szczecińskich uczelni wyższych na stałe
mieszkających poza Szczecinem, którego celem jest stworzenie
przyjaznego systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w czasie
nauki.

Szczecin Up!
Program mentoringowy, którego celem jest wsparcie startupów
poszukujących możliwości wdrożenia nowatorskich projektów do
praktyki gospodarczej lub poszukujących możliwości dalszego
wzrostu, w tym również wejścia na rynki międzynarodowe.

www.invest.szczecin.eu
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Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

Wsparcie inwestorów

Agencja Rozwoju Metropolii
Szczecińskiej Sp. z o.o.
oferuje m.in:

merytoryczne

projekty

finansowe

poręczenia

»» współpracę z deweloperami w zakresie
komercjalizacji powierzchni biurowych,
»» pomoc w uzyskaniu wszelkich zezwoleń oraz formalności wymaganych
prawem,
»» pomoc w negocjacjach ze wszystkimi
uczestnikami angażującymi się
w proces inwestycyjny,
»» pomoc w poszukiwaniu pracowników,
»» wsparcie dalszego rozwoju istniejących
w mieście firm,

wsparcie
przedsięwzięć

poręczenia
kredytów

doradztwo
i szkolenia

pożyczki

»» prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
»» organizację wydarzeń gospodarczych
(targi, konferencje, giełdy kooperacyjne, kampanie promocyjne, programy
gospodarcze).

Agencja Rozwoju Metropolii
Szczecińskiej Sp. z o.o.
ul. Niemierzyńska 17A
71-441 Szczecin

rekrutacja
pracowników

dzierżawa
nieruchomości

+4891 333 97 71
sekretariat@arms-szczecin.eu
www.arms-szczecin.eu
www.invest.szczecin.eu

Polska – kluczowe informacje
Wybrane wskaźniki ekonomiczne
Wzrost PKB

4,6% (2017)
5,1% (2018)
PKB na mieszkańca (2017)

12 100 €
Stopa bezrobocia (marzec 2019)

5,9%
Wskaźnik inflacji (marzec 2019)

1,7%
EUR/PLN (średnia)

4,26 (2018)
USD/PLN (średnia)

3,61 (2018)

Polska jest dziewiątą największą gospodarką Unii
Europejskiej pod względem wielkości PKB nominalnego
(466 mld € w 2017 r.) i jednym z liderów wzrostu
gospodarczego w Europie w ostatnim dziesięcioleciu.
Jedną z najważniejszych branż sukcesu polskiej
gospodarki jest sektor nowoczesnych usług biznesowych.
Imponujący rozwój branży w ostatnich latach pozwolił
na umocnienie pozycji Polski w gronie najważniejszych
na świecie miejsc lokalizacji inwestycji w centra usług
dla biznesu (BPO, SSC, IT, R&D).

Język: polski
Waluta: złoty (PLN)
Liczba miast powyżej 100 tys. mieszkańców: 39
Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2017 r.:
335 (I miejsce w UE)

Polska w organizacjach międzynarodowych
UE (2004), NATO (1999), OECD (1996), WTO (1995),
ONZ (1945) i inne

Źródło: GUS, NBP

www.absl.pl

