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CEL PREZENTACJI

Przedstawienie roli inwestycji firm 

z sektora nowoczesnych usług 

biznesowych w rewitalizacji miasta 

poprzemysłowego. 

PLAN PREZENTACJI

1. Specyfika sektora nowoczesnych usług 

biznesowych

2. Rewitalizacja miasta poprzemysłowego

3. Rewitalizacja Miasta Katowice przez sektor 

nowoczesnych usług biznesowych



STRATEGIA NA LATA 2014-2020

Zgodnie z przyjętą przez ABSL szeroką definicją sektora, jego charakterystyka opiera się na analizie centrów usług z kapitałem

zagranicznym oraz polskim:

 Centrów usług wspólnych (ang. Shared Service Centers, SSC),

 Outsourcingu procesów biznesowych (ang. Business Process Outsourcing, BPO),

 Outsourcingu usług IT (ang. Information Technology Outsourcing, ITO),

 Badawczo-rozwojowych (ang. Research&Development, R&D),

DEFINICJA SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH



SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG 

BIZNESOWYCH  

W POLSCE 2016

Źródło: ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016



Konkurencyjność wg A. Klasika

„Konkurencyjność to zdolność organizacji działających w regionie do plasowania wytwarzanych w nim produktów i usług na

rynkach międzynarodowych. To także jego atrakcyjność inwestycyjna i biznesowa, kulturowa i poznawcza oparta na wielorakich źródłach

zasobowych, przewadze i atrakcyjności, które organizacjom i mieszkańcom trwale zapewnia region. Konkurencyjność to równocześnie

pewien osiągnięty poziom uczestnictwa regionu w wymianie z otoczeniem, wręcz jego internacjonalizacja, ale także swego rodzaju

dynamiczna równowaga między oszczędnościami i obciążeniami fiskalnymi ludności a inwestycjami prywatnymi i publicznymi, dla których

te oszczędności i obciążenia powinny być podstawowym źródłem finansowania.”

Inwestycje z sektora nowoczesnych usług biznesowych zwiększają konkurencyjność lokalnej gospodarki. 



Czynniki sprzyjające rozwojowi regionalnemu (S. L. Bagdziński)

1. Czynniki ekonomiczne: wzrost kapitału, wzrost popytu i zmiany w jego strukturze, wzrost dochodów ludności i zysków

przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia, wzrost nakładów inwestycyjnych, wzrost wydajności pracy, specjalizacja produkcji,

ukształtowanie nowoczesnego menedżmentu;

2. Czynniki społeczne: wzrost i zmiany w strukturze konsumpcji, tempo i charakter procesów urbanizacji, przemiany w

świadomości regionalnej, wzrost wykształcenia, wzrost aktywności i upowszechniania postaw przedsiębiorczości, podnoszenie

sprawności funkcjonowania samorządów terytorialnych;

3. Czynniki techniczne i technologiczne: unowocześnienie struktury rzeczowej aparatu wytwórczego, rozwój zaplecza

techniczno-badawczego i wdrożeniowego, jakościowe zróżnicowanie produkcji, rozwój przemysłów wysokiej technologii, poprawa

jakości produkcji, innowacyjność techniczna, innowacje produktowe, doskonalenie infrastruktury technicznej;

4. Czynniki ekologiczne: postęp w zakresie ochrony środowiska naturalnego, racjonalizacja gospodarowania zasobami

środowiska naturalnego, wdrażanie obiegów zamkniętych;

5. Czynniki polityczne: charakter władzy, zakres kompetencji – uprawnień władzy, sposób sprawowania władzy, stopień

akceptacji władzy przez społeczeństwo.



ZATRUDNIENIE W CENTRACH BPO, SSC, 

IT, R&D 

W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH 

USŁUG BIZNESOWYCH

Źródło: ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016



SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH

W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ

Źródło” ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej 2016



WYBRANI INWESTORZY POSIADAJĄCY CENTRA USŁUG W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ

Źródło” ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej 2016



EFEKTY INWESTYCJI SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W KONTEKŚCIE LOKALNEJ 

GOSPODARKI

 Rozwój kapitału ludzkiego

 Centra usług oddziałują na otoczenie poprzez zatrudnienie powstające u dostawców działających na rzecz centrów usług

 Dochodowe i zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe

 Rozwój rynku nieruchomości (nowe biurowce, hotele, restauracje)

 Dochody podatkowe z PIT, CIT i podatku od nieruchomości



STRATEGIA NA LATA 2014-2020

CZEGO WARTO INWESTOWAĆ W KATOWICACH

Źródło: http://katowice24.info/co-niszczy-gorny-slask/

REWITALIZACJA MIASTA POPRZEMYSŁOWEGO

Miasto poprzemysłowe:

 oparte o przemysł, na którym się rozwijało.

 straciło lokalny „silnik” rozwoju, co powoduje ogromne zmiany 

m.in. dezintegrację społeczną i przestrzenną. 

 charakteryzuję się odpowiednią infrastrukturą drogową, kolejową, 

z terenami składowymi oraz osiedlami robotniczymi.

 przy upadku miasta przemysłowego powstaje miasto 

poprzemysłowe określane jako rodzaj miasta w kryzysie.

 pojawiają się obszary, z którymi nie wiadomo co zrobić, ludzie, 

którzy stracili pracę i środki do życia.

 w pierwszym etapie przemysł był zasobem dla miasta 

przemysłowego, w kolejnym etapie to miasto staje się zasobem 

dla globalnych rynków



Ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 

w centrum miasta:

 podnosi atrakcyjności miasta,

 wzmocnia konkurencyjności, 

 zmienia wizerunek, 

 polepsza jakości życia mieszkańców. 

Rewitalizacja rozumiana jako regeneracja społeczno-ekonomiczna obszaru poprzez ożywienie funkcji 

gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, reprezentacyjnych, a także powstrzymania negatywnych tendencji 

związanych z depopulacją i degradacją centralnych przestrzeni miejskich.



NA

Cele rewitalizacji terenów poprzemysłowych są skierowane głównie na 

kwestie:

 przestrzenne 

 ekonomiczne 

 ekologiczne

Cele społeczne:

 definiowane i osiągane w odniesieniu do sąsiadujących z terenem 

poprzemysłowym obszarów lub całego miasta. 



- podnoszenie atrakcyjności mieszkaniowej i 

inwestycyjnej miasta, 

- poprawę wizerunku,

- działania rewitalizacyjne, które tworząc popyt na 

dobra pracę - wzmacniają lokalną gospodarkę. 

Rewitalizacja służy pobudzaniu rozwoju gospodarczego 

Bezpośrednio Pośrednio

- Tworzeniem przestrzeni produkcyjnej (m.in. inkubatory 

przedsiębiorczości, parki przemysłowe);

- Tworzenie przestrzeni usługowej (m.in. centra handlowe, 

centra biurowe, obiekty kultury);

- Tworzeniem miejsc pracy oraz poszerzaniem bazy 

podatkowej. 



Przykłady zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Katowicach.

 handlowe - „Silesia City Center” na terenie byłej kopalni Kleofas;

 biurowe - „Silesia Business Park” na terenie byłej Huty Baildon; „Górnośląski Park Przemysłowy” na terenie dawnych Zakładów

Cynkowych „Silesia”;

 wystawowo – kongresowe - „Międzynarodowe Centrum Kongresowe” (MCK) na terenie byłej kopalni Katowice;

 kulturalno – rozrywkowe - „Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia” (NOSPR) na terenie byłej kopalni Katowice;

 muzealne - „Muzeum Śląskie” na terenie byłej kopalni Katowice;

 mieszkaniowa - „Dębowe tarasy” na terenie byłej kopalni Kleofas (Zagórska, Śmietana, Rewitalizacja zabudowy i terenów poprzemysłowych

na Górnym Śląsku).



Na terenie Miasta obecnie działalność górniczą

prowadzi 5 kopalń:

- KWK "Wujek";

- KWK "Murcki-Staszic";

- KWK "Wieczorek";

- KWK "Mysłowice-Wesoła";

- KWK "Ruda" Ruch "Halemba" (wcześniej KWK

"Halemba-Wirek").

W Katowicach powierzchnia terenów górniczych wynosi

ok. 115,3 km2 co stanowi 70,3% powierzchni miasta.



Katowice podejmują liczne działania w celu pozyskania na obszary

zdegradowane inwestorów:

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości. Urząd Miasta Katowice proponuje

zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - Uchwała

Rady Miasta nr L/1189/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od

podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach Uchwały Rady Miasta

Katowice NR VIII/147/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia od

podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną;

3. Opieka nad inwestorem w perspektywie długoterminowej. W strukturze

Urzędu Miasta Katowice utworzono Wydział Obsługi Inwestorów w celu zapewnienia

inwestorom indywidualną profesjonalną pomoc w dłuższej perspektywie.



Bogata zabudowa poprzemysłowa na terenie Śląska po dobrze 

przeprowadzonym procesie rewitalizacji może służyć każdej 

funkcji wzbogacając ją o ciekawe rozwiązania przestrzenne 

stając się nowym wizerunkiem śląskiego miasta jako miasta 

nowoczesnego, postępowego i innowacyjnego. 



Silesia City Center jest dziś wizytówką Śląska na mapie komercyjnych inwestycji handlowych, zaś wybudowana później część

mieszkalna – osiedle Dębowe Tarasy jest jedną z bardziej prestiżowych lokalizacji na pierwotnym rynku nieruchomości

mieszkaniowych.

Żródło: nowyzabytek.pl/silesia-city-center/

SILESIA CITY CENTER



INWESTYCJE SEKTORA NOWOCZESNYCH

USŁUG BIZNESOWYCH

SILESIA BUSINESS PARK

Projekty z sektora stają się narzędziem

rewitalizacji miasta poprzemysłowego.

Silesia Business Park, powstając na terenie

dawnej Huty Baildon, wpisuje się w proces

zmiany postrzegania terenów poprzemysłowych

Katowic jako atrakcyjnych inwestycyjnie.



GÓRNOŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWY

Misją GPP jest ożywienie zdegradowanych obszarów poprzemysłowych leżących na pograniczu Katowic i Siemianowic Śląskich poprzez

organizowanie infrastruktury oraz tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

W GPP Business Park biura wynajęły ING Services i Teleperformance

źródło: http://www.katowice.pro/



Wspólny projekt, zainicjowanych potrzebami miasta i jego mieszkańców - kompleksowa przebudowa zdegradowanej przestrzeni 

katowickiego dworca PKP oraz przyległych ulic i placów. 

Inwestor założył utworzenie innowacyjnego centrum komunikacyjnego, handlowego i biznesowego, które będzie wizytówką aktywnego

i nowoczesnego miasta. 

Źródło: http://przemiana.katowice.eu/

KATOWICKI DWORZEC PKP



Strefa Kultury rozciąga się na 16 ha terenu po zamkniętej 

w 1999 r. KWK Katowice

Rok 1998 

Rok 2014 

Zabytkowe i zrewitalizowane obiekty zostały przystosowane 

do funkcji muzealnych, a otaczająca je przestrzeń parkowa 

uzyskała nową funkcję łącznika pomiędzy Parkiem 

Bogucickim a pozostałymi częściami Strefy Kultury. 

STREFA KULTURY



Po rewitalizacji miejsce tętni życiem, dzięki czterem ważnym instytucjom i obiektom: 

 Muzeum Śląskie 

 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR), 

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) 

 Spodek



• Ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych jest dużym wyzwaniem

dla władz miejskich, jednocześnie są one cennym zasobem przestrzeni

rozwojowej dla miast ze względu na ich położenie w pobliżu centrów

miejskich.

• Proces rewitalizacji wpływa bardzo pozytywnie na obraz miasta, przyczyniając

się do poprawy jego wizerunku.

• Prezentuje się jako miasto lepiej „zorganizowanego urbanistycznie”, bardziej

aktywne ekonomicznie, tym samym sprzyjające inwestycjom i inwestorom.



 Biznes międzynarodowy w tym sektor nowoczesnych usług 

biznesowych istotnie wpływa na rozwój gospodarczy miast i 

województw;

 Istotna jest interwencja publiczna, która musi znajdować wyraz 

nie tylko działań rewitalizacyjnych na terenach 

poprzemysłowych, ale także w szerszych regulacjach dotyczących 

gospodarowania przestrzenią;

 Coraz większa obecność inwestorów zagranicznych wpływa na 

atrakcyjność inwestycyjną Katowic i województwa śląskiego, jak 

również na postrzeganie tych lokalizacji jako atrakcyjnych do 

życia i pracy;

 Miasto Katowice i województwo śląskie muszą prowadzić 

konsekwentną politykę, by coraz więcej osób chciało właśnie 

tutaj żyć i pracować, szczególnie biorąc pod uwagę współczesne 

procesy demograficzne;

 Firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych zwiększają 

również popyt na nowoczesną powierzchnię biurową w mieście i 

generują większość popytu na powierzchnię biurową w miastach 

regionalnych. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


