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Obserwujemy rosnącą aktywność deweloperów jak również zwiększone zainteresowanie ze strony 
najemców, do których w szczególności kierowana jest niniejsza publikacja. Jednym z głównych 
celów prezentowanego opracowania jest przedstawienie nowych, potencjalnych lokalizacji centrów 
logistycznych w Polsce. W raporcie zwracamy szczególną uwagę na infrastrukturę transportową,  
grunty inwestycyjne oraz dostępność pracowników, których zaczyna brakować na najbardziej 
popularnych rynkach. Wspólnie z Randstad –  jednym z wiodących doradców oraz dostawców usług 
z obszaru HR, chcemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie lokować centra logistyczne i dystrybucyjne,  
aby poza dostępnością komunikacyjną i lokalizacją przy głównych szlakach handlowych skutecznie 
znaleźć niezbędnych pracowników.

Wstęp

Dominika Jędrak 
DIRECTOR,  
RESEARCH AND CONSULTANCY SERVICES 
Dominika.Jedrak@colliers.com 
+48 666 819 242

Paweł Kopeć 
INTERNATIONAL ACCOUNT & BID MANAGER 
Pawel.Kopec@randstad.pl 
+48 605 216 184

Dzięki dynamicznemu rozwojowi, polski rynek  
przemysłowo – magazynowy z roku na rok zwiększa  
swoje znaczenie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
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Gospodarka
Polska to największe państwo regionu Europy Środkowo- 
Wschodniej i ósma gospodarka Unii Europejskiej, pod względem 
wartości PKB. Wschodnia granica kraju jest równocześnie 
wschodnią granicą UE. Państwo sąsiaduje z 4 krajami 
członkowskimi Unii (Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą) oraz 
z Białorusią, Rosją i Ukrainą. Najważniejsze atuty Polski to m.in.: 

 > LOKALIZACJA 
Wraz z rozszerzeniami UE o państwa położone we wschodniej 
części Europy, nastąpiło przesunięcie europejskiego „środka 
ciężkości” w tym kierunku. W efekcie wzrosła atrakcyjność 
Polski jako państwa tranzytowego między wschodem 
i zachodem oraz północą i południem Europy. Dodatkowy 
atut kraju stanowi dostęp do Morza Bałtyckiego, nad którym 
położone są porty umożliwiające transport cargo. W minionych 
latach nastąpił również dynamiczny rozwój infrastruktury 
transportowej, zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną Polski. 

 > WZROST GOSPODARCZY 
Polska wyróżnia się na tle Unii Europejskiej relatywnie wysoką 
dynamiką PKB. W ostatnich latach, polska gospodarka rosła 
przeciętnie o około 3% rocznie, podczas gdy średnia unijna 
w tym samym okresie wynosiła 1,5%. Rok 2016 przyniósł 
wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego, a szacowana 
dynamika PKB na koniec IV kwartału to poziom 2,8%. 
Przewiduje się, że na koniec 2017 roku tempo wzrostu PKB 
osiągnie 2,7%. Głównymi czynnikami mającymi wpływ  
na dynamikę PKB w perspektywie dwóch najbliższych lat,  
mają być ożywienie inwestycji, poprawa eksportu oraz 
konsumpcja prywatna. 

 > KOSZTY PRACY 
W porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej, 
Polska charakteryzuje się nadal atrakcyjnymi dla inwestorów 
kosztami pracy. Przeciętne godzinne koszty pracy w Polsce 
(tj. wynagrodzenia pracownika, koszty szkoleń, składki na 
ubezpieczenia oraz podatek) są ok. trzykrotnie niższe niż 
średnia w Unii Europejskiej. 

 > POPULACJA 
Polska jest szóstym pod względem populacji krajem, należącym 
do UE oraz największym, który przystąpił do Unii po 1986 r. 
Spośród 38 milionów mieszkańców, ok. 1,5 mln to studenci 
uczący się w szkołach wyższych. Co roku na rynek pracy 
wkracza kolejne pół miliona wykształconych absolwentów.  
Kraj konkuruje nie tylko relatywnie niskimi wynagrodzeniami  
na tle Europy, ale również dużymi zasobami 
wykwalifikowanych pracowników. 

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

Źródło: Colliers International
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Rynek 
magazynowy  
w Polsce 
 > Na koniec 2016 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni 
przemysłowo-magazynowej w Polsce przekraczały 11,2 mln m². 
W Polsce wyróżniamy dziewięć głównych rynków: Warszawa 
(3 strefy), Górny Śląsk, Wrocław, Poznań, Polska Centralna, 
Trójmiasto, Kraków, region toruńsko-bydgoski i Szczecin. 
Wśród wymienionych rynków, największe pod względem  
sumy istniejącej powierzchni to Warszawa (2,86 mln m²),  
Górny Śląsk (2,01 mln m²), Wrocław (1,4 mln m²),  
Poznań (1,58 mln m²) oraz Polska Centralna (1,37 mln m²). 

 > Polski rynek magazynowy jest nadal w fazie wzrostowej. 
W latach 2014 – 2016 oddano do użytku około 3,3 mln m² 
nowoczesnej powierzchni, a rok 2016 okazał się pod tym 
względem rekordowy (blisko 1,3 mln m²). Obecnie w budowie 
znajduje się ponad 1,5 mln m², z czego 76% jest już wynajęte. 

 > Wolumen transakcji również odnotował rekordowy wynik, 
o ponad 600 tys. m² wyższy niż w 2015 r. osiągając na koniec 
IV kw. poziom ponad 3,32 mln m². 

 > Współczynnik pustostanów nieznacznie wzrósł w porównaniu 
ze stanem na IV kw. 2015 r. (4,6%) i wyniósł 5,4%. 

 > Efektywne stawki czynszów na głównych rynkach  
od dłuższego czasu utrzymują stabilny poziom. Najwyższe 
czynsze obserwujemy w Warszawie (Strefa I) i Krakowie, 
co spowodowane jest przede wszystkim wysokimi cenami 
i niewielką dostępnością gruntów. W kolejnych kwartałach  
nie przewidujemy zmian stawek czynszowych.

 > W perspektywie kolejnych miesięcy dynamika wzrostu na rynku 
magazynowym w Polsce będzie się utrzymywała, zarówno pod 
względem podaży jak i popytu. Przewidujemy dalszy rozwój 
mniejszych rynków magazynowych (Toruń/Bydgoszcz, Lublin, 
Rzeszów, Szczecin), jak również nowych lokalizacji. 

 > Spodziewamy się kontynuacji ekspansji firm niemieckich 
i skandynawskich, które lokują swoje centra dystrybucyjne 
przede wszystkim w zachodnich regionach Polski. 
Obserwować również będziemy dalszy napływ przemysłu 
z innych europejskich krajów oraz z USA. Umowy typu BTS 
będą nadal miały duży udział w rynku, wzrastać będzie 
również liczba transakcji typu BTO (znanych również, jako  
fee development), w których klient zleca deweloperowi budowę 
magazynu na własność.

 > Warto również wspomnieć, że coraz częściej obserwowanymi 
czynnikami decydującymi o wyborze danej lokalizacji 
przez firmy logistyczne czy produkcyjne są: dostęp 
do wykwalifikowanej siły roboczej i bliskość ośrodków 
akademickich (niekoniecznie zlokalizowanych w największych 
aglomeracjach).

Źródło: Colliers International
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REGION MIN  
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MAX  
(EUR/M²/M-C)

Warszawa (strefa I) 3,50 4,80

Warszawa (strefa II) 1,90 2,90

Warszawa (strefa III) 1,90 2,70

Polska Centralna 1,90 2,90

Poznań 2,10 2,70

Górny Śląsk 2,00 2,70

Kraków 2,80 4,50

Wrocław 1,90 3,20

Gdańsk (Trójmiasto) 2,20 2,90

Toruń / Bydgoszcz 2,20 2,80

Szczecin 2,40 3,50

Lublin 2,40 2,90

Rzeszów 2,50 3,20

Źródło: Colliers International
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Grunty  
inwestycyjne 
 > Istotnym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie 
inwestorów możliwością lokalizacji przedsięwzięcia 
w danym miejscu jest dostępność nieruchomości 
gruntowych. Niejednokrotnie możliwość zakupu odpowiednio 
przygotowanego gruntu pozwala firmom podjąć decyzję 
o ostatecznym wyborze lokalizacji inwestycji.

 > Rynek nieruchomości w omawianych w niniejszym raporcie 
lokalizacjach funkcjonuje z zachowaniem prawa popytu oraz 
podaży, jednak ze względu na charakter nieruchomości i ich 
małą płynność, reaguje wolniej na zmieniające się warunki 
rynkowe. Mała płynność nieruchomości związana jest 
z czasem, jaki zajmuje odpowiednie jej przygotowanie do 
zbycia, co z kolei wpływa na wolniejszą reakcję na narastający 
popyt na nieruchomości danego typu, na rynku lokalnym. 

 > Kluczową rolę w przygotowaniu atrakcyjnych warunków 
do inwestowania (przez co należy również rozumieć 
przygotowanie nieruchomości gruntowych) odgrywają  
lub odegrały samorządy lokalne wspierane przez instytucje 
rządowe, w tym szczególnie Specjalne Strefy Ekonomiczne. 
Podmioty te spekulacyjnie inwestują w infrastrukturę 
techniczną i media, uzbrajając nieruchomości oraz 
przygotowując zaplecze prawne i administracyjne.  
Ma to szczególne znaczenie, ponieważ większość inwestorów 
oczekuje możliwości szybkiej realizacji przedsięwzięcia 
po podjęciu decyzji o jego lokalizacji – okres ten wynosi 
zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy. Dlatego też, oferta 
nieruchomości publicznych jest pierwszym wyborem znacznej 
części inwestorów i to ona pozwala zrealizować pierwsze 
zapotrzebowania na grunty inwestycyjne. W większości 
opisywanych w raporcie lokalizacji funkcjonują Specjalne 
Strefy Ekonomiczne i w wielu przypadkach dysponują one 
bankiem ziemi dla inwestorów. Przykładem takich lokalizacji  
są Zielona Góra, Legnica, Białystok, czy też Radom. 

 > Natomiast w sytuacji, w której oferta terenów publicznych 
jest niedostępna lub ograniczona, zwiększa się możliwość 
zakupu terenów prywatnych. Wynika to z reakcji właścicieli 
nieruchomości na wzrastający popyt. Zaletami nieruchomości 

prywatnych są m.in. brak przetargu na ich sprzedaż, krótsza 
procedura nabycia, czy też możliwość negocjacji ceny. 
W takich lokalizacjach jak Rzeszów, Lublin, czy Częstochowa, 
gdzie ograniczona jest dostępność atrakcyjnych nieruchomości 
publicznych, inwestorzy poszukują możliwości nabycia właśnie 
terenów prywatnych. Im mniej ofert tego typu na rynku, tym 
mniej ważne jest zaawansowanie prac wykonanych w celu 
przygotowania nieruchomości – przedsiębiorcy są skłonni 
nabyć tereny wymagające uzbrojenia, czy też uzgodnień 
planistycznych.

 > Najważniejszym czynnikiem wyboru miejsca inwestycji dla 
firm logistycznych jest lokalizacja nieruchomości, natomiast 
dla dużych zakładów produkcyjnych kapitał ludzki. W każdym 
jednak przypadku w procesie decyzyjnym znaczenie ma 
również koszt zakupu nieruchomości gruntowej. W zależności 
od dostępności terenów na rynkach lokalnych, ceny te 
w omawianych lokalizacjach kształtują się od 40 PLN za metr 
kwadratowy w Zielonej Górze do nawet 250 PLN za tereny 
prywatne w Rzeszowie. Relację pomiędzy ceną a podażą 
nieruchomości można zobrazować np. zmianą sytuacji na 
rynku lubelskim, gdzie tereny strefowe sprzedawane były 
w cenie około 100 PLN za metr kwadratowy, natomiast 
po wyczerpaniu ich dostępności inwestorom pozostał 
rynek prywatny, który oferuje nieruchomości za mniej 
więcej dwukrotność tej ceny. Należy przy tym zaznaczyć, 
że w porównaniu do innych krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej, koszt zakupu nieruchomości gruntowej jest 
wciąż relatywnie niski i jest to jeden z ważniejszych czynników 
wpływających na napływ kapitału zagranicznego do Polski. 

 > Negatywnie na dostępność, a w rezultacie na koszty 
nabycia nieruchomości gruntowych mogą wpłynąć zmiany 
w polskim ustawodawstwie. W 2016 roku zmieniono ustawę 
o kształtowaniu ustroju rolnego, która uniemożliwia swobodny 
obrót nieruchomościami rolnym o powierzchni przekraczającej 
3 tys. m². W rozumieniu polskiego prawa ograniczono 
możliwość nabycia nieruchomości, która w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego nie jest przeznaczona  
na cele inne niż rolne. Biorąc pod uwagę wciąż małe pokrycie 
terenu kraju planami miejscowymi należy spodziewać się 
stopniowego ograniczenia podaży nieruchomości gruntowych 
pozwalających na realizację inwestycji przemysłowych 
i logistycznych, a co za tym idzie wzrostu cen tych 
nieruchomości.



1 W zależności od tego, czy działka jest kupowana od właściciela prywatnego czy publicznego.
2 W sytuacji gdy działka jest kupowana od właściciela publicznego inwestor może wystąpić o pozwolenie na budowę dopiero po finalizacji zakupu.  
  W przeciwnym przypadku, możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie tego etapu inwestycji.
3 Zależy od najemcy.

* W przypadku gdy deweloper dysponuje gruntami z pozwoleniami na budowę możliwe jest szybkie rozpoczęcie prac i skrócenie całego procesu  
   nawet o 4 miesiące (jedynie procedura zamiennego pozwolenia na budowę).

** Powyższy proces może ulec wydłużeniu lub skróceniu, w zależności od konkretnego przypadku.

Proces przygotowania 
powierzchni magazynowej 

Źródło: Colliers International i P3 Logistic Parks
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PROCEDURY, RAMY CZASOWE:

10
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2 
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3 
Sporządzenie 

raportu 
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4 
Wystąpienie 
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na budowę 

(wymagane: projekt 
budowlany, raport 
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niezależna decyzja 
środowiskowa) 2 

1
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dokładna weryfikacja 
prowadzonych procesów 

produkcyjnych, które 
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5  
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6 
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7
Prace 
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9
Złożenie wniosku 

o pozwolenie na użytkowanie 
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– w przypadku gdy nie 
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powierzchnię w istniejącym 
budynku)
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Mapa Polski – nowe lokalizacje  

Źródło: Colliers International / Randstad Polska 
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Liczba największych pracodawców  
w promieniu 30 km od centrum miasta

Ocena dostępności pracowników wg Randstad Polska: 
  - miejsca z dużym deficytem pracowników;  

  -  regiony w których występuje nadwyżka  
osób poszukujących pracy. 
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Białystok
Opis lokalizacji
 > Białystok leży w centralnej części województwa podlaskiego, 
w północno-wschodniej Polsce. Ze względu na położenie jest 
znaczącym ośrodkiem handlu ze wschodem, usytuowany przy 
granicy polsko-białoruskiej, z dogodnym dojazdem do granic 
z Rosją (Obwód Kaliningradzki), Litwą oraz Ukrainą. 

 > Gospodarka miasta oparta jest na rozwiniętym przemyśle 
elektromaszynowym, drzewnym i przetwórczym. 

 > W regionie funkcjonują podstrefy Tarnobrzeskiej i Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W strefach na koniec 2015 
roku zatrudnionych było ponad 33 tys. osob w prawie  
300 firmach/przedsiębiorstwach.  

Infrastruktura
 > W ciągu najbliższych 3 lat ukończona zostanie droga 
ekspresowa S8 łącząca Białystok z Warszawą i dalej 
z Wrocławiem, której część wchodzi w trasę szlaku drogowego 
Via Baltica. 

 > Planowana jest również budowa kolejnej drogi ekspresowej, 
która połączy Białystok z białoruskim przejściem granicznym. 
Całość trasy zakłada połączenie drogą granicy polsko-
słowackiej w Barwinku oraz polsko-białoruskiej w Kuźnicy 
Białostockiej (przez Krosno, Rzeszów, Lublin).

 > Planowana linia kolejowa łącząca Warszawę z Białymstokiem, 
wchodząca w skład projektu państw bałtyckich Rail-Baltica 
(Berlin – Helsinki przez Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin) jest 
na zaawansowanym etapie prac. Ukończono polski odcinek 
pomiędzy Warszawą a Sadownem (pomiędzy Wyszkowem 
a Ostrowią Mazowiecką), a cała linia kolejowa przebiegająca 
przez teren Polski ma być ukończona przed 2021 rokiem.

Rynek nieruchomości
 > Biorąc pod uwagę nowoczesne parki logistyczne realizowane 
przez zagranicznych i polskich deweloperów, rynek 
powierzchni magazynowych w Białymstoku w zasadzie 
jeszcze nie istnieje.  

INFRASTRUKTURA W REGIONIE

 Lotnisko cargo: brak

 Stacja kolejowa cargo: 3km

Źródło: Colliers International
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Bialystok

9%

ZASOBY LUDZKIE

Ludność w wieku produkcyjnym

LUDNOŚĆ 295 981

Ludność w wieku mobilnym*

63,7%40,7%

*Osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub przekwalifikowania w wieku 
18-44 lat. (GUS: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.)

Źródło: Colliers International

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA

 NAZWA FIRMY SEKTOR SZAC. LICZBA 
ZATRUDNIONYCH

SUEMPOL SP. Z O.O. Produkty rybne, 
spożywcze 900

ROSTI POLAND SP. Z O.O. Przetwórstwo 
tworzyw sztucznych 800

BARTER S.A. Dystrybucja  
gazu płynnego 550

264

PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZATRUDNIAJĄCE OD 50  
DO 250 PRACOWNIKÓW

100%

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE 
WYNAGRODZENIE  

BRUTTO 

3 844,68 PLN



W regionie nie znajdziemy dużych obiektów logistycznych 
istniejących, czy w budowie lub nawet na zaawansowym etapie 
planowania. Lokalni i międzynarodowi przedsiębiorcy operują 
w prywatnych obiektach, które powstały na ich własne potrzeby. 
Przykładami takich firm są m.in. Polmos Białystok S.A. 
– producent alkoholi czy Suempol Sp z.o.o – jeden 
z największych producentów produktów rybnych w Polsce.

 > Mimo braku aktywnych komercyjnych inwestycji, najwięksi 
deweloperzy zabezpieczyli już grunty, gdzie mogą powstać 
nowoczesne obiekty magazynowe. Świadczy to o potencjale 
tego regionu.

 > Jedną z najbardziej popularnych lokalizacji w mieście jest 
obszar zlokalizowany na wschód od centrum w rejonie osiedla 
Starosielce, przy wjeździe do Białegostoku od strony drogi 
ekspresowej S8. W okolicy znajduje się szereg przedsiębiorstw 
produkcyjnych oraz małych hal służących dystrybucji.  
Ponadto przez teren przebiega linia kolejowa, a większość 
działek gwarantuje dostęp do bocznicy lub możliwość  
jej wybudowania.

 > Inną lokalizacją rozwojową dla rynku komercyjnych 
nieruchomości magazynowych są grunty położone  
przy drodze ekspresowej S8, prowazdącej do Warszawy. 
Decyzję o wyborze tej lokalizacji podjął m.in. DB Schenker, 
który ulokował swój oddział przy zjeździe z obwodnicy,  
około 20 km od centrum Białystoku.

Rynek pracy
 > Białystok to miasto mające blisko 300 tys. mieszkańców, 
z czego 67% jest w wieku produkcyjnym. Bezrobocie kształtuje 
się na poziomie około 9%, a  koszty wynagrodzeń są niższe 
o ok. 10% niż w pozostałych częściach kraju.  
Te aspekty sprawiają, iż w regionie Białegostoku jest dobry 
dostęp do pracowników. Dobrze rozwinięta komunikacja 
sprawia, że mieszkańcy bez problemów dojadą w każdy 
zakątek miasta - również do podstrefy Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, gdzie ulokowanych jest najwięcej 
przedsiębiorstw, głównie z kapitałem zagranicznym. 
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OBYWATELE UKRAINY I BIAŁORUSI  
NA PODLASKIM RYNKU PRACY
 OBYWATELE UKRAINY 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 93 286 507

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 1 398 6 640 8 432

 OBYWATELE BIAŁORUSI 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 200 309 453

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 285 332 982

Źródło: Randstad Polska

Drogi ekspresowe

Drogi lokalne

Źródło: Colliers International / Randstad Polska

Liczba największych pracodawców  
w promieniu 30 km od centrum miasta

ODLEGŁOŚCI Z BIAŁEGOSTOKU 
DO WYBRANYCH POLSKICH MIAST

WOJEWÓDZTWO 
PODLASKIE



Eksperci
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W regionie Białegostoku nie ma większych problemów z dostępem  
do pracowników, którzy  mogą zdobywać doświadczenie w zakładach 
produkcyjnych z różnych branż - głównie przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, elektrotechnicznej oraz mechanicznej. Obecnie największe 
zapotrzebowanie jest na pracowników produkcyjnych (wykwalifikowanych 
oraz niewykwalifikowanych), operatorów maszyn produkcyjnych, 
specjalistów z dziedziny utrzymania ruchu.  Dynamicznie rośnie również 
zapotrzebowanie na pracowników magazynowych mogących obsługiwać 
wózki widłowe. Miejscowe szkoły techniczne i wyższe uczelnie 
chętnie współpracują z pracodawcami w regionie celem dostarczania 
wykwalifikowanej kadry oraz podnoszenia kwalifikacji zarówno już 
pracujących jak i bezrobotnych osób. Wzmacnianiem współpracy 
pomiędzy nauką i biznesem zajmuje się z powodzeniem Białostocki Park 
Naukowo - Technologiczny.

Krzysztof Gralak 
Commercial Manager 

Randstad Inhouse Services 
Region Polski centralnej  
i północno – wschodniej 

Dla potencjalnych inwestorów Białystok może być atrakcyjny przede 
wszystkim z uwagi na bogaty kapitał ludzki, rozwój infrastruktury, 
transportu i logistyki oraz programy rewitalizacyjne. W Białymstoku 
zbiegają się dwie arterie transportowe: droga transportu kołowego S8 oraz 
linia kolejowa Warszawa-Grodno (Białoruś), wyremontowana na odcinku 
Warszawa – Białystok, na której do końca 2018 r. prędkość podróżna ma 
wynosić 150 km/h.

Miasto ma wykonaną znaczną część obwodnicy, a obecnie trwają prace 
nad ”zamknięciem” pierścienia obwodnicy wokół miasta. Pozwoli to na 
bezkolizyjny transport (z ominięciem miasta) pomiędzy np. Warszawą 
i Suwałkami, Ełkiem, Siedlcami czy Lublinem. Ponadto planowana jest 
modernizacja DK 19 łączącej Białystok z Lublinem.

Białegostoku (jeżeli chodzi o logistykę i centra logistyczne) nie można 
porównywać z takimi rynkami jak Warszawa czy Poznań, jednak położenie 
w Podstrefie Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, gdzie swoje zakłady 
zlokalizowały takie firmy jak: Bianor (producent wyrobów z tworzyw 
sztucznych), Rosti (producent podzespołów do produkcji sprzętu AGD), 
Masterpress (drukarnia) czy (Nibe-Biawar (producent zbiorników 
i ogrzewaczy ciepłej wody użytkowej) przyczynia się do wzrostu 
atrakcyjności tego regionu.

W samym mieście Białystok, ale i w regionie znajdują się obiekty, które 
z racji wieku i niegdyś pełnionych funkcji podlegają rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych. Urząd Marszałkowski przewiduje wydanie 40 mln EUR 
na rozwój infrastruktury logistycznej do końca 2018 r. 

Obecnie podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu staje 
się wiedza i będący jej nośnikiem dobrze przygotowani, wykształceni 
pracownicy. Białystok jest miastem bogatym w kapitał ludzki, choć 
dotychczas nie jest on wystarczająco dobrze eksploatowany. 

Katarzyna Musiał 
Associate 

Industrial and Logistics 
Agency 
Colliers International 
Poland Sp. z o.o.
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Częstochowa
Opis lokalizacji
 > Częstochowa położona jest w południowej części Polski przy 
trasie S8 łączącej Warszawę z Katowicami. Jest największym 
miastem w północnej części województwa śląskiego. 

 > Gospodarka miasta oparta jest na przemyśle metalurgicznym 
- położenie geograficzne zapewnia dostęp do licznych rud 
żelaza, dzięki czemu w Częstochowie istnieje silnie rozwinięty 
przemysł z wieloma zakładami hutniczymi, produkcyjnymi 
oraz wykorzystującymi metalowe podzespoły. ISD Huta 
Częstochowa to jeden z największych producentów stali 
w Polsce. 

 > W mieście funkcjonuje Częstochowski Park Przemysłowo-
Technologiczny, który tworzą trzy klastry przemysłowe 
– Budosfera (budownictwo i infrastruktura), Platosfera 
(przetwórswo polimerów) oraz Aglomeracja (sektor publiczny, 
administracja).

 > W regionie funkcjonują podstrefy Katowickiej, Wałbrzyskiej oraz 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny inwestycyjne 
zlokalizowane wokół analizowanego obszaru wchodzą w skład 
KSSE, która na koniec 2015 roku dawała 59 tys. miejsc pracy 
w około 220 przedsiębiorstwach. Powierzchnia strefy wynosi 
ponad 2 300 ha, z czego zagospodarowane grunty stanowią 
ok. 1 500 ha.

Infrastruktura
 > W ciągu najbliższych 2 lat planowane jest ukończenie 
fragmentu autostrady A1 na odcinku Częstochowa – Pyrzowice 
(włączając obwodnicę Częstochowy), która będzie się łączyć 
z istniejącymi już trasami do Zabrza i Katowic  
(DK1 i autostrada A1). 

 > Planowana jest również rozbudowa autostrady A1 na odcinku 
Częstochowa – Piotrków Trybunalski, po której ukończeniu 
powstanie pełne połączenie drogowe między Gdańskiem 
a Katowicami.

 > Przez Częstochowę przebiega linia kolejowa relacji Warszawa 
– Katowice, która gwarantuje również dostęp do magistrali 
węglowej (zagłębie Górnego Śląska – Gdynia).  

INFRASTRUKTURA W REGIONIE

 Lotnisko cargo: 58 km

 Stacja kolejowa cargo: 4 km

Źródło: Colliers International
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Czestochowa

6,3%

ZASOBY LUDZKIE

Ludność w wieku produkcyjnym

LUDNOŚĆ 228 179

Ludność w wieku mobilnym*

61,2%36,4%

*Osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub przekwalifikowania w wieku 
18-44 lat. (GUS: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.)

Źródło: Colliers International

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA

 NAZWA FIRMY SEKTOR SZAC. LICZBA 
ZATRUDNIONYCH

TRW POLSKA SP. Z O.O. Produkcja części 
samochodowych 4 500

STOLZLE CZĘSTOCHOWA 
SP Z.O.O

Produkcja 
przedmiotów 

szklanych
900

CSF POLAND SP. Z O.O. Produkcja części 
samochodowych 850

221

PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZATRUDNIAJĄCE OD 50  
DO 250 PRACOWNIKÓW

100%

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE 
WYNAGRODZENIE  

BRUTTO 

3 644,53  PLN



Połączenia te, oraz możliwość korzystania z bocznic, 
umacniają pozycję Częstochowy pod względem dostepności 
transportowej.

 > Najbliższe lotnisko oferujące terminal cargo znajduje  
się w Pyrzowicach, a dogodniejsze połączenie z nim umożliwi 
ukończona w 2019 roku autostrada A1. 

Rynek nieruchomości
 > Podaż nowoczesnych powierzchni logistycznych na rynku 
częstochowskim jest bardzo ograniczona. W 2004 r. 
Immofinanz oddał do użytku halę w Silesia Logistic Park, 
zlokalizowaną w miejscowości Kolonia Klepaczka  
(trasa szybkiego ruchu Częstochowa-Katowice).  
Obiekt o powierzchni 17 tys. m² trafił do portfela firmy Logicor 
w IV kwartale 2016 r. i w całości wynajęty jest przez firmę – 
Nowakowski Piekarnie.

 > Około 45 km od Częstochowy, w Radomsku znajduje się 
kolejny obiekt należący do Logicor,  oferujący ponad 32 tys. m², 
zrealizowany w 2012 roku przez Panattoni w formule BTS 
i wynajęty w całości długoterminowo przez Manuli (produkcja 
podzespołów samochodowych).

 > W regionie nie znajdziemy nowych obiektów magazynowch 
w budowie lub na zaawansowanym etapie planowania, jednak 
część deweloperów zabezpieczyła już grunty w okolicach 
Częstochowy, szczególnie wzdłuż budowanej trasy A1  
na odcinku Częstochowa-Pyrzowice.

 > Około 70 km dzieli Częstochowę od Katowic, jednego 
z największych rynków magazynowych w Polsce, który oferuje 
ponad 2 miliony m² nowoczesnej powierzchni magazynowej. 

 > Przedsiębiorstwa, które operują w Częstochowie, ulokowane 
są głównie wzdłuż linii torów kolejowych przebiegających 
przez miasto. W części północnej są to m.in. Stolzle 
(producent szkła), czy Sila (produkcja cześci samochodowych), 
na południu Stradom (tkaniny i przędze polipropylenowe) 
i Ekomat (produkcja opakowań tekturowych). Innym obszarem 
zagospodarowanym przemysłowo są tereny położone  
na południowy-wschód od centrum miasta w sąsiedztwie 
Koksowni Częstochowa Nowa (GST Automotive, CSF Poland, 
Guardian Częstochowa).

Rynek pracy
 > Analizując aktualne trendy na lokalnym rynku pracy można 
stwierdzić, że poziom bezrobocia jest wyższy niż w takich 
miastach województwa jak Katowice czy Gliwice,  
co bezpośrednio przekłada się na dostęp do większej grupy 
pracowników. Natomiast poziom wynagrodzeń jest nieco 
niższy niż we wspominanych miastach, co generuje  
dla przedsiębiorców realne oszczędności związane  
z ponoszonymi kosztami pracy. 
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Regulacje dotyczące zezwoleń i oświadczeń opisane na str. 40

OBYWATELE UKRAINY I BIAŁORUSI  
NA ŚLĄSKIM RYNKU PRACY
 OBYWATELE UKRAINY 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 660 1 515 6 120

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 10 883 33 869 83 706

 OBYWATELE BIAŁORUSI 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 16 14 89

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 108 172 881

Źródło: Randstad Polska

Drogi ekspresowe

Drogi lokalne

Źródło: Colliers International / Randstad Polska

Liczba największych pracodawców  
w promieniu 30 km od centrum miasta

ODLEGŁOŚCI Z CZĘSTOCHOWY 
DO WYBRANYCH POLSKICH MIAST

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE



Ekspert
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Częstochowa to miasto z bogatą historią, rozbudowanym zapleczem 
edukacyjnym i kulturowym. Co roku uczelnie wyższe i szkoły 
ponadgimnazjalne opuszcza prawie 13 tys absolwentów. To daje 
ogromny potencjał dla rozwoju gospodarczego miasta, zarówno pod 
kątem rozbudowy obecnych przedsiębiorstw jak i nowych inwestycji. 
Gospodarcza historia miasta związana była z branżą hutniczą oraz 
metalową, dzięki czemu firmy na tym terenie mają łatwiejszy dostęp do 
wykwalifikowanej kadry technicznej. W ostatnich latach możemy również 
zauważyć dynamiczny wzrost inwestycji z sektora motoryzacyjnego. 
Najlepszym tego przykładem jest pojawienie się na lokalnym rynku 
firm takich jak Guardian, TRW czy Brembo. Dodatkowym atutem miasta 
jest jego lokalizacja: łatwy dostęp do autostrad A4 (Berlin-Lwów) i A1 
(Bałtyk-Ostrava/Brno), odległość od Katowic - 80km, jak i planowane 
dalsze inwestycje drogowe, m.in. przedłużenie autostrady A1 z lotniska 
Pyrzowice/Katowice do Częstochowy.

Michał Ujma 
Senior Branch Manager

Randstad Staffing 
Katowice
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Kielce
Opis lokalizacji
 > Kielce to największe miasto położone w centralnej części 
województwa świętokrzyskiego, w południowo wschodniej 
Polsce na trasie łączącej Warszawę z Krakowem.

 > Miasto swoją gospodarkę opiera w znacznym stopniu  
na przemyśle metalowym. To region atrakcyjny dla inwestorów 
reprezentujących sektor maszynowy i metalurgiczny. 
W Kielcach swoje siedziby ma wiele firm produkcyjnych 
m.in  NSK Bearings Polska S.A. – wiodący producent łożysk 
w sektorze motoryzacyjnym. Ponadto na terenie miasta działa 
centrum konfernecyjne Targi Kielce. To drugi w Europie 
Środkowo Wschodniej pod względem liczby wystawców 
organizator targów i podobnych wydarzeń. Rocznie odwiedza 
je 221 tys. indywidualnych gości i 7 tys. firm.

 > W ramach podstrefy Kielce - Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Starachowice”, nowoczesną infrastrukturę i tereny 
inwestycyjne oferuje Kielecki Park Technologiczny.  
Łączy on podmioty środowiska naukowego i biznesowego,  
a także jest miejscem realizacji międzynarodowych 
przedsięwzięć. Firmy prowadzące działalność na terenie  
KPT mogą korzystać z udogodnień i przywilejów podatkowych 
oferowanych przez park. 

 > Tereny inwestycyjne zlokalizowane w okolicach Kielc wchodzą 
w skład SSE „Starachowice“, która na koniec 2015 roku 
dawała 6 973 miejsc pracy. Powierzchnia strefy wynosi  
644 ha, z czego zagospodarowane grunty stanowią ok. 473 ha.

Infrastruktura
 > Obecnie trwa rozbudowa drogi S7 na odcinku  
Skarżysko-Kamienna - Radom, po której ukończeniu powstanie 
pełne połączenie drogą ekspresową pomiędzy Kielcami 
a Warszawą. Zakończenie prac budowlanych planowane jest  
na rok 2018. Trwa również budowa trasy S7 na odcinku Kielce 
– Sędziszów, a jego zakończenie planowane jest na 2017r. Dalszy 
fragment łączący Sędziszów z Krakowem jest w fazie planowania. 

 > Przez Kielce przebiega linia kolejowa relacji Kraków – Warszawa. 
Dodatkowo, na wybranych terenach inwestycyjnych położonych 
wzdłuż torów, istnieje możliwość podłączenia bocznic kolejowych.

INFRASTRUKTURA W REGIONIE

 Lotnisko cargo: brak

 Stacja kolejowa cargo: 3 km

Źródło: Colliers International
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STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO (2016)

Kielce

7,7%

ZASOBY LUDZKIE

Ludność w wieku produkcyjnym

LUDNOŚĆ 198 046

Ludność w wieku mobilnym*

61,10%38,32%

*Osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub przekwalifikowania w wieku 
18-44 lat. (GUS: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.)

Źródło: Colliers International

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA

 NAZWA FIRMY SEKTOR SZAC. LICZBA 
ZATRUDNIONYCH

NSK BEARINGS POLSKA S.A Producent łożysk 1 500

MESKO S.A Produkcja amunicji 
do broni 1 100

DS SMITH POLSKA S.A Producent 
opakowań 700

266

PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZATRUDNIAJĄCE OD 50  
DO 250 PRACOWNIKÓW

100%

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE 
WYNAGRODZENIE  

BRUTTO

3 845,52 PLN



 > Najbliższe lotnisko oferujące terminal cargo znajduje się 
w Krakowie, a połączenie z nim umożliwi droga ekspresowa S7. 

Rynek nieruchomości
 > Kielce nie oferują jeszcze nowoczesnych hal magazynowych 
na wynajem, a deweloperzy nie zdecydowali się na 
rozpoczęcie budowy swoich obiektów na kieleckim rynku. 
W planach jest natomiast park logistyczny w Kajetanowie 
(13 km od Kielc) – inwestycja dewelopera 7R Logistics 
zlokalizowana przy drodze ekspresowej S7 zakłada około  
17 tys. m² nowoczesnej powierzchni magazynowej. 

 > W odległości ok. 100 km na południe od Kielc znajduje  
się Kraków, którego zasoby powierzchni magazynowej  
w 2016 roku wyniosły 247 tys. m2, a w budowie pozostawało 
23,9 tys m2. W związku z ograniczoną dostępnością gruntów 
inwestycyjnych na rynku krakowskim, Kielce stają się ciekawą 
alternatywą dla inwestorów.

 > Kieleccy przedsiębiorcy, którzy wymagają w swojej 
działalności wykorzystania wielkopowierzchniowych hal, 
korzystają z prywatnych nieruchomości realizowanych 
przez indywidualne podmioty. W mieście nie wyodrębnia się 
charakterystyczny obszar przemysłowy, a zakłady produkcyjne 
zlokalizowane są na terenie całego miasta. W części północnej 
są to m.in. Delfo Polska (producent blachy), czy Centrostal 
(wyroby hutnicze), na południu Effect Glass (producent szkła) 
i Mostostal (produkcja konstrukcji stalowych). 

Rynek pracy
 > Przewagą Kielc, poza dostępnością kandydatów do pracy, 
są również oferowane stawki. Poziom wynagrodzeń jest  
zdecydowanie niższy od stawek oferowanych w zachodnich 
i centralnych regionach Polski. Uniwersytet oraz jedna 
z najlepszych w kraju Politechnika Świętokrzyska, kształcą 
wysoko wykwalifikowane kadry, zarówno na kierunkach 
humanistycznych jak i inżynieryjnych. 
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Regulacje dotyczące zezwoleń i oświadczeń opisane na str. 40

OBYWATELE UKRAINY I BIAŁORUSI  
NA ŚWIĘTOKRZYSKIM RYNKU PRACY
 OBYWATELE UKRAINY 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 193 556 1 691

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 7 289 16 736 27 849

 OBYWATELE BIAŁORUSI 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 5 1 17

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 14 10 181

Źródło: Randstad Polska

Drogi ekspresowe

Drogi lokalne

Źródło: Colliers International / Randstad Polska

Liczba największych pracodawców  
w promieniu 30 km od centrum miasta

ODLEGŁOŚCI Z KIELC 
DO WYBRANYCH POLSKICH MIAST

WOJEWÓDZTWO 
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Ekspert
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Kielce są 200 tysięcznym miastem zlokalizowanym w południowo 
centralnej części Polski. Lokalizacja zapewnia szybką i łatwą komunikację 
z innymi ośrodkami miejskimi w kraju.  Na terenie Kielc  prężnie działa 
Kielecki Park Technologiczny, oferujący liczne wsparcie i udogodnienia, 
szczególnie dla nowych inwestorów. W pobliżu miasta rozwija się 
jedna z największych stref ekonomicznych w Polsce, Specjalna 
Strefa Ekonomiczna w Starachowicach wraz z licznymi podstrefami. 
Przeważającymi branżami w Kielcach są: branża motoryzacyjna, 
metalowa oraz budowlana. Stopa bezrobocia w wynosi 7,9%, co stanowi 
jeden najwyższych poziomów spośród wszystkich miast wojewódzkich. 
Wciąż wysoki poziom bezrobocia oraz koncentracja branżowa daje 
możliwość zrekrutowania dużej liczby  niewykwalifikowanych 
pracowników produkcyjnych oraz specjalistów (spawacze, monterzy, 
ślusarze, operatorzy CNC). Firmy, szczególnie z obszaru produkcji, 
planujące ulokować swoją inwestycję w Polsce, zdecydowanie powinny 
rozważać Kielce jako potencjalną lokalizację.

Mateusz Rutka 
Branch Manager

Randstad Staffing 
Kielce
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Konin
Opis lokalizacji
 > Konin leży w centralnej Polsce, we wschodniej części 
województwa wielkopolskiego, pomiędzy Łodzią a Poznaniem 
przy autostradzie A2, która jest częścią trasy międzynarodowej 
Berlin-Moskwa.

 > W mieście, z uwagi na występowanie złóż węgla brunatnego, 
rozwinął się przemysł energetyczny – funkcjonują  
4 elektrownie, które zaspokajają dużą część krajowego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Ponadto dzięki 
obecności elektrowni znajduje się tu jedyna w Polsce huta 
aluminium.

 > W regionie funkcjonuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Mimo, że Konin nie posiada wyznaczonej własnej podstrefy, 
to w pobliżu miasta znajdują się tereny wchodzące w ŁSSE 
– Koło, Słupca i Turek. Całkowita powierzchnia strefy wynosi 
ponad 1 300 ha, z czego zagospodarowane grunty stanowią  
ok. 1 000 ha.

Infrastruktura
 > Konin leży przy autostradzie A2 łączącej m.in. Poznań 
z Łodzią, będącej częścią trasy europejskiej E30 (Cork 
w Irlandii – Omsk w Rosji), która jest jednym z najważniejszych 
szlaków drogowych w Europie na osi wschód-zachód. 
Z autostradą miasto połączone jest dwoma węzłami: Konin – 
Zachód i Konin – Wschód.

 > Przez miasto przebiega linia kolejowa, która jest częścią 
międzynarodowego połączenia Berlin-Moskwa (Frankfurt nad 
Odrą, Poznań, Warszawa, Terespol). Znajduje się tu również 
stacja węzłowa, łącząca kilka linii kolejowych. Dworzec 
w Koninie jest jednym z najważniejszych w woj. wielkopolskim. 
Ponadto pojawiają się plany budowy nowoczesnego kolejowego 
terminalu cargo.

 > Najbliższy port lotniczy oferujący usługi cargo znajduje się 
w Łodzi. Na lotnisku operuje kilku spedytorów towarowych, 
m.in. Lufthansa Cargo, SAS Cargo, Swiss WorldCargo  
oraz LOT.
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INFRASTRUKTURA W REGIONIE

 Lotnisko cargo: brak

 Stacja kolejowa cargo: 1 km

Źródło: Colliers International
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ODLEGŁOŚCI DO POLSKICH GRANIC  
Z KONINA (km)

STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO (2016)

Konin

10,3%

ZASOBY LUDZKIE

Ludność w wieku produkcyjnym

LUDNOŚĆ 75 875

Ludność w wieku mobilnym*

61,5%37,7%

*Osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub przekwalifikowania w wieku 
18-44 lat. (GUS: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.)

90

PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZATRUDNIAJĄCE OD 50  
DO 250 PRACOWNIKÓW

100%

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE 
WYNAGRODZENIE  

BRUTTO

3 790,14 PLN

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA

 NAZWA FIRMY SEKTOR SZAC. LICZBA 
ZATRUDNIONYCH

IMPEXMETAL S.A.  
ALUMINIUM KONIN

Produkcja części 
metalowych 700

SAINT-GOBAIN HPM Produkcja narzędzi 
i materiałów ściernych 630

FUGO ZAMET SP. Z O.O.
Produkcja 

i konserwacja maszyn 
przemysłowych

400

Źródło: Colliers International



Rynek nieruchomości
 > W Koninie znajdują się dwa nowoczesne obiekty magazynowe 
o łącznej powierzchni 53 tyś. m². Mniejszy z nich – magazyn 
Logit o powierzchni ponad 13 tyś. m² wybudowany został 
w 2007 roku. Planowana jest również jego rozbudowa 
o kolejne 27 tys. m². Drugi projekt istniejący na rynku to 
budynek Goodman Konin, który zbudowany został w formule 
BTS dla Polo Market. – ukończony w 2007 roku oferuje 
prawie 40 tys. m². Obie inwestycje są w pełni wynajęte 
długookresowo.

 > Ponadto w regionie znajdują się cztery nowoczesne magazyny 
o łącznej powierzchni 66,1 tys m2. Największy z nich to obiekt 
zbudowany w 2013 r., w formule BTS dla firmy Lear – 32,3 tys. m2.

 > W odległości niewiele ponad 100 km od Konina znajdują 
się na zachód – Poznań, na wschód - Łódź. Są to jedne 
z największych rynków magazynowych a ich łączne zasoby 
stanowią ponad 25% istniejącej nowoczesnej powierzchni 
magazynowej w Polsce. 

 > Rynek poznański na koniec 2016 roku oferował ponad  
1,58 mln m² powierzchni magazynowej a w budowie 
pozostawało prawie 215 tys. m². Pustostany w Poznaniu 
stanowiły około 7,3% całkowitych zasobów.

 > Obszar o zauważalnie wyższej koncentracji obiektów 
magazynowych w okolicy Poznania zlokalizowany jest 
we Wrześni. Powstał tam pierwszy budnek kompleksu 
magazynowego (5,3 tys. m²) realizowanego przez Panattoni, 
którego planowana łączna powierzchnia to ponad 43 tys. m².

 > Centralna Polska z głównym ośrodkiem w Łodzi to czwarty 
co do wielkości rynek magazynowy w Polsce (po Warszawie, 
Śląsku oraz Poznaniu), który oferuje około 1,37 mln m².  
W 2016 r. na rynek dostarczono 172 tys. m², a w budowie 
pozostawało prawie 80 tys. m². Powierzchnia niewynajęta 
stanowiła niecałe 2% zasobów.

 > O atrakcyjności rejonów Konina mogą świadczyć zlokalizowane 
w pobliżu projekty BTS - m.in. magazyny zrealizowane przez 
Panattoni dla K-Flex (branża produkcyjna) w Wieleninie  
(16 tys. m²) czy Kellogg’s w Kutnie (13 tys. m²).

Rynek pracy
 > Ze względu na dostęp do wielu uznanych uczelni na terenie 
Wielkopolski, Konin może pochwalić się kandydatami o dobrym, 
zarówno teoretycznym, jak i praktycznym przygotowaniu  
do pracy. Większość kandydatów deklaruje znajomość 
języków obcych. Region przyciąga również wielu pracowników 
z Ukrainy i Białorusi, którzy otrzymują pozwolenie na pracę 
w Polsce.
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Regulacje dotyczące zezwoleń i oświadczeń opisane na str. 40

OBYWATELE UKRAINY I BIAŁORUSI  
NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY
 OBYWATELE UKRAINY 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 1 810 2 870 9 118

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 21 028 57 665 123 197

 OBYWATELE BIAŁORUSI 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 46 51 163

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 208 313 1 275

Źródło: Randstad Polska

Drogi ekspresowe

Drogi lokalne

Źródło: Colliers International / Randstad Polska

Liczba największych pracodawców  
w promieniu 30 km od centrum miasta

ODLEGŁOŚCI Z KONINA 
DO WYBRANYCH POLSKICH MIAST

WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE



Eksperci
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Atutem tej lokalizacji jest jej położenie w pobliżu autostrady A2, 
która łączy aglomeracje centralnej Polski (Warszawę, Łódź, Poznań) 
z Niemcami. Dzięki temu klienci centrów logistycznych zlokalizowanych 
w okolicach Konina mogą prowadzić dystrybucję towarów zarówno na 
rynku polskim jak i na rynku niemieckim. Kolejnym istotnym argumentem, 
który wpływa na atrakcyjność tej lokalizacji, jest dostęp do dużej liczby 
wykwalifikowanych pracowników. Co istotne, dostęp  
do zasobów przyszłych pracowników centrów logistycznych jest większy 
niż w innych, pobliskich lokalizacjach, ważnych z punktu widzenia 
prowadzenia działalności logistycznej (np. w Poznaniu). 

Firma Goodman jest obecna na tym rynku od kilku lat. W naszym parku 
w Koninie swoje ogólnopolskie centrum dystrybucyjne o powierzchni  
39 700 m2 posiada Mila S.A., która prowadzi w Polsce sieć ponad  
180 supermarketów spożywczych. 

Maciej Madejak  
Head of Business 
Development for Poland 
 
Goodman Poland Sp. z o.o.

Mieszkańców Konina charakteryzuje niska przedsiębiorczość – obecna 
tutaj tradycja zatrudniania się w dużych zakładach przemysłowych oraz 
rozwój przemysłu powoduje, że mieszkańcy chętniej poszukują pracy we 
wspomnianych zakładach, niż stawiają na własną działalność. Przeciętne 
wynagrodzenie w Koninie jest zbliżone do poziomu wynagrodzenia 
w województwie wielkopolskim.

W Koninie wciąż notowana jest dość wysoka stopa bezrobocia, szczególnie 
w porównaniu do innych miast Wielkopolski. Ta sytuacja jest korzystna 
dla potencjalnych pracodawców, którzy mają możliwość pozyskania wielu 
pracowników.

Konin szczególnie rozwija się w obszarze logistyki, branży energetycznej 
oraz nowoczesnego przemysłu. Sprzyja temu między innymi korzystna 
lokalizacja oraz wsparcie miasta, które stara się stworzyć jak najlepsze 
warunki do rozwoju w tych obszarach – zarówno poprzez wsparcie 
przedsiębiorców, jak i rozwijanie kompetencji pracowników na rynku pracy.                

Joanna Brzuszkiewicz 
Branch Manager

Randstad Perm Unit 
Polska Zachodnia
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Opis lokalizacji
 > Legnica jest trzecim co do wielkości miastem na Dolnym 
Śląsku, położonym w centralnej części województwa 
dolnośląskiego.

 > Gospodarka miasta oparta jest na przemyśle metalurgicznym. 
Pomimo że w samym mieście nie działa żadna kopalnia, to z uwagi 
na położenie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym,  
jak i lokalizację w Zagłębiu Miedziowym, silnie rozwinięty jest także 
przemysł miedziowy, a jednym z największych pracodawców jest 
KGHM Zanam – producent maszyn górniczych.

 > W regionie funkcjonują podstrefy Legnickiej i Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny inwestycyjne 
zlokalizowane w  Legnicy wchodzą w skład LSSE, która  
na koniec 2015 roku gwarantowała ok. 12,6 tys. miejsc pracy. 
Powierzchnia strefy wynosi ponad 1 760 ha,  
z czego zagospodarowane grunty stanowią ok. 321 ha.

 > Bolesławiec jest miastem powiatowym położonym na 
skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych.

 > Podstrefy ekonomiczne należące do SSEMP operują  
w rejonie Bolesławca.

Infrastruktura
 > Legnica posiada bezpośrednie połączenie z Wrocławiem,  
które gwarantuje autostrada A4.

 > Obecnie trwa budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica 
– Zielona Góra, po której ukończeniu (2018 r.) powstanie pełne 
połączenie drogą szybkiego ruchu między Legnicą a Szczecinem.
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Legnica

6,4%

ZASOBY LUDZKIE

Ludność w wieku produkcyjnym

LUDNOŚĆ - LEGNICA 100 886

Ludność w wieku mobilnym*

62,4%38,6%

Źródło: Colliers International

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA

 NAZWA FIRMY SEKTOR SZAC. LICZBA 
ZATRUDNIONYCH

KGHM ZANAM S.A. Produkcja maszyn 
górniczych 1 500

SITECH SP. Z O.O. Produkcja części 
samochodowych 1 100

WINKELMANN Produkcja części 
samochodowych 1 100

PRZEDSIĘBIORSTWA ZATRUDNIAJĄCE OD 50  
DO 250 PRACOWNIKÓW

100%

Ludność w wieku produkcyjnym

LUDNOŚĆ - POWIAT BOLESŁAWIECKI 90 199

Ludność w wieku mobilnym*

63,3%39,%

*Osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub przekwalifikowania w wieku 
18-44 lat. (GUS: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.)

100%

STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO, 
pow. boleslawiecki

5,9%

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO

Legnica/Bolesławiec

107 (LEGNICA)

59 (POW. BOLESŁAWIECKI)

POWIAT BOLESŁAWIECKI (2016) LEGNICA(2016)

3 548,69 PLN
POWIAT BOLESŁAWIECKI (2016)

3 582,11 PLN
LEGNICA (2016)

ODLEGŁOŚCI DO POLSKICH GRANIC Z LEGNICY (km)

INFRASTRUKTURA W REGIONIE

  Lotnisko cargo: 77 km

Stacja kolejowa cargo: 3 km Źródło: Colliers International



 > Stacja kolejowa w Legnicy jest jedną z głównych 
w województwie dolnośląskim w ruchu regionalnym 
i dalekobieżnym (w tym międzynarodowym).

 > Najbliższe lotnisko oferujące terminal cargo znajduje się  
we Wrocławiu, a połączenie z nim umożliwia autostrada A4. 

 > Przez Bolesławiec przebiega linia kolejowa E30 stanowiąca 
element trzeciego europejskiego korytarza komunikacyjnego. 

 > W bezpośrednim sąsiedztwie miasta przebiega autostrada A4 
oraz autostrada A18, której dalszy etap rozbudowy zależny jest 
od uzyskania decyzji środowiskowej, umożliwiającej kontynuację 
prac budowlanych.

Rynek nieruchomości
 > W regionie (obszar pomiędzy Legnicą a Bolesławcem) 
znajdują się cztery nowoczesne obiekty magazynowe o łącznej 
powierzchni 66,1 tys m2. Największy z nich to obiekt zbudowany 
w 2013 r. w formule BTS dla firmy Lear – 32,3 tys. m2.

 > O atrakcyjności lokalizacji terenów pomiędzy Legnicą 
a Bolesławcem świadczą zlokalizowane w pobliżu projekty BTS 
- m.in. magazyny zrealizowane przez Panattoni dla Case Tech 
(branża produkcyjna) w Legnicy (8,2 tys. m2) oraz Faurecia 
w Legnickim Polu (łącznie 25,6 tys. m2 w dwóch obiektach).

Rynek pracy
 > Poziom bezrobocia jest znacząco niższy w Legnicy niż 
w sąsiadujących powiatach (np. jaworski 16,7%, górowski 18,9%). 
Głównym tego powodem jest bardzo duże zainteresowanie 
firm tym regionem dzięki prężnie działającej Legnickiej Strefie 
Ekonomincznej oraz dobremu położeniu i przygotowanej 
infrastrukturze. Duża liczba firm działających w strefie oznacza 
dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. W stosunkowo bliskiej 
odległości dostępni są pracownicy z Jawora czy Złotoryi. Poziom 
płac nieznacznie przewyższa poziom najniższej krajowej, jednak 
w porównaniu do Wrocławia różnica jest znacząca  
(ok. 15% niższy). Legnica oferuje możliwość kształcenia 
w 7 szkołach zawodowych i 16 technikach oraz w 18 liceach. 
W Legnicy działa kilka wydziałów zamiejscowych szkół 
wyższych, kształcących na kierunkach technicznych, w tym 
Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Zarządzania i Informatyki 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Bolesławiec 
również charakteryzuje się stosunkowo niższym poziomem 
bezrobocia, co wynika z jego dobrej lokalizacji, a co za tym idzie 
dużym zainteresowaniem inwestorów. Podobnie jak Legnica, 
Bolesławiec ma bogatą ofertę edukacyjną, działa tu 13 techników 
i 7 szkół zawodowych oraz 12 liceów. Ponadto działa tu kilka 
wydziałów zamiejscowych szkół wyższych, w tym Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny, 
jak również Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Społeczna 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
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OBYWATELE UKRAINY I BIAŁORUSI  
NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY
 OBYWATELE UKRAINY 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 970 2 380 9 602

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 36 112 72 042 132 267

 OBYWATELE BIAŁORUSI 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 26 28 75

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 107 192 1 017

Źródło: Randstad Polska

Drogi ekspresowe

Drogi lokalne

Źródło: Colliers International / Randstad Polska

Liczba największych pracodawców  
w promieniu 30 km od centrum miasta

ODLEGŁOŚCI Z LEGNICY 
DO WYBRANYCH POLSKICH MIAST

WOJEWÓDZTWO 
DOLNOŚLĄSKIE
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Legnica nie jest nowym rynkiem na magazynowej mapie Polski.  
Od lat, z uwagi na swoje położenie niedaleko granicy z Niemcami, rozwija 
się jako lokalizacja logistyczna dla firm, które prowadzą dystrybucję na 
rynek naszych zachodnich sąsiadów. Atutem infrastrukturalnym jest 
oczywiście położenie w pobliżu autostrady A4, która łączy najważniejsze 
aglomeracje w południowej i południowo zachodniej Polsce z Niemcami. 

Można założyć, że rynek ten będzie nadal atrakcyjny dla pewnej grupy 
klientów i będzie utrzymywał stabilne tempo rozwoju.Maciej Madejak  

Head of Business 
Development for Poland 
 
Goodman Poland Sp. z o.o.
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Legnica i Bolesławiec położone są w strategicznej lokalizacji pomiędzy 
stolicą województwa dolnośląskiego, a granicą z Niemcami, z przejściem 
granicznym w Zgorzelcu. Bardzo dużego znaczenia, poza lokalizacją, 
ma dostęp do autostrady A4, stanowiącej główne połączenie południowej 
Polski, w tym strategicznych regionów przemysłowych Górnego i Dolnego 
Śląska z krajami Europy Zachodniej. Z tych względów region był 
jednym z pierwszych, który wzbudził zainteresowanie zagranicznego 
kapitału napływającego z zachodu. Doprowadziło to do szybkiego 
zagospodarowania terenów inwestycyjnych objętych Legnicką Specjalną 
Strefa Ekonomiczną. 

W Bolesławcu funkcjonują zakłady produkcyjne takich firm jak SRG Global, 
Hoerbiger, czy też centrum logistyczne Rhenus Logistics. Natomiast 
w Legnicy zlokalizowanych jest wiele firm z klastra motoryzacyjnego,  
m.in. Winkelmann, LEAR Corporation, Gates, Faurecia, czy też Voss,  
a także firmy logistyczne, jak Raben Logistics. 

Pomimo znacznego zagospodarowania, region wciąż charakteryzuje 
się dużym zainteresowaniem inwestorów oraz posiada potencjał, 
który pozwala to zainteresowanie realizować. Dostępnymi terenami 
inwestycyjnymi dysponuje Legnicka SSE. Łączna ich powierzchnia 
w regionie, włączając w to takie lokalizacje jak Okmiany, Chojnice,  
czy też Legnicę przekracza 200 hektarów. Zapotrzebowanie na grunty 
inwestorzy mogą również zrealizować na rynku prywatnym. Szczególnie, 
że w regionie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla większości obszarów w powiecie bolesławieckim,  
oraz dla znacznej części obszarów zlokalizowanych przy autostradzie A4  
i w okolicach Legnicy. Grunty te, o ile w MPZP nie są przeznaczone na 
cele rolne, nie podlegają ograniczeniom możliwości sprzedaży wynikającej 
z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Największym wyzwaniem dla regionu jest dostęp do wykwalifikowanych 
pracowników, który jest kluczowym czynnikiem dla inwestorów, 
szczególnie z sektora produkcyjnego, ale coraz częściej również dla firm 
logistycznych. 

Łukasz Pańczyk  
Senior Associate 

Colliers International 
Poland Sp. z o.o
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Regional Manager
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południowo-zachodniej
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Legnica jest położona w centrum Dolnego Śląska, w miejscu gdzie 
krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne – autostrada A4 wiodąca 
z zachodu Europy na Ukrainę oraz droga krajowa nr 3 (planowana 
droga szybkiego ruchu S3) z południa kontynentu nad Bałtyk  
i do Skandynawii.

Największymi atutami Legnicy są: potencjał gospodarczy, dobra 
infrastruktura, wykwalifikowana kadra pracownicza, młode, 
wykształcone społeczeństwo, ulgi dla inwestorów, a także duże 
nakłady inwestycyjne we współpracy z UE i Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. Obecnie w legnickiej podstrefie działa  
ok. 20 firm, reprezentujących międzynarodowy kapitał, które 
zatrudniają ponad 4 tysiące osób. Najwięcej pracowników 
zatrudniają: Winkelmann, Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o., 
Tbmeca Poland Sp. z o.o., C+P Sp. z o.o., Case Tech Sp. z o.o.,  
Haerter Sp. z o.o., Gates Sp. z o.o., Wezi-Tec Sp. z o.o.,  
Faurecia Sp. z o.o., Brugman Fabryka Grzejników Sp. z o.o.

Ponadto w regionie nadal istnieje możliwość zakupu ciekawych 
terenów inwestycyjnych, a klimat sprzyja inwestorom.  
W Legnicy są również niższe koszty życia - zarówno ceny 
żywności, jak i mieszkań są przystępniejsze niż w większych 
miastach (Wrocław, Jelenia Góra).

Bolesławiec ma wiele atutów, które sprawiają, że warto  
tu inwestować: korzystne położenie geograficzne, bliskość zasobów 
naturalnych, zróżnicowany przemysł z tradycjami produkcji 
ceramicznej, dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, 
społeczną i ekonomiczną. Miasto stara się stworzyć partnerom 
przyjazny klimat inwestycyjny,  proponując przedsiębiorcom system 
zwolnień podatkowych oraz tereny pod inwestycje zlokalizowane 
w północnej części miasta, na terenie podstrefy Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Ponadto w okolicy 
Bolesławca działa kilka podstref ekonomicznych należących  
do SSEMP, najbliższa to podstrefa Nowogrodziec-Wykroty  
oraz Podstrefa Krzywa należąca do Legnickiej Specjalnej  
Strefy Ekonomicznej. 

Największą zaletą Bolesławca jest jego położenie,  
ponadto przy stosunkowo niskim bezrobociu poziom wynagrodzeń 
należy do jednych z niższych w województwie dolnośląskim. 



Lublin
Opis lokalizacji
 > Lublin to największe miasto w województwie lubelskim, 
położone w południowo-wschodniej Polsce na trasie  
łączącej Warszawę ze Lwowem.

 > Gospodarka miasta oparta jest przede wszystkim na przemyśle 
maszynowym i motoryzacyjnym. Siedzibę ma tu m.in Daewon 
Europe – producent części samochodowych, działający  
na terenie dawnych zakładów Daewoo. Z kolei w Świdniku 
funkcjonują Państwowe Zakłady Lotnicze zatrudniające  
około 3,5 tys. pracowników.

 > Tereny inwestycyjne w regionie Lublina są częścią Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC“, która na koniec 
2015 roku oferowała ponad 22 tys miejsc pracy. Powierzchnia 
strefy wynosi ok. 1 495 ha, a zagospodarowane grunty 
stanowią ponad 1 tys. ha.

Infrastruktura
 > Lublin jest położony w okolicy głównych traktów 
komunikacyjnych na „wschód” i na „zachód” Europy,  
m.in droga ekspresowa S17 (Warszawa – Lwów).

 > Przez Lublin przebiega linia kolejowa relacji Warszawa – Kijów. 
Miasto ma bezpośrednie połączenie kolejowe z większością 
dużych miast Polski. Lubelski węzeł kolejowy jest jednym 
z ważniejszych w całym województwie.

 > W odległości 10 km od centrum miasta zlokalizowany  
jest Port Lotniczy Lublin.

 > W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska znajduje się północna 
obwodnica Lublina, będąca częścią obecnie realizowanych  
dróg ekspresowych S12, S17 oraz S1.

 > Świdnik położony jest przy drogach S12 i S17, których 
rozbudowa w stronę granic z Niemcami i Ukrainą, uzależniona 
jest od wydania decyzji środowiskowej umożliwiającej 
rozpoczęcie prac budowlanych.
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INFRASTRUKTURA W REGIONIE

 Lotnisko cargo: 14 km

 Stacja kolejowa cargo: 6 km

Źródło: Colliers International
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ODLEGŁOŚCI DO POLSKICH GRANIC  
Z LUBLINA (km)

STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO (2016)

Lublin

7,2%

ZASOBY LUDZKIE

Ludność w wieku produkcyjnym

LUDNOŚĆ 340 727

Ludność w wieku mobilnym*

61,6%39,4%

*Osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub przekwalifikowania w wieku 
18-44 lat. (GUS: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.)

330

PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZATRUDNIAJĄCE OD 50  
DO 250 PRACOWNIKÓW

100%

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE 
WYNAGRODZENIE  

BRUTTO

4 060,17 PLN

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA

 NAZWA FIRMY SEKTOR SZAC. LICZBA 
ZATRUDNIONYCH

PZL-ŚWIDNIK Produkcja maszyn 
lotniczych 3 500

PGE DYSTRYBUCJA S.A.  
ODDZIAŁ LUBLIN

Produkcja 
i dystrybucja energii 

elektrycznej
1 250

LUBELLA Produkcja artykułów 
spożywczych 395

Źródło: Colliers International



Rynek nieruchomości
 > W Lublinie znajduje się pięć nowoczesnych obiektów 
magazynowych o łącznej powierzchni ok. 107 tys. m2. 
Największe z nich to Goodman Lublin Logistics Centre, 
zbudowany w formule BTS dla Stock – oddany do użytku 
w 2015 r. oferujący 33,3 tys. m2 oraz Centrum Logistyczne 
Mełgiewska III o powierzchni 28 tys. m2. 

 > Obecnie w budowie znajduje się I faza  
MLP Lublin B o powierzchni ok. 6,4 tys. m2.  

 > Około 25 km od Lublina w miejscowości Zagrody w gminie 
Garbów planowana jest budowa Centrum Logistycznego 
o powierzchni ok 24,3 tys m2. Obecnie trwają poszukiwania 
inwestora.

Rynek pracy
 > Lublin i Lubelski Obszar Metropolitarny to atrakcyjne i coraz 
częściej zauważane przez inwestorów miejsca do lokowania 
biznesu. Na atrakcyjność regionu wpływa duża dostępność 
kandydatów w wieku produkcyjnym (ok. 60% populacji)  
oraz wysoki prawie 25% odsetek osób przed 25 rokiem życia. 
Dodatkowo położenie geograficzne otwiera region na napływ 
siły roboczej z kierunków wschodnich,  jak również przyciąga 
firmy zza wschodniej granicy Polski. Dla inwestorów Lublin 
jest atrakcyjną destynacją nie tylko pod kątem dostępności 
potencjalnych pracowników, ale też znaczenie niższych, 
w odniesieniu do innych lokalizacji w Polsce, kosztów 
zatrudnienia w stosunku do jakości kandydatów.
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OBYWATELE UKRAINY I BIAŁORUSI  
NA LUBELSKIM RYNKU PRACY
 OBYWATELE UKRAINY 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 870 1 053 1 668

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 25 469 54 982 72 652

 OBYWATELE BIAŁORUSI 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 345 472 951

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 453 628 1 747

Źródło: Randstad Polska

Drogi ekspresowe

Drogi lokalne

Źródło: Colliers International / Randstad Polska

Liczba największych pracodawców  
w promieniu 30 km od centrum miasta
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DO WYBRANYCH POLSKICH MIAST
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LUBELSKIE
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ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. członek Grupy Senata, wytwarza 
napędy na wiele rynków świata. Od produktów stosowanych w technice 
podnośnikowej przez aplikacje do maszyn przemysłowych, rozwiązania 
dla motoryzacji i odnawialne źródła energii, aż po napędy do urządzeń 
grzewczych na biomasę. Jesteśmy dziś jednym z najważniejszych 
dostawców na świecie w wyżej wymienionych branżach. 

Decyzja o wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego poza granicami 
Niemiec zapadła w 2012 r. Początkowo brano pod uwagę wiele lokalizacji 
takich jak: Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Słowacja, Turcja, 
Estonia, Ukraina, Słowenia, Bułgaria i Polska. Najważniejszymi kryteriami 
w wyborze docelowego państwa były: stabilna gospodarka, dostępność 
kadry, infrastruktura, oraz instrumenty wsparcia inwestycji dostępne 
w poszczególnych krajach. Najwyżej oceniona została Polska. Następnie 
przyszła pora na decyzję, w którym miejscu Polski wybudować zakład. Pod 
uwagę brane były trzy lokalizacje: Mielec, Lublin oraz Rzeszów. Do oceny 
poszczególnych miejsc użyto kolejnych filtrów: dostępność wykwalifikowanej 
kadry oraz gotowego budynku. Analiza wykazała, że to Lublin spełnia 
wszystkie powyższe kryteria. Produkcję w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
w Lublinie uruchomiono w październiku 2013 r. z zatrudnieniem na poziomie 
70 osób. To, że decyzja o ulokowaniu zakładu w Lublinie była słuszna 
najlepiej potwierdza kończona właśnie kolejna inwestycja mająca na celu 
rozbudowę zakładu i podwojenie jego mocy produkcyjnych. Dzisiaj w ABM 
pracuje 220 osób i liczba ta z miesiąca na miesiąc rośnie.

Z perspektywy grupy ABM zaletami Lublina są: duże miasto z 350 tys. 
mieszkańców, o podobnej kulturze jak ta w Bawarii, miasto uniwersyteckie 
– 9 uczelni włączając w to Politechnikę Lubelską, 90 tys. studentów i 16 tys. 
absolwentów uczelni każdego roku, wysoko wykwalifikowana technicznie 
kadra z bardzo dobrym stosunkiem poziomu umiejętności do oczekiwanych 
zarobków, dostępność pracowników oraz stale polepszająca się infrastruktura 
drogowa, lotnicza i kolejowa.

Robert Bronisz 
Dyrektor Zakładu  
 
ABM Greiffenberger Polska 
Sp. z o.o.

Rozpoczęta blisko trzy lata temu budowa parku logistycznego w okolicy Lublina 
była naszym pionierskim projektem, który miał nam odpowiedzieć na pytanie 
jaki jest realny popyt na obiekty magazynowe w tym regionie. Udało nam się 
pozyskać znaczących najemców w parku MLP Lublin: ABM Greiffenberger 
Polska oraz Stokrotka. Na chwilę obecną popyt na powierzchnię magazynową 
w tym regionie oceniamy na poziomie umiarkowanym. Jesteśmy jednak 
przekonani, że region Polski wschodniej ma duży potencjał do rozbudowy, 
będziemy mieli tu do czynienia z boomem inwestycyjnym. W przypadku naszego 
parku logistycznego MLP Lublin bardzo ważna była również lokalizacja na 
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmy, które chcą zainwestować w tym 
regionie, mogą spodziewać się zwolnienia z podatku od nieruchomości, jak 
również zwolnienia z podatku dochodowego. MLP Lublin jest realizowany na 
działce o powierzchni 10 ha z przeznaczeniem na powierzchnie magazynowe 
i lekką produkcję. Docelowa łączna powierzchnia najmu wyniesie ok. 50 tys. m2. 
Wybudowane obiekty na terenie tego parku mają blisko 16 tys. mkw. powierzchni. 
Aktualnie w budowie jest 6,4 tys. mkw.

Radosław T. Krochta, 
Prezes Zarządu 

MLP Group S.A.   

27



Eksperci

Nowe lokalizacje, nowe możliwości. Centra logistyczne vs. rynek pracy | Polska | Colliers International

Klienci poszukujący powierzchni magazynowych coraz chętniej spoglądają 
na tzw. ścianę wschodnią, w tym na Lublin. Dla przyszłości rynku 
magazynowego w tej części kraju niezbędna będzie rozbudowa infrastruktury 
drogowej i połączenie Warszawy z Lublinem trasą szybkiego ruchu na całym 
odcinku. Dzięki temu Lublin uzyska podłączenie do międzynarodowych 
korytarzy transportowych, co umożliwi obniżenie kosztów transportu  
i skróci czas realizacji zamówień.

Poza kwestami infrastrukturalnymi, istotnym elementem ograniczającym 
dziś rozwój tego rynku są istniejące możliwości rozwojowe w tradycyjnych 
lokalizacjach magazynowych w Polsce. Najważniejsze miejsca w centralnej, 
południowej, północnej i zachodniej Polsce, wciąż mają potencjał rozwoju 
i wciąż przyciągają klientów. Jednakże, Goodman jest obecny w Lublinie  
już teraz – wybudowaliśmy tam i zarządzamy dla firmy Stock Spirits Group 
magazynem o powierzchni 33,4 tys. m2. Dodatkowo, mamy możliwość 
rozbudowy tej lokalizacji o dalsze 17 tys. m2. 

Maciej Madejak  
Head of Business 
Development for Poland 
 
Goodman Poland Sp. z o.o.

Na atrakcyjność Lublina wpływa m.in. sprawnie działająca strefa 
ekonomiczna, która pozyskuje  zagraniczne firmy, a rozwijające  
się lotnisko i infrastruktura drogowa zapewniają dogodny transport 
w regionie.  Dla inwestorów Lublin jest atrakcyjną lokalizacją pod kątem 
dostępności oraz jakości kandydatów i znaczenie niższych kosztów 
zatrudnienia, w porównaniu do innych lokalizacji w Polsce. Rozwijające 
się miasto i nowe przedsięwzięcia biznesowe przyciągają młodych 
kandydatów, których w akademickim mieście (9 uczelni wyższych) nie 
brakuje. Stały rozwój zasobów ludzkich wspomagany jest także przez 
różnego rodzaju systemy kształcenia ustawicznego czy dodatkowego.

Agnieszka Braunberger 
Branch Manager

Randstad Staffing 
Region Lubelski  
i Podkarpacki 
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Radom
Opis lokalizacji
 > Radom to drugie pod względem liczby mieszkańców miasto 
w województwie mazowieckim, położone w południowo 
wschodniej Polsce na trasie S7 łączącej Warszawę 
z Krakowem.

 > Swoją gospodarkę miasto opiera na przemyśle metalowym. 
Siedzby ma tu kilka firm z sektora maszynowego 
i metalurgicznego, m.in Durpol dostarczający linie 
produkcyjne w sektorze motoryzacyjnym. W mieście istnieje 
także produkcja części wykorzystywanych w przemyśle 
precyzyjnym, którą zajmuje się firma Toho, produkująca 
metalowe elementy dla sektora motoryzacji, exportowane  
do europejskich fabryk.

 > Tereny inwestycyjne zlokalizowane w okolicach Radomia 
wchodzą w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN“, która na koniec 
2015 roku oferowała 25 270 miejsc pracy. Powierzchnia 
strefy wynosi ok. 1 743 ha, z czego zagospodarowane grunty 
stanowią ok. 1 269 ha. 

Infrastruktura
 > Radom jest położony jest przy trasie E77/S7 (obecnie 
w przebudowie do standardu drogi ekspresowej),  
łączącej północ z południem kraju. 

 > Przez Radom przebiega linia kolejowa relacji Kraków – Warszawa. 
Infrastruktura kolejowa umożliwia także obługę lotniska 
Radom-Sadków posiadającego własną bocznicę kolejową.

 > Najbliższe lotnisko oferujące terminal cargo znajduje się 
w Warszawie, a połączenie z nim umożliwia droga ekspresowa S7. 

 > W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska przebiega wschodnia 
obwodnica Radomia (trasa europejska E371).  

INFRASTRUKTURA W REGIONIE

 Lotnisko cargo: brak

 Stacja kolejowa cargo: 1 km

Źródło: Colliers International
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Radom

16,2%

ZASOBY LUDZKIE

Ludność w wieku produkcyjnym

LUDNOŚĆ 216 159

Ludność w wieku mobilnym*

61,90%38,6%

*Osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub przekwalifikowania w wieku 
18-44 lat. (GUS: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.)

Źródło: Colliers International

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA

 NAZWA FIRMY SEKTOR SZAC. LICZBA 
ZATRUDNIONYCH

ELEKTROWNIA KOZIENICE Produkcja energii 
elektrycznej 5 000

IMPERIAL TOBACCO POLSKA 
MANUFACTURING S.A.

Produkcja wyrobów 
tytoniowych 800

PHU POLSKI TYTOŃ S.A. Produkcja wyrobów 
tytoniowych 600

185

PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZATRUDNIAJĄCE OD 50  
DO 250 PRACOWNIKÓW

100%

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE 
WYNAGRODZENIE  

BRUTTO

3 742,89 PLN



Rynek nieruchomości
> W Radomiu znajduje się magazyn TG Park o powierzchni 

40 000 m2, zlokalizowany na terenie Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowany jest także kolejny 
projekt tej firmy, zakładający budowę hali o powierzchni
50 000 m2, która mieścić się będzie w sąsiedztwie DK 9. 
W omawianej lokalizacji brak jest na razie inwestycji 
należących do międzynarodowych deweloperów.

> W odległości 100 km i 130 km od Radomia znajdują się
na północ – Warszawa, na zachód – Łódź. Są to jedne
z głównych rynków magazynowych, których łączne zasoby 
stanowią ok. 40% całkowitej nowoczesnej powierzchni 
magazynowej w Polsce.

> Przedsiębiorstwa, które działają w Radomiu to m.in. Fabryka 
Broni „Łucznik“, Zbyszko Company (producent napojów)
w części północnej, Imperial Tobacco Polska (producent 
wyrobów tytoniowych) na południu. 

Rynek pracy
 > Dla pracodawców zatrudniających w Radomiu, przewagę
nadal stanowią stawki wynagrodzeń, które są niższe
niż w innych większych miastach lub rejonach Polski,
a także stosunkowo niewielki odsetek dużych przedsiębiorstw
na lokalnym rynku.
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Regulacje dotyczące zezwoleń i oświadczeń opisane na str. 40

OBYWATELE UKRAINY I BIAŁORUSI 
NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY
 OBYWATELE UKRAINY 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 13 871 23 789 37 440

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 194 971 306 708 350 186

 OBYWATELE BIAŁORUSI 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 1 062 1 011 2 447

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 2 293 2 583 8 754

Źródło: Randstad Polska

Drogi ekspresowe

Drogi lokalne

Źródło: Colliers International / Randstad Polska

Liczba największych pracodawców  
w promieniu 30 km od centrum miasta

ODLEGŁOŚCI Z RADOMIA 
DO WYBRANYCH POLSKICH MIAST

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE



Eksperci
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Firma FIFOR POLSKA Sp. z o.o. w 2013 roku zdecydowała się na 
uruchomienie Zakładu Produkcyjnego  Słonych Przekąsek w Radomiu, 
na terenie podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Zakład produkcyjny o powierzchni niemal 15,5 tys. m² kwadratowych pod 
dachem, zatrudnia obecnie 245 osób. O ulokowaniu zakładu produkcyjnego 
w Radomiu zdecydowało wiele czynników, jednak najważniejsze to: 
dostępność kadr oraz sprawne działania pomocowe ze strony Urzędu 
Miasta. Dzięki współpracy z Wydziałem Obsługi Radomskiej Strefy 
Gospodarczej Urzędu Miejskiego cały proces, począwszy od decyzji  
o zlokalizowaniu działalności w Radomiu do uruchomienia  produkcji 
przebiegł bardzo szybko i sprawnie.

Epaminontas Mitzalis 
Dyrektor Generalny

Fifor Polska Sp. z o.o.

Radom jest bardzo dobrym miejscem na lokowanie inwestycji nie tylko 
ze względu na swoje centralne położenie, bardzo dobrą infrastrukturę 
transportową i bliską odległość od Warszawy. Główną przewagą Radomia  
jest obecnie dostępność pracowników, gotowych do podjęcia pracy w zakładach 
produkcyjnych o różnych profilach działalności. Odnotowujemy dużą 
dostępność kandydatów o profilach: magazynier, operator wózka widłowego, 
operator maszyn. Z uwagi na fakt że wiele firm na rynku radomskim 
poszukuje osób do prac precyzyjnych w branży metalowej np. operatorów 
CNC czy frezerów i tokarzy, obserwujemy że coraz więcej osób młodych 
lub bezrobotnych kształci się w tym kierunku, a różne programy kształcenia 
w mieście, jak system kształcenia dualnego, umożliwiają ten rozwój.  
W Radomiu poziom bezrobocia jest jednym z najwyższych w Polsce. W mojej 
ocenie potencjał jeśli chodzi rynek pracy, nadal może być wykorzystany.  
Poza stanowiskami fizycznymi uczelnie wyższe kształcąc na kierunkach 
zarówno technicznych jak i humanistycznych zapewniają także pulę 
kandydatów na stanowiska wyższego szczebla.

Izabela Mikulska-Pysiak 
Branch Manager

Randstad Staffing 
Radom 
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Rzeszów
Opis lokalizacji
 > Rzeszów to stolica województwa podkarpackiego. Miasto jest 
położone w południowo-wschodniej Polsce na trasie Wrocław 
- Lwów.

 > Miasto swoją gospodarkę opiera głównie na przemyśle 
lotniczym oraz IT. Wiodącym rzeszowskim przedsiębiorstwem 
jest PRATT & WHITNEY RZESZÓW S.A. (dawniej WSK  
„PZL-Rzeszów” S.A.) – producent silników lotniczych.

 > W regionie funkcjonują dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne: 
„EURO-PARK MIELEC“ i Tarnobrzeska SSE EURO PARK 
WISŁOSAN.

Infrastruktura
 > Rzeszów jest położony na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
komunikacyjnych na „wschód” i na „zachód” Europy  
(m in. autostrada A4 łącząca Drezno z Kijowem).  
Planowana jest także budowa drogi ekspresowej S19 dzięki 
której powstanie pełne połączenie pomiędzy Rzeszowem 
i Lublinem, a dalej z Warszawą (droga S17 – planowane 
oddanie do użytkowania w 2019 r.).

 > Rzeszów jest największym węzłem w województwie 
podkarpackim i jednym z najważniejszych w południowo-
wchodniej Polsce. Miasto ma bezpośrednie połączenie 
kolejowe z większością polskich metropolii a także ze Lwowem.  
Stacja Rzeszów Główny jest węzłem kolejowym kategorii „B”  
(rocznie odprawianych jest do 2 mln podróżnych).

 > Do 2023 planowana jest budowa kolejnej linii kolejowej, 
łączącej Rzeszów z portem lotniczym w Jasionce.

 > W odległości 12 km od centrum miasta zlokalizowany  
jest Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka z terminalem cargo.

INFRASTRUKTURA W REGIONIE

 Lotnisko cargo: 11 km

 Stacja kolejowa cargo: 1 km

Źródło: Colliers International
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Rzeszow

6,8%

ZASOBY LUDZKIE

Ludność w wieku produkcyjnym

LUDNOŚĆ 185 896

Ludność w wieku mobilnym*

63,30%42,1%

*Osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub przekwalifikowania w wieku 
18-44 lat. (GUS: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.)

Źródło: Colliers International

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA

 NAZWA FIRMY SEKTOR SZAC. LICZBA 
ZATRUDNIONYCH

DĘBICA OPONY Produkcja opon 2 900

POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE Produkcja częsci 
lotniczych 2 230

BSH (F.ZELMER S.A) Produkcja AGD 920

211

PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZATRUDNIAJĄCE OD 50  
DO 250 PRACOWNIKÓW

100%

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE 
WYNAGRODZENIE  

BRUTTO

4 231,81 PLN



Rynek nieruchomości
 > W Rzeszowie znajdują się 2 nowoczesne obiekty  
magazynowe o łącznej powierzchni ok 46 tys. m2

 > 13 km od Rzeszowa w budowie znajduje się Waimea Cargo 
Terminal Rzeszów-Jasionka o powierzchni ok 5 tys. m2, 
którego budowa potrwa do czerwca 2017 r. 

 > 11 km od miasta zlokalizowany jest magazyn  
Logicor Rzeszów o powierzchni 32,6 tys. m2.

Rynek pracy
 > Rzeszów jest jednym z liderów w Europie pod względem 
liczby studentów, jak wynika z danych Eurostatu, na 1000 
mieszkańców przypada aż 353 studentów. Politechnika 
Rzeszowska czy Uniwersytet Rzeszowski otwierają  
tzw. kierunki zamawiane dostosowane do potrzeb 
rozwijającego się biznesu. Dodatkowo Rzeszów jak i otaczająca 
go Specjalna Strefa Ekonomiczna obfituje w wysokiej klasy 
specjalistów z branż: lotniczej, IT, motoryzacyjnej, czy tworzyw 
sztucznych.
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Regulacje dotyczące zezwoleń i oświadczeń opisane na str. 40

OBYWATELE UKRAINY I BIAŁORUSI  
NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY
 OBYWATELE UKRAINY 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 569 829 1 623

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 7 741 10 006 10 897

 OBYWATELE BIAŁORUSI 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 3 2 15

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 4 18 139

Źródło: Randstad Polska

Drogi ekspresowe

Drogi lokalne

Źródło: Colliers International / Randstad Polska

Liczba największych pracodawców  
w promieniu 30 km od centrum miasta

ODLEGŁOŚCI Z RZESZOWA 
DO WYBRANYCH POLSKICH MIAST

WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE



Eksperci
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Głównymi kryteriami którymi kierowaliśmy się przy wyborze lokalizacji były: niskie 
koszty rozwoju i produkcji oraz dostępność wykwalifikowanych i doświadczonych 
specjalistów. Wszystko to znaleźliśmy właśnie w tym miejscu – w polskiej Dolinie 
Lotniczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Rzeszów, jako region dysponuje ponadto atrakcyjną infrastrukturą i dobrymi 
międzyregionalnymi połączeniami komunikacyjnymi, a także oferuje interesujące 
wsparcie finansowe. Władze regionalne i krajowe okazały się bardzo pomocne przy 
realizacji naszych planów i przyczyniły się do pełnego urzeczywistnienia naszych 
zamierzeń. 

Firma MTU Aero Engines Polska w Rzeszowie odnotowała bardzo szybki rozwój 
i jest jednym z ważniejszych zakładów grupy MTU Aero Engines, lidera i jedynej 
niezależnej firmy na rynku produkcji silników samolotowych w Niemczech. Zakładany 
rozwój rynku oraz potwierdzone uczestnictwo MTU w projektach zapewniają solidny 
wzrost przedsiębiorstwa; oddział w Polsce z pewnością będzie w nim odpowiednio 
partycypował.

Klaus Müller  
Dyrektor działu rozwoju 
przedsiębiorstwa

MTU Aero Engines

Aspekty, które skłoniły firmę do uruchomienia działalności w Rzeszowie to przede 
wszystkim dostępność wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej oraz możliwość 
współpracy z uczelniami wyższymi. Bardzo ważna w procesie wyboru miejsca 
inwestycji była dla nas możliwość lokalizacji jej w SSE oraz wsparcie i pomoc władz 
lokalnych. Ponadto atutami regionu są bliskość lotniska i częste, dobre połączenia 
lotnicze z Warszawą, Frankfurtem czy Monachium oraz planowana autostrada, dzięki 
której dojazd do Berlina skróci się do 8 godzin. Poza tym Rzeszów jest również bardzo 
dobrym miejscem do życia.Wojciech Chciuk 

Dyrektor zakładu 

BorgWarner Morse TEC

Rzeszów to stolica województwa podkarpackiego, oraz największe miasto Polski 
południowo–wschodniej. Rzeszów jest bardzo dobrze skomunikowany dzięki 
autostradzie A-4 zapewniającej dogodne połączenie sieci dróg Europy Zachodniej 
z Ukrainą,  a także drogi krajowe nr 9 i 19, umożliwiają połączenie z państwami 
Europy Środkowo-Wschodniej. 

Przez Rzeszów prowadzi również magistrala kolejowa E-30 o wysokim znaczeniu 
gospodarczym. Nie bez znaczenia pozostaje również obecność międzynarodowego 
portu lotnicznego “RZESZÓW - JASIONKA” z bezpośrednimi połączeniami do wielu 
miast europejskich. Ponadto Rzeszów jest liderem w Europie pod względem liczby 
studentów, jak wynika z danych Eurostatu na 1000 mieszkańców przypada  
aż 353 studentów. Politechnika Rzeszowska czy Uniwersytet Rzeszowski otwierają 
tzw. kierunki zamawiane dostosowane do potrzeb rozwijającego się biznesu.

Dodatkowo Rzeszów jak i otaczająca go Specjalna Strefa Ekonomiczna obfituje 
w wysokiej klasy specjalistów z branż: lotniczej, IT, motoryzacyjnej, czy tworzyw 
sztucznych. Od kliku lat Rzeszów przyciąga coraz większą liczbę inwestorów 
działających w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, takich jak: księgowość, 
audyty czy zarządzanie bazami danych.

Ponadto na terenie Podkarpacia prężnie działa Dolina Lotnicza, w ramach której 
funkcjonuje ponad 90% polskiego przemysłu lotniczego, co przyciąga nowych 
inwestorów oraz wykwalifikowane kadry.

Małgorzata Konopka  
Key Account Manager  

Randstad Professionals 
Rzeszów
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Zielona Góra
Opis lokalizacji
 > Zielona Góra to miasto położone w południowej  
części województwa lubuskiego w zachodniej Polsce.

 > Gospodarka miasta jest oparta w głównej mierze na przemyśle 
drzewnym i IT. Swoją siedzibę w Zielonej Górze ma Stelmet 
S.A – jeden z największych producentów wyposażenia 
ogrodów (ogrodzenia, meble itp.).

 > Na terenie Zielonej Góry operuje Kostrzyńsko-Słubicka 
Specjalna Stefa Ekonomiczna. Powierzchnia stefy wynosi  
1 868 ha, z czego zagospodarowane grunty zajmują 1 028 ha. 
Na koniec 2015 r. zatrudnienie w strefie znalazło 30 907 
pracowników.

Infrastruktura
 > Zielona Góra leży przy drodze S3, będacej częścią 
międzynarodowej trasy E65. Po ukończeniu rozbudowy S3  
na odcinku Zielona Góra-Sulechów powstanie pełne połączenie 
drogą szybkiego ruchu w stronę Szczecina.

 > Przez Zieloną Górę przebiega Odrzańska Magistrala Kolejowa 
prowadząca z Wrocławia do Szczecina, która jest częścią 
międzynarodowego szlaku transportowego CE 59.

 > W odległości ok. 10 km od centrum miasta w Cigacicach 
znajduje się duży port śródlądowy na rzece Odrze.  
Pełni on funkcje przeładunkowe i stanowi „polską bramę“ 
do systemu kanałów śródlądowych w Niemczech, z którymi 
połączony jest kanałem Odra-Havela. 

 > W odległości 33 km od centrum miasta zlokalizowany jest 
Port Lotniczy w Babimoście, który pełni funkcję towarowo-
pasażerską.

INFRASTRUKTURA W REGIONIE 

 Lotnisko cargo: 33 km

 Stacja kolejowa cargo: 1 km

Źródło: Colliers International
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Zielona gora

4,7%

ZASOBY LUDZKIE

Ludność w wieku produkcyjnym

LUDNOŚĆ 138 711

Ludność w wieku mobilnym*

61,7%39,3%

*Osoby zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub przekwalifikowania w wieku 
18-44 lat. (GUS: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.)

Źródło: Colliers International

WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWA

 NAZWA FIRMY SEKTOR SZAC. LICZBA 
ZATRUDNIONYCH

STELMET S.A. Produkcja materiałów 
drewnianych 1 155

EXALO DRILLING S.A.  
CENTRUM ZIELONA GÓRA

Wykonawca robót 
wiertniczych 700

LUG S.A Produkcja systemów 
oświetleniowych 500

147

PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZATRUDNIAJĄCE OD 50  
DO 250 PRACOWNIKÓW

100%

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE 
WYNAGRODZENIE  

BRUTTO

3 731,67 PLN



Rynek nieruchomości
 > W regionie znajdują się dwa nowoczesne obiekty magazynowe  
o łącznej powierzchni ok 21,5 tys. m2 – Logicor Świebodzin 
i BTS dla Syncreon w Żarach. Obecnie w Zielonej Górze 
w budowie znajduje się magazyn w formule BTS dla Ideal 
Automotive o powierzchni ok. 19,6 tys. m2, przygotowywany 
przez Panattoni.

 > 20 km od Zielonej Góry w miejscowości Sulechów przy drodze 
ekspresowej S3  budowę 100 tys m² nowoczesnej powierzchni 
magazynowej planuje 7R Logistics. 

 > Ok. 44 km od Zielonej Góry, w Świebodzinie planowana jest 
dwuetapowa inwestycja magazynowa PPH „POSTĘP“ S.A. 
o łącznej powierzchni ok. 7,4 tys. m2.

Rynek pracy
 > Stopa bezrobocia w powiecie zielonogórskim wynosi 8,4%, 
a w samej Zielonej Górze 4,7% (3000 osób ). Największą 
grupę osób bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym oraz zasadniczym 
zawodowym, co stanowi obiecującą bazę dla firm 
poszukujących pracowników niższego szczebla. 
Zapotrzebowanie na pracowników w branży produkcyjnej 
odnotowujemy głównie na stanowiskach: wykwalifikowany 
pracownik produkcji, operator maszyn i urządzeń, operator 
wózka widłowego,  pracownik magazynowy, automatyk, 
elektromechanik, specjaliści z obszaru IT.

36 Nowe lokalizacje, nowe możliwości. Centra logistyczne vs. rynek pracy | Polska | Colliers International

S3

S3

A2

ZIELONA
GÓRA 17

Warszawa

Katowice Kraków

Zielona
Góra

448

450

350

Regulacje dotyczące zezwoleń i oświadczeń opisane na str. 40

OBYWATELE UKRAINY I BIAŁORUSI  
NA LUBUSKIM RYNKU PRACY
 OBYWATELE UKRAINY 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 1 238 2 321 3 167

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 10 706 33 421 65 741

 OBYWATELE BIAŁORUSI 2014 2015 2016

LICZBA WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA PRACĘ 16 15 40

LICZBA ZAREJESTROWANYCH  
OŚWIADCZEŃ 81 214 750

Źródło: Randstad Polska

Drogi ekspresowe

Drogi lokalne

Źródło: Colliers International / Randstad Polska

Liczba największych pracodawców  
w promieniu 30 km od centrum miasta

ODLEGŁOŚCI Z ZIELONEJ GÓRY 
DO WYBRANYCH POLSKICH MIAST

WOJEWÓDZTWO 
LUBUSKIE
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Firma HUT Technika Środowiska sp. z o.o. funkcjonuje w Zielonej Górze  
od 1996 roku.

Nasze innowacyjne produkty skierowane są do branży utylizacji oraz 
recyclingu odpadów stałych. Od 2001 r. rynek ten rozwija się w Polsce 
bardzo dynamicznie. 

Najważniejszym dla mnie kryterium przy wyborze lokalizacji była bliskość 
Niemiec jak również wsparcie lokalnych władz. Zielona Góra, poprzez 
włączenie terenów inwestycyjnych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
oferuje bardzo sprzyjające warunki prowadzenia działalności, ulgi 
podatkowe jak również dostęp do wykwalifikowanej kadry. Biorąc pod 
uwagę powyższe Zielona Góra w pełni spełniła nasze oczekiwania, 
a prowadzona przez nas działalność stale się rozwija. Potwierdzeniem 
tego jest realizowany obecnie nowy projekt inwestycyjny polegający na 
rozszerzeniu naszych technologii i produkcji.”

Dipl.-Ing. Steffen Rölig 
Prezes 

HUT Technika 
Środowiska Sp. z o.o.

Zielona Góra to w ostatnim czasie najdynamiczniej rozwijające się miasto 
w województwie lubuskim. Nowe inwestycje w Lubuskim  Parku Przemysłowo 
- Technologicznym w Nowym Kisielinie to łącznie 6 inwestorów i ponad 
1000 nowych miejsc pracy do końca 2017 roku. Kolejne tereny inwestycyjne 
jakie oferuje miasto to blisko 100 hektarów. 35% spośród dotychczasowych 
pracodawców planuje zwiększyć w tym roku zatrudnienie. Część z nich 
zamierza też rozbudowywać obecne zakłady produkcyjne. 

Pojawienie się w regionie nowych inwestorów nie wpłynęło znacząco 
na poziomy wynagrodzeń oferowanych na rynku, które w przypadku 
pracowników niewykwalifikowanych nadal oscylują w okolicach płacy 
minimalnej. Natomiast bliskość granicy zachodniej ułatwia pracownikom 
z terenów Zielonej Góry i okolic podejmowanie pracy na terenie Niemiec.  
Dotyczy to zarówno prac dorywczych w okresie letnim, jak również pracy 
stałej. Stawki oferowane po stornie niemieckiej są dużo bardziej atrakcyjne, 
co ma negatywny wpływ na liczbę kandydatów gotowych do podjęcia 
zatrudnienia po polskiej stronie granicy. Stąd też w najbliższym półroczu blisko 
36% firm z zachodniej Polski planuje podwyżki wynagrodzeń aby łatwiej  
pozyskiwać nowych i zatrzymywać w firmie obecnych pracowników. 

Anna Loc 
Senior Branch Manager

Randstad Staffing 
Gorzów Wielkopolski
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Od kilku lat polski rynek pracy przekształca się w rynek 
pracownika. Pozyskiwanie kadr staje się coraz większym 
wyzwaniem dla pracodawców. Z badań Instytutu Badawczego 
Randstad wynika, że w najbliższym półroczu co trzecia 
firma planuje zwiększyć zatrudnienie. Ciągle rosnące 
zapotrzebowanie na pracowników fizycznych powoduje, 
że firmom trudno rekrutować duże grupy pracowników 
w popularnych lokalizacjach, będących od dłuższego czasu 
w kręgu zainteresowań nowych inwestorów. 

Szczególnie widoczne jest to w okolicach dużych miast, 
które od lat cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem 
ze strony firm lokujących swoje zakłady w Polsce. Stopa 
bezrobocia w miastach takich jak Poznań, Wrocław, 
Warszawa czy Katowice spadła poniżej 3%, co w praktyce 
oznacza brak osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem 
zatrudnienia. Pracownicy poszukiwani są więc w powiatach 
i województwach ościennych, a standardem staje się 
zapewnienie przez pracodawcę darmowego codziennego 
transportu. W tych regionach korzystanie z cudzoziemców 
(głównie obywateli Ukrainy) stało się koniecznością. Prawie 
półtora miliona pracowników zza wschodniej granicy 
pracujących obecnie na terenie naszego kraju jest najlepszym 
potwierdzeniem tego trendu. Należy jednak pamiętać,  
że rozwiązanie to łączy się z dodatkowymi kosztami  
dla pracodawcy, związanymi z zapewnieniem bezpłatnego 
zakwaterowania dla tych osób. 

W lutym 2017r. negocjatorzy europarlamentu i maltańska 
prezydencja UE uzgodniły treść rozporządzenia w sprawie 
wpisania Ukrainy i Gruzji na listę krajów z ruchem bezwizowym 
z UE. Decyzja ma wejść w życie w czerwcu br. i oznaczać będzie, 
że obywatele tych krajów będą mogli wjechać do Unii bez wizy 
na 90 dni w ciągu pół roku. Zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy 
i Gruzji nie jest równoznaczne z możliwością podjęcia pracy 
na terenie Unii, jednak będą oni mogli ubiegać się o pozwolenie 
na pracę w kraju, na którego terenie będą w danym momencie 
przebywać.

Dlatego kolejne firmy poszukujące optymalnych lokalizacji  
do ulokowania swojej działalności w Polsce przychylnym okiem 
spoglądają na mniejsze miasta, które do tej pory nie cieszyły 
się dużym zainteresowaniem inwestorów. Niezaprzeczalnym 
atutem takich miejsc jest wciąż wysoka liczba ludności w wieku 
produkcyjnym, która daje solidną bazę potencjalnych kandydatów, 
przy jednoczesnej relatywnie wysokiej stopie bezrobocia 
i ograniczonej konkurencji ze strony innych podmiotów. Za takim 
wyborem przemawia również niższy poziom wynagrodzeń.

Na polskim rynku pracy do kilku lat obserwowany jest wzrost 
stopnia konkurencyjności. Pozyskiwanie wartościowych 
kandydatów wymaga większego zaangażowania ze strony 
pracodawców oraz generuje wyższe koszty. To powoduje,  
że firmy coraz większy nacisk kładą na działania nakierowane 
na utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz 
uzyskanie ich odpowiedniej motywacji, zdając sobie sprawę,  
że nakłady ponoszone na ich rekrutację i szkolenie są znaczące.

Rynek pracy w Polsce

Pracownik  
produkcyjny / operator 
maszyn bez doświad-

czenia (unskilled)

Pracownik  
produkcyjny/operator 
maszyn z doświad-
czeniem (skilled)

Magazynier 
 bez  

uprawnień

Magazynier  
z  

uprawnieniami

Pakowacz  
/ konfekcjoner Brygadzista 
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Białystok 12 12 13 12 13 14 12,5 12,5 12,5 13 13 14 12 12 13 15 18 25

Częstochowa 12 13 14 12 13 15 12 12,5 13 12 15 18 12 13 13 17 25 33

Kielce 13 15 18 15 18 25 14 16 20 14 16 20 13 16 18 18 25 32

Konin 12 15 17 15 18 20 12 13 15 17 18 23 12 15 17 23 24 36

Legnica 12,5 13,5 14,5 13 14,5 15,5 13 14 15,5 14,5 15,5 17 12,5 13,5 15 19,5 25 31

Bolesławiec 12,5 13,5 14,5 13 14,5 15,5 13 14 15,5 14,5 15,5 17 12,5 13,5 15 18 24 30

Lublin 12 13 15 13 14 16 12 13 15 13 15 20 12 13 15 18 28 35

Radom 12 14 14 12 15 15 12 13 15 12 14 17 12 12 14 18 26 35

Rzeszów 12 13 15 13 14 16 12 13 15 13 15 20 12 13 15 18 28 35

Zielona Góra 12 13 15 17 21 26 12 13 15 15 18 19 12 15 18 21 25 36

Blue collar – wynagrodzenie godzinowe (brutto PLN)

Źródło: Randstad Polska
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White collar – średnie miesięczne wynagrodzenie (brutto PLN )

Źródło: Randstad Polska

Logistyka

minimalna najczęściej oferowana maksymalna

Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego 13 500 15 500 18 000

Dyrektor Logistyki 12 000 14 000 16 000

Kierownik Magazynu 7 000 8 000 10 000

Kierownik Transportu 7 000 8 500 10 500

Kierownik Spedycji 7 000 8 500 11 000

Kierownik Zmiany 5 000 6 000 7 500

Spedytor 4 000 5 000 6 500

Specjalista ds. Celnych 5 000 6 000 6 500

Specjalista ds. Łańcucha Dostaw 4 000 5 000 7 000

W przypadku pracowników fizycznych niższego szczebla  
ich zatrzymanie w firmie jest w dużej mierze uzależnione  
od oferowanego przez pracodawcę wynagrodzenia.  
Zgodnie z wynikami najnowszej polskiej edycji badania Randstad 
Employer Brand Research 2017, aż 77% osób wymienia 
wynagrodzenia i świadczenia pracownicze jako główny czynnik 
decydujący o atrakcyjności pracodawcy. Biorąc pod uwagę, 
że jest to grupa otrzymująca najniższe wynagrodzenia, często 
na granicy płacy minimalnej, nie dziwi otwartość tych osób 
na  zmianę pracodawcy celem poprawienia swojej sytuacji 
finansowej. Rynek pracownika i mnogość ofert pracy  
na największych rynkach tylko temu sprzyja.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników 
średniego i wyższego szczebla. Dla nich również wynagrodzenie 
pozostaje istotnym elementem przy wyborze nowego 
pracodawcy, ale jak pokazują nasze badania osoby te bardziej 
cenią sobie szansę rozwoju kariery, atrakcyjny system szkoleń 
oraz treść i środowisko pracy. Przez lata przedstawiciele tej 
grupy pochodzący z mniejszych ośrodków miejskich chcąc 
rozwijać karierę zawodową zmuszeniu byli do opuszczania 
miejsca zamieszkania i przyjmowania ofert pracy w największych 
miastach. Z ich deklaracji wynika jednak, że w przypadku 
pojawienia się interesujących wyzwań zawodowych w ich 
rodzinnych stronach, skłonni byliby do powrotu. Taka tendencja 
zaczyna być zauważalna na rynku pracy. Dla inwestorów 
zainteresowanych mniejszymi ośrodkami oznacza to dostęp  
nie tylko do kandydatów kończących naukę na lokalnych 
uczelniach oraz specjalistów i managerów funkcjonujących  
na miejscowym rynku, ale również świetnie wyszkolonych, 
gotowych do relokacji ekspertów, którzy doświadczenia 
zdobywali u najbardziej cenionych pracodawców.

W tabeli poniżej prezentujemy średnią wynagrodzeń  
dla 9 lokalizacji omawianych w raporcie (miasta o ludności 
poniżej 350 tys. osób) dot. stanowisk kierowniczych 
i specjalistycznych w branży produkcyjnej i logistycznej.
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Zezwolenie na pracę* Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi**

Opis

Dokument uprawniający cudzoziemca 
do podjęcia pracy w Polsce. 

Cudzoziemiec musi posiadać wizę 
lub zezwolenie na pobyt czasowy aby 

podjąć pracę. 

Dokument wydawany obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki 
Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy uprawniający do podjęcia 
pracy w każdej branży w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 

Oświadczenie można wykorzystać w sposób ciągły lub w kilku krótszych okresach. 
Cudzoziemiec musi posiadać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy  

aby podjąć pracę.

Dla Kogo Cudzoziemcy spoza UE. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. 

Ścieżka uzyskania

Wnioskuje o zezwolenie na pracę do 
Wojewody właściwego ze względu na 
jego siedzibę. Zezwolenie jest decyzją 

administracyjną

Rejestruje je w powiatowym urzędzie pracy  
Właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. 

Czas potrzebny na uzyskanie 
-  1 miesiąc (wydanie lub odmowa 

wydania zezwolenia na pracę)  
(2 miesiące maksymalnie) - sprawy 

szczególnie skomplikowane. 

Czas potrzebny na uzyskanie - uzależniony od Powiatowego urzędu pracy  
– np. w warszawskim wymagane są dwie wizyty – złożenie oświadczenia  

i odbiór zarejestrowanego po 7-10 dniach).

Wysokość opłaty: 50 PLN - 
powierzenie pracy na okres 

nieprzekraczający 3 miesięcy; 100 
PLN - powierzenie pracy na okres 
dłuższy niż 3 miesiące; 200 PLN - 
delegowanie cudzoziemca do Polski 
w celu realizacji usługi eksportowej. 

Bezpłatnie.

Okres ważności

Wydawane na czas określony nie 
dłużej jednak niż 3 lata. Długość 
okresu ważności zezwolenia na 
pracę może różnić się pomiędzy 

województwami (wojewoda w swoim 
rozporządzeniu może skrócić okres 
na jaki jest wydawane zezwolenie). 

Maksymalnie 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy  
(przekroczenie tego czasu skutkuje uznaniem wykonywanej pracy za nielegalną). 

Przedłużenie

Pracodawca składa wniosek 
o przedłużenie. Wniosek należy 

złożyć nie później niż 30 dni 
przed upływem okresu ważności 

poprzedniego zezwolenia na pracę.

Nie ma możliwości przedłużenia oświadczenia ponad 6 miesięcy Jeśli pracodawca 
chce aby cudzoziemiec pracował na jego rzecz dłużej niż 6 miesięcy może złożyć 

wniosek o wydanie zezwolenia na pracę po 3 miesiącach wykonywania przez 
cudzoziemca pracy - wówczas wniosek składany jest u Wojewody.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę.

Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 1 

kwietnia 2015 r. w sprawie wydania 
zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

-

* Zezwolenie na Pracę - decyzja administracyjna wydawana  na wniosek pracodawcy przez Wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. 
Maksymalny okres na jaki może zostać udzielone zezwolenie to 3 lata. Zezwolenie może otrzymać cudzoziemiec będący obywatelem kraju trzeciego 
względem Unii Europejskiej.

** Oświadczenie o zamiarze powierzenie pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji 
Rosyjskiej, Ukrainy - Dokument w formie oświadczenia pracodawcy - rejestrowany przez właściwy Urząd Pracy - uprawniający do powierzenia pracy 
cudzoziemcom jedynie ze ściśle określonych Państw. Praca może być wykonywana maksymalnie przez 6 miesiecy w okresie 12 miesiecy dla jednego  
lub wielu pracodawców.

Dokumenty uprawniające  
do powierzenia cudzoziemcom (spoza UE) pracy w Polsce.

Źródło: Randstad Polska
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