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1
Dlaczego 
Bydgoszcz?
 
Bydgoszcz to ósme pod względem liczby 
ludności miasto w Polsce (ponad 350 tys. 
mieszkańców), stolica administracyjna 
województwa kujawsko-pomorskiego.  
Wraz z Toruniem tworzy aglomerację 
bydgosko-toruńską zamieszkiwaną przez 
blisko 800 tys. osób. Miasto jest liderem 
dynamicznie rozwijającego się regionu, 
skupiającym liczne funkcje społeczno-
gospodarcze. Znaczące atuty ośrodka, 
wpływające na jego atrakcyjność dla 
inwestorów z sektora nowoczesnych 
usług biznesowych, to położenie 
komunikacyjne oraz wysoka jakość 
kapitału ludzkiego. Bydgoszcz cechuje 
się ogromnym potencjałem, realizując 
strategię miasta przyjaznego mieszkańcom 
i przedsiębiorcom.

Fot.: Robert Sawicki
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Odległość Czas podróży 
samochodem

Czas podróży 
pociągiem

Poznań 140 km 1h 50min 1h 35min 

Gdańsk 167 km 1h 55min 1h 45min 

Warszawa 300 km 2h 50min 3h 35min 

Szczecin 257 km 3h 40min 4h 42min

Berlin 400 km 4h 00min 5h 20min 

Źródło: opracowanie własne ABSL

RYCINA 1
POŁOŻENIE BYDGOSZCZY I ODLEGŁOŚCI DO WYBRANYCH MIAST

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie danych Google Maps

Bydgoszcz

Katowice

Według rankingu TomTom Traffic 
Index Bydgoszcz charakteryzuje 
niski wskaźnik zatłoczenia ulic 
w porównaniu do największych 
miast w Polsce.

Źródło: www.tomtom.com/en_gb/trafficindex
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RYCINA 2
KOMUNIKACJA LOTNICZA – PORT LOTNICZY BYDGOSZCZ (BZG)

Dublin

Londyn

Glasgow

5 km
Odległość portu  
lotniczego od centrum 
miasta

4
Liczba obsługiwanych 
krajów (w ramach siatki 
połączeń regularnych)

9
Liczba połączeń  
lotniczych (w ramach siatki 
połączeń regularnych)

337 600 (2017 r.) 
400 000+ (prognoza na 2018 r.)

Całkowity ruch  
pasażerski

Polskie Linie Lotnicze LOT,  
Lufthansa, Ryanair

Linie lotnicze obsługu-
jące połączenia  
regularne

Londyn (LTN, STN): łącznie 11 
Frankfurt nad Menem (FRA): 7 
Dublin (DUB): 2

Liczba bezpośrednich lotów do wybranych  
miast tygodniowo:

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie  
www.plb.pl oraz Google Flights

Birmingham
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Düsseldorf

Frankfurt
Kijów

Źródło: http://plb.pl/pl/contents/334

RYCINA 3
MAPA REGULARNYCH, PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ LOTNICZYCH Z BYDGOSZCZY

Lwów

Bydgoszcz

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz (BZG) obsługuje kilka 
ważnych kierunków biznesowych, w tym codzienne loty do Frankfurtu (FRA). Port lotniczy położony jest 
w bardzo dogodnej odległości od centrum miasta. Dojazd zajmuje kilkanaście minut. W czasie poniżej 
dwóch godzin można dotrzeć z Bydgoszczy do dwóch międzynarodowych portów lotniczych: w Gdańsku 
(GDA) i Poznaniu (POZ). Na największy port lotniczy kraju, Lotnisko Chopina w Warszawie (WAW), dojazd 
trwa niecałe trzy godziny.

Warszawa

Dlaczego Bydgoszcz? 
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2

Fot.: Shutterstock

Usługi dla 
biznesu
 
Bydgoszcz znajduje się w gronie 
najważniejszych miejsc lokalizacji inwestycji 
z sektora nowoczesnych usług biznesowych 
w Polsce. Pod względem zatrudnienia 
w centrach usług BPO, SSC, IT, R&D zajmuje 
ósme miejsce w kraju i dynamicznie się 
rozwija. Przyrost miejsc pracy w branży  
(28% od I kw. 2016 r.) wspiera udana 
współpraca inwestorów z branżą 
nieruchomości komercyjnych, firmami 
rekrutacyjnymi, władzami lokalnymi, 
szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami 
otoczenia biznesu. Bydgoszcz doskonale 
wykorzystuje możliwości związane 
z rozwojem sektora, w szczególności 
szeroko rozumianych usług IT, coraz mocniej 
zaznaczając swoją obecność na krajowej 
mapie usług biznesowych.
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Specjalizacja miasta: usługi IT
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Bydgoszczy 

jako ośrodka usług biznesowych jest jego wyspecjalizowanie 
w kierunku IT. Wśród 11 największych ośrodków usług bizne-

sowych w Polsce Bydgoszcz zajmuje pierwsze miejsce, biorąc 
pod uwagę udział usług IT w strukturze zatrudnienia centrów 

BPO, SSC, IT, R&D. 

RYCINA 4
CECHY BYDGOSZCZY ŚWIADCZĄCE O ATRAKCYJNOŚCI MIASTA JAKO OŚRODKA USŁUG DLA BIZNESU

Konkurencyjny poziom presji  
na rynku pracy

Udział pracujących w centrach BPO, SSC, IT, R&D w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata) 

w Bydgoszczy wynosi 7%. Świadczy to o tym, że presja na 
lokalnym rynku pracy jest niższa niż w większości głównych 

ośrodków usług biznesowych w Polsce. 

Dogodny dostęp do kadr  
z regionu

Bliskie położenie Torunia (dojazd zajmuje około godziny) ma 
pozytywny wpływ na podaż wykwalifikowanych pracowników 

na lokalnym rynku pracy. W bydgoskich centrach usług 
znalazło zatrudnienie wielu pracowników dojeżdżających do 

pracy z tego miasta. 

Szybko rozwijający się  
rynek biurowy

Około 30% zasobów powierzchni biurowej w mieście zostało 
oddanych do użytku w okresie ostatnich trzech lat. Stanowi to 
potwierdzenie szybkiego rozwoju rynku biurowego i oznacza, 

że duża część powierzchni biurowej w mieście znajduje się 
w nowoczesnych budynkach.

Historie sukcesu centrów  
BPO, SSC, IT, R&D

W opinii najważniejszych inwestorów w mieście Bydgoszcz 
jest sprawdzonym miejscem prowadzenia działalności gospo-

darczej. Większość centrów usług biznesowych rozszerzyła 
w ostatnich trzech latach zakres i poziom zaawansowania 
swojej działalności, czemu towarzyszył również wyraźny 

wzrost zatrudnienia w firmach.

Konkurencyjność kosztowa
Miasto charakteryzują niższe koszty operacyjne w porównaniu 

do największych ośrodków usług biznesowych w Polsce.  
Co więcej, w rankingu "European Cities and Regions of the 

Future 2018/19" (fDi Intelligence, Financial Times) Bydgoszcz 
zajęła VII miejsce w Europie pod względem efektywności kosz-

towej w kategorii "Średnich Europejskich Miast Przyszłości".

Strategia gospodarcza
Konsekwentna realizacja polityki wsparcia inwestorów i przed-
siębiorców stanowi podstawę dynamicznego rozwoju miasta 
jako jednego z czołowych regionalnych ośrodków gospodar-

czych w Polsce. Warto dodać, że Bydgoszcz została uznana za 
najlepsze miasto do inwestycji wg niezależnego raportu Banku 

Światowego pt. „Doing Business In Poland 2015”.

Wsparcie dla inwestorów
W Bydgoszczy kompleksową obsługą inwestorów zajmuje 
się Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego – instytucja 
otoczenia biznesu powołana w 2013 r. Dedykowany zespół 
zapewnia wsparcie podczas procesu inwestycyjnego oraz 

profesjonalną opiekę poinwestycyjną. Więcej informacji 
w rozdziale „Wsparcie inwestorów”.

Źródło: opracowanie własne ABSL



Liczba centrów usług dla biznesu powstałych od początku 
2016 r. Plany firm dotyczące zatrudnienia w tych inwestycjach 
zakładały powstanie ponad 500 nowych miejsc pracy, z czego 
ponad połowa została już wygenerowana.

Źródło: opracowanie własne ABSL
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Liczba pracowników zatrudnionych w bydgoskich centrach 
usług BPO, SSC, IT, R&D świadczących usługi w językach 
obcych (stan na I kw. 2018 r.). Wraz z centrami, które 
świadczą usługi wyłącznie w języku polskim dla klientów 
zlokalizowanych w Polsce, zatrudnienie to ponad 10 000 osób.

Liczba centrów usług BPO, SSC, IT, R&D w Bydgoszczy  
(I kw. 2018 r.), z których 44% to podmioty zagraniczne.

Liczba państw, w których firmy posiadające swoje centra  
usług biznesowych w Bydgoszczy mają siedziby główne  
(Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, USA, Francja, 
Finlandia, Holandia, Kanada).

Wzrost zatrudnienia w centrach usług w Bydgoszczy od  
I kw. 2016 r. do I kw. 2018 r. (łącznie nieco ponad 2 tys. osób). 
Zdecydowaną większość nowo powstałych w tym okresie 
miejsc pracy wygenerowały dotychczas istniejące w mieście 
centra, które rozwijały swoją działalność.

Liczba centrów usług BPO, SSC, IT, R&D funkcjonujących 
w Bydgoszczy prognozowana na 2020 r. (wg konserwatywnego 
scenariusza).

Najważniejszą kategorią usług świadczonych w bydgoskich 
centrach są usługi IT (w tym działalność badawczo-rozwojowa 
w zakresie rozwoju oprogramowania). Generują one 86% 
zatrudnienia w branży i są częścią profilu działalności 
dominującej większości centrów w mieście. 

Liczba zatrudnionych w centrach BPO, SSC, IT, R&D 
świadczących usługi w językach obcych prognozowana  
na 2020 r. (wg konserwatywnego scenariusza).

RYCINA 5
SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W BYDGOSZCZY – KLUCZOWE INFORMACJE

Usługi dla biznesu
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Nazwa Typ  
centrum

Rok  
rozpoczęcia 
działalności

Kraj siedziby  
centrali firmy  
macierzystej

Przedział  
zatrudnienia Profil działalności

Atos IT 2004 >3500 Usługi IT m.in. Managed Services (MS) i Big Data 
and Security (BDS)

Nokia IT 2016  
(wcześniej 
Alcatel-Lucent)

1000-1500 Globalne centrum wsparcia technologicznego, 
usług profesjonalnych oraz badań i rozwoju 
w zakresie zaawansowanych rozwiązań telekomu-
nikacyjnych

iQor IT 2005 1000-1500 Usługi serwisowe z zakresu BPO, wsparcia klienta 
i analizy danych

SDL IT 2012 250-500 Usługi wsparcia technicznego procesów lokaliza-
cyjnych, usługi zarządzania treścią

Teleplan IT 2001 250-500 Usługi serwisowe dla klientów z sektora elektro-
nicznego

PZU SSC 2013 250-500 Centrum kontaktu z klientem

Oponeo SSC 2001 250-500 Centrum kontaktu z klientem

PKP Cargo SSC 2001 250-500 Usługi finansowo-księgowe

Asseco IT 1993 100-250 Rozwój oprogramowania

Teldat IT 1996 100-250 Rozwój oprogramowania, usługi wsparcia 
technicznego

Mobica IT 2011 100-250 Rozwój oprogramowania

Bazy i Systemy Bankowe IT 1994 100-250 Rozwój oprogramowania, outsourcing IT

Asseco Data Systems IT 1966 100-250 Rozwój oprogramowania

Great Call BPO 2017 100-250 Centrum kontaktu z klientem

Oponeo Brandhouse SSC 2010 100-250 Centrum kontaktu z klientem

Vivid Games IT 2012 100-250 Rozwój oprogramowania

Livingston International BPO 2002 <100 Usługi w zakresie zarządzania procesami importo-
wymi, eksportowymi oraz klasyfikacji  
celnej towarów

T Komp IT 2009 <100 Rozwój oprogramowania

Sunrise System IT 2011 <100 Rozwój oprogramowania

Logon IT 1992 <100 Rozwój oprogramowania

Unicall BPO 2013 <100 Centrum kontaktu z klientem

Galactica IT 2005 <100 Rozwój oprogramowania

Soft Blue IT 2012 <100 Rozwój oprogramowania

PGE Systemy IT 2017 <100 Usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej

TABELA 1
CENTRA USŁUG DLA BIZNESU W BYDGOSZCZY
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Nazwa Typ  
centrum

Rok  
rozpoczęcia 
działalności

Kraj siedziby  
centrali firmy  
macierzystej

Przedział  
zatrudnienia Profil działalności

Postdata IT 2002 <100 Rozwój oprogramowania

Cybercom IT 2016 <100 Rozwój oprogramowania

Frosta SSC 2018 <100 Usługi finansowo-księgowe, usługi kontaktu 
z klientem, usługi IT

Eximo Project IT 2010 <100 Rozwój oprogramowania

Cognifide IT 2018 <100 Rozwój oprogramowania

Quad/Graphics IT 2016 <100 Rozwój oprogramowania

SNP Poland IT 2018 <100 Rozwój oprogramowania

MSG Media IT 1997 <100 Rozwój oprogramowania

SuperControl IT 2015 <100 Rozwój oprogramowania

UniDOC IT 2011 <100 Rozwój oprogramowania

Bonair IT 2013 <100 Rozwój oprogramowania

Ericsson IT 2015 <100 Usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej

Syneo IT 1995 <100 Rozwój oprogramowania

Terra Computer IT 2015 <100 Rozwój oprogramowania

Źródło: opracowanie własne ABSL

Źródło: opracowanie własne ABSL

Udział w zatrudnieniu

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0 100%

Francja

Polska

USA

Finlandia

Wielka Brytania

Holandia

Inne państwa

38% 24% 13%

RYCINA 6
STRUKTURA ZATRUDNIENIA W CENTRACH USŁUG W BYDGOSZCZY W PODZIALE NA MIEJSCE SIEDZIBY CENTRALI  
FIRMY MACIERZYSTEJ

12% 6% 4% 3%
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Inne państwa

Źródło: opracowanie własne ABSL

Udział w zatrudnieniu

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0 100%

IT

Usługi komercyjne i profesjonalne

Usługi telekomunikacyjne

Inne branże

62% 15% 12% 11%
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RYCINA 7
STRUKTURA ZATRUDNIENIA W CENTRACH USŁUG W BYDGOSZCZY W PODZIALE NA BRANŻE ICH FIRM MACIERZYSTYCH

RYCINA 8
STRUKTURA ZATRUDNIENIA W CENTRACH USŁUG W BYDGOSZCZY W PODZIALE NA TYPY CENTRÓW USŁUG ORAZ 
KATEGORIE OBSŁUGIWANYCH PROCESÓW

IT

SSC

BPO

86%

11%
3%

Źródło: opracowanie własne ABSL

86%

11%
3%

IT

Contact center 

F&A i inne 
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Źródło: opracowanie własne ABSL

Źródło: opracowanie własne ABSL
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RYCINA 9
GŁÓWNE JĘZYKI WYKORZYSTYWANE W CENTRACH USŁUG ULOKOWANYCH W BYDGOSZCZY

RYCINA 10
CENTRA USŁUG W BYDGOSZCZY W PODZIALE NA LATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI



TABELA 2
PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY CENTRÓW USŁUG Z UCZELNIAMI I SZKOŁAMI Z AGLOMERACJI BYDGOSKO-TORUŃSKIEJ

Firma Przykładowe działania w ramach współpracy

Atos  » Szeroka współpraca z wiodącymi szkołami wyższymi w województwie kujawsko-
-pomorskim.

 » Program „Atos Academy”: szkolenia dla studentów ostatnich lat studiów oraz absol-
wentów z juniorskim doświadczeniem zawodowym. Bezpłatne zajęcia prowadzone są 
w weekendy przez doświadczonych inżynierów Atos.

 » Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy: partner kierunków Zarządzanie 
oraz Informatyka oraz studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie projekta-
mi i Zaawansowane zarządzanie programami i projektami.

 » Program Atos Excellence: seria szkoleń informatycznych i językowych dla młodzieży 
licealnej.

 » Współpraca z II Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy: klasa partnerska o profilu 
matematyczno-informatycznym z rozszerzonymi dwoma językami obcymi.

iQor  » Współpraca z wieloma szkołami średnimi, uczelniami wyższymi w województwie 
kujawsko-pomorskim m.in. z Zespołem Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, 
w którym funkcjonuje klasa patronacka „iQor Class”.

 » Projekt „Drużyna iQora”: staże i praktyki w firmie (kilkaset rocznie), realizowane we 
współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami z regionu. Wsparcie procesu edukacji 
o elementy praktyczne wykorzystywane w firmie. Stypendia dla najlepszych staży-
stów i praktykantów.

 » Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy: partner kierunków Logistyka, 
Informatyka w biznesie, Inżynieria Zarządzania oraz studiów podyplomowych na 
kierunku ZZL dla menedżerów. „iQor aQademy” – cykl bezpłatnych warsztatów 
z obszaru komunikacji.

Nokia  » Współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy: wspól-
nie opracowany program nauczania na kierunku Teleinformatyka. Praktyki, staże, 
seminaria i szkolenia dla studentów.

 » Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy: partner kierunku Informatyka.

 » Współpraca z VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy: udział w opracowaniu 
programu nauczania, warsztaty programistyczne dla uczniów.

SDL  » Współpraca z Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego: organizacja praktyk tłumaczeniowych.

 » Współpraca z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy: organizacja 
ćwiczeń dla studentów filologii angielskiej.

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie stron internetowych firm, szkół średnich i uczelni wyższych
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PwC Service Delivery Center (SDC) to firma o ugrun-
towanej pozycji na rynku oraz w sieci PwC, założona 
w 2009 r., działająca już ponad osiem lat w Katowicach 
i ponad dwa lata w Opolu. SDC zajmuje się świadcze-
niem usług wsparcia dla działów audytu finansowego, 
doradztwa podatkowego oraz usług wewnętrznych 
(“back office”) dla spółek PwC zlokalizowanych 
w ponad 50 krajach na świecie. Obecnie w dwóch 
lokalizacjach zatrudnia już ponad 1700 pracowników, 
a w związku z ambitnymi planami rozwojowymi ta 
liczba ciągle rośnie.

Jednostka w Opolu, powstała w 2016 r. i zajmuje się 
przede wszystkim świadczeniem wsparcia usług  
kadrowych i księgowych. Pracujemy w dwóch  

językach: niemieckim i angielskim. To, co nas wyróżnia 
to bardzo przyjazne środowisko pracy oraz kultura 
wzajemnego wsparcia. Oferujemy bardzo szeroki 
zakres możliwości rozwoju kariery zawodowej, zarówno 
dla studentów i absolwentów, ale również doświadczo-
nych ekspertów w różnych specjalizacjach, zapew-
niając bogaty wachlarz świadczeń pozapłacowych. 
Obecnie w Centrum w Opolu pracuje ponad 100 osób 
jednak w związku z dynamicznym rozwojem, do końca 
lipca 2019 r. planujemy zatrudnić co najmniej dodatko-
we 100 osób. 

3

Fot.: Robert Sawicki

Inwestorzy 
o sobie
 
Wśród ponad 40 firm, które otworzyły 
swoje centra usług w Bydgoszczy, znajdują 
się globalnie rozpoznawalne marki, liderzy 
swoich branż. W mieście ulokowano 
również liczne centra wiodących polskich 
dostawców usług IT. Warto podkreślić, 
że większość inwestorów obecnych 
w Bydgoszczy rozszerzyła w ostatnich latach 
zakres świadczonych przez siebie usług 
i zwiększyła zatrudnienie w swoich centrach. 
W niniejszym rozdziale przedstawiono 
wybrane historie sukcesu inwestycyjnego, 
w ramach których opisano działalność 
bydgoskich centrów oraz zaprezentowano 
plany na kolejne lata.
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Atos jest międzynarodowym liderem w transformacji  
cyfrowej, zatrudniającym około 100 000 pracowników  
w 73 krajach. Będąc europejskim liderem w obszarach Big 
Data, Cybersecurity, High Performance Computing oraz 
Digital Workplace, Grupa Atos dostarcza usługi Cloud, 
Infrastructure & Data Management, Business & Platform 
solutions, jak również usługi transakcyjne za pośrednictwem 
Worldline, europejskiego lidera w sektorze płatniczym. 
Jesteśmy również światowym partnerem IT Igrzysk 
Olimpijskich i Paraolimpijskich. W Polsce Atos działa od 
2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, 
Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Toruniu, Krakowie, 
Opolu i Rzeszowie pracuje ponad 5 000 osób. Nasze serce 
bije w Bydgoszczy, gdzie znajduje się największa z polskich 
lokalizacji. Świadczone są tu usługi w ramach dwóch dywizji: 
Infrastructure and Data Management (IDM) oraz Big Data and 
Security (BDS). Kompleksowy zakres świadczonych usług 
sprawia, że w Bydgoszczy realizujemy strategiczne projekty  
dla klientów globalnych. 

Początki Atos w Polsce sięgają 2000 roku – w Bydgoszczy 
pracowało wówczas 6 osób. Obecnie bydgoski zespół Atos 
tworzy ponad 3500 osób. Do końca 2018 roku planujemy 
zatrudnić ponad 500 osób. Poszukujemy specjalistów IT oraz 
osób ze znajomością języków obcych, w szczególności język 
angielski, niemiecki i francuski.– mówi Anna Data-Hendler, 
Recruitment Manager w Atos. 

Jako jeden z największych pracodawców w województwie 
kujawsko-pomorskim bierzemy aktywny udział w rozwoju 
lokalnej społeczności. Regularnie organizujemy bezpłatne 
akademie z różnych zagadnień, z zakresu IT. Najlepsi 
uczestnicy otrzymują propozycję pracy w Atos. Od kilku 
lat aktywnie współpracujemy z uniwersytetami i szkołami 
średnimi. Nasi eksperci w trakcie różnego rodzaju wykładów 
i warsztatów spotykają się ze studentami przekazując im 
praktyczną wiedzę z różnych obszarów IT. Nasi specjaliści 
mają realny wpływ na kształcenie młodzieży, zarówno 
z zakresu językowego oraz informatycznego. 

W lutym 2018 roku, Atos został wyróżniony tytułem 
głównym w konkursie „Pracodawcy Pomorza i Kujaw 2017” 
w kategorii średni i duży przedsiębiorca za rozwijanie kultury 
organizacyjnej w firmie i tworzenie nowych miejsc pracy 
umożliwiających rozwój zawodowy na rynku regionalnym.  
Więcej informacji: atos.net/pl/kariera

Cybercom Poland, partner transformacji cyfrowej 
przynależący do szwedzkiej grupy IT, w IV kwartale 2016 roku 
uruchomił kolejną jednostkę konsultingową na terenie 
Polski. Spółka działa w zakresie nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych i jest obecna również w Warszawie 
i Łodzi. Aktualnie w Bydgoszczy pracuje 20, spośród 1300 
zatrudnionych w całej grupie, wysoko wyspecjalizowanych 
fachowców w obrębie tworzenia oprogramowania 
w technologiach .NET oraz JAVA. Po ponad roku 
działalności oddział bydgoski może pochwalić się obsługą 
międzynarodowych klientów, m.in. z: Wielkiej Brytanii, 
Szwajcarii czy Szwecji. Cybercom Poland skupia się na 
dostarczaniu rozwiązań idealnie dopasowanych do potrzeb 
klientów, a w swoim portfolio posiada realizacje związane 
z Software Development, Security, Cloud oraz IoT. Zespół 
z Bydgoszczy specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania 
poprzez dostarczanie skalowalnych zespołów scrumowych.

Jednym z przykładów realizacji projektów oddziału jest 
wsparcie światowego lidera w zakresie usług video na 
zamówienie (VOD). Firma ta, współpracując z blisko 650 
wiodącymi studiami filmowymi, sieciami telewizyjnymi, 
niezależnymi producentami filmowymi oraz sieciami 
wielokanałowymi (MCN), dostarczając filmy ponad 1000 
globalnym dystrybutorom video. Usługi te są dostępne 
w aż 37 krajach, w 15 różnych językach. Cybercom Poland, 
w ścisłej współpracy z klientem, realizuje oprogramowanie 
tworzone w .NET, obsługujące platformy przekazu. 

Cybercom w Bydgoszczy jest nastawiony na dalszy rozwój, 
który opiera się na stworzeniu obszernego Competence 
Center w obrębie .NET oraz JAVA.

W Mobica zajmujemy się tworzeniem oprogramowania. 
Na co dzień dostarczamy wysokiej klasy rozwiązania dla 
największych firm z wielu branż: motoryzacyjnej, finansowej, 
aplikacji mobilnych, telewizyjnej, półprzewodników, lotniczej 
i marynistycznej.

Siedem lat. W tak krótkim czasie oddział międzynarodowej 
korporacji zdołał przejść swoją drogę z małego biura 
w centrum Bydgoszczy do rozmiarów firmy zatrudniającej 
niemal 200 osób. Jak udało się nam zajść tak daleko? 
Odpowiedzią na to pytanie są ludzie, którzy tworzą Mobica. 
Zapraszamy do współpracy prawdziwych entuzjastów, 
którzy z pasją tworzą rozwiązania dla naszych klientów. 
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Jesteśmy zespołem, lubimy razem nie tylko pracować, 
ale i spędzać wolny czas. W takiej atmosferze z łatwością 
można uczyć się od innych i czerpać z doświadczenia 
współpracowników. Jeśli już o szerzeniu wiedzy mowa, warto 
wspomnieć, że nasi specjaliści prowadzą też zajęcia na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 
i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Mobica stale się rozwija. Nowe projekty skłaniają do 
zatrudniania większej liczby inżynierów, witamy też z radością 
studentów, którzy w ramach płatnych praktyk mogą rozpocząć 
prawdziwą przygodę z programowaniem i wnieść coś nowego  
do naszej firmy.

Prowadzenie globalnej działalności wymaga elastycznej 
i dynamicznej strategii, która pozwala na zarządzanie 
ryzykiem oraz wyzwaniami stawianymi przez sektor handlu 
międzynarodowego. Livingston International posiada 
rozwiązania dla zarządzania handlem międzynarodowym, 
które zapewniają prawdziwie globalne spojrzenie, 
dostarczając klientom usługi uszyte na miarę, obejmujące 
wszystkie aspekty związane zarówno z globalnymi 
procesami importowymi jak i eksportowymi.

Livingston zapewnia zarówno wsparcie regionalne jak 
i globalny nadzór tej najistotniejszej części działalności 
handlowej naszych klientów. Posiadając zespoły 
rozmieszczone na całym świecie, możemy zapewnić 
wsparcie lokalne bez względu na to, czy jest to zarządzanie 
operacjami w Unii Europejskiej, skomplikowanymi licencjami 
w Hong Kongu, czy też koordynacją programu NAFTA. Cały 
ten złożony model różnorodnych wymagań znajduje się pod 
parasolem globalnego zarządzania, kontroli i administracji 
danych. My koncentrujemy się na handlu międzynarodowym, 
dlatego Ty możesz skoncentrować się na dalszym, szybszym 
i lepszym rozwijaniu swojej firmy.

Aby sprawnie prowadzić naszą działalność logistyczną, 
potrzebowaliśmy dedykowanego centrum, z którego 
moglibyśmy obsługiwać naszych europejskich klientów. 
W roku 2002 Bydgoszcz została wybrana jako idealne 
miejsce do realizacji naszych celów. Zaczynaliśmy 
zatrudniając tylko kilku pracowników – dzisiaj jest nas  
90 osób i zespół wciąż się rozrasta.

Miasto oferuje stabilne środowisko biznesowe oraz 
wykwalifikowaną kadrę. Tworzy także dobry klimat 
dla nowych inwestycji, rozwoju istniejącego biznesu 
i przedsiębiorczości. Wykorzystując sprzyjającą biznesowi 
kulturę Bydgoszczy tutejszy oddział oparliśmy na 
utalentowanych specjalistach, umieszczając tu również 
kluczową kadrę zarządczą. Jest to bardzo dobre miejsce  
do prowadzenia biznesu.

 
Globalny lider w dziedzinie technologii w sercu naszego 
połączonego świata.

Dzięki sile płynącej z badań i innowacji dostarczanych 
przez Nokia Bell Labs, firma Nokia obsługuje dostawców 
usług telekomunikacyjnych, organizacje rządowe, duże 
przedsiębiorstwa i klientów, posiadając najbardziej 
kompleksowe rozwiązania typu ‘end-to-end’ w portfolio 
jej produktów, usług oraz licencjonowania. Począwszy 
od dostarczania infrastruktury wspierającej technologię 
5G czy IoT, do tworzenia aplikacji w świecie wirtualnej 
rzeczywistości i cyfrowych narzędzi związanych ze 
zdrowiem. Nokia kształtuje przyszłość technologii aby móc 
zmienić ludzkie doznania w tym obszarze. Nokia jest firmą 
globalną zatrudniającą ludzi wielu narodowości w ponad  
100 krajach. 

Nokia Bydgoszcz – Centrum Technologiczne z bardzo 
bogatym dziedzictwem odzwierciedlającym historię sektora 
telekomunikacyjnego w Polsce sięgającą roku 1927, jest 
fińskim odziałem Nokii od 2016r. Nokia jest czołowym 
światowym producentem rozwiązań teleinformatycznych, 
zatrudniającym ponad 100 tysięcy pracowników na całym 
świecie oraz ponad 4500 osób w Polsce. Tylko w Bydgoszczy 
zatrudnionych jest w niej około 900 specjalistów z różnych 
dziedzin. 

Nokia doceniając istotny wkład bydgoskiego oddziału 
w budowanie globalnej pozycji firmy na rynku, planuje dalszy 
rozwój oddziału w Bydgoszczy, szczególnie w zakresie 
badań i rozwoju. Zostało uruchomionych już wiele 
inwestycji infrastrukturalnych, które będą kontynuowane 
w nadchodzących latach.

Ze względu na swoją strategiczną i innowacyjną pozycję 
Nokia Bydgoszcz odznacza się wyjątkowo mocno w regionie 
i samym mieście. Lokalna organizacja Nokia prowadzi 
wiele inicjatyw mających na celu popularyzację sektora 
badawczo-rozwojowego oraz sieci teleinformatycznych 
w śród społeczności regionu, jednocześnie inwestując 
w uczniów szkół średnich oraz studentów uniwersytetów. 
Przekłada się to na takie programy jak: ‘Akademia DevOps 
oraz R&D w chmurze’ dla studentów, szerokie programy 
praktyk, cykliczne warsztaty w mieście np. "Kobiety w IT", 
dedykowane programy dla szkół średnich i uniwersytetów, 
naukę programowania dla dzieci i wiele innych…

Aby dowiedzieć się więcej o firmie lub możliwościach kariery 
w Nokia Bydgoszcz Technology Centre, zapraszamy do 
odwiedzenia strony: www.nokia.com lub nokiabydgoszcz.pl
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W aglomeracji bydgosko-toruńskiej 
działalność prowadzi 12 uczelni wyższych 
(w tym 7 w samej Bydgoszczy). W roku 
akademickim 2016/2017 studiowało na nich 
blisko 56 tysięcy osób. Każdego roku uczelnie 
kończy ponad 15 tysięcy absolwentów. Warto 
zaznaczyć, że studenci mogą w Bydgoszczy 
zdobywać wykształcenie i kompetencje 
szczególnie przydatne w pracy w centrach 
BPO, SSC, IT, R&D. Uczelnie oferują bowiem 
studia m.in. na kierunkach ekonomiczno- 
-administracyjnych, informatycznych, 
inżynieryjno-technicznych oraz filologicznych.

Opracowanie treści rozdziału: Randstad & Randstad Sourceright

Randstad Polska jest jedną z największych firm doradztwa personal-
nego i usług HR. Łącząc pasję specjalistów z siłą zaawansowanych
technologii, firma wspiera ludzi i organizacje w spełnianiu ich 
pełnego potencjału.
 
Randstad Sourceright to światowy lider HR wspierający pracodaw-
ców w budowaniu strategii pozyskiwania talentów i zarządzania 
kapitałem ludzkim. Nieustannie tworzymy i udoskonalamy 
rozwiązania z zakresu: recruitment process outsourcing (RPO), 
managed services programs (MSP) oraz zintegrowanych programów 
zarządzania talentami.

http://www.randstad.pl
https://www.randstadsourceright.com/
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RYCINA 11
PODSTAWOWE INFORMACJE DEMOGRAFICZNE NA TEMAT BYDGOSZCZY I PODREGIONU BYDGOSKO-TORUŃSKIEGO

776 500Ludność (ogółem)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (31.12.2017 r.)

Uwaga: podane wartości zostały zaokrąglone
* Bydgoszcz, Toruń
** przedział wiekowy zawierający się w wieku produkcyjnym i obejmujący osoby, które są zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub ewentualnego 
przekwalifikowania się

352 300

52%Udział kobiet w ogólnej 
liczbie ludności 47%

472 500Ludność w wieku 
produkcyjnym 209 600

301 200
Ludność w wieku  
produkcyjnym, mobilnym 
(18-44 lata)**

132 000

56 300Liczba studentów 31 000

15 100Liczba absolwentów 8 600

12Liczba uczelni  
wyższych**

RYCINA 12
POTENCJAŁ EDUKACYJNY W BYDGOSZCZY I AGLOMERACJI BYDGOSKO-TORUŃSKIEJ

7

Bydgoszcz Podregion 
bydgosko-toruński*

Bydgoszcz Aglomeracja bydgosko-toruńska*

Źródło: Główny Urząd Statystyczny: Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 (studenci – stan na dzień 30.11.2016 r.,  
absolwenci – stan na rok akademicki 2015/2016)

Uwaga: podane wartości zostały zaokrąglone
* Bydgoszcz, Toruń 
** z wyłączeniem oddziałów zamiejscowych



Uczelnie wyższe 
w Bydgoszczy

Pozostałe uczelnie
wyższe w Aglomeracji
Bydgosko-Toruńskiej

8 100
UNIWERSYTET KAZIMIERZA 
WIELKIEGO W BYDGOSZCZY 
Uczelnia państwowa

7 800
UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNO- 
-PRZYRODNICZY IM. JANA  
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH  
W BYDGOSZCZY 
Uczelnia państwowa 

3 200
WYŻSZA SZKOŁA 
GOSPODARKI  
W BYDGOSZCZY 
Uczelnia niepaństwowa

1 800
KUJAWSKO-POMORSKA 
SZKOŁA WYŻSZA 
W BYDGOSZCZY 
Uczelnia niepaństwowa

1 350
BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA 
Uczelnia niepaństwowa

600
AKADEMIA MUZYCZNA  
IM. FELIKSA 
NOWOWIEJSKIEGO  
W BYDGOSZCZY 
Uczelnia państwowa 

140
WYŻSZA SZKOŁA NAUK  
O ZDROWIU W BYDGOSZCZY 
Uczelnia niepaństwowa

19 000
UNIWERSYTET MIKOŁAJA 
KOPERNIKA W TORUNIU 
Uczelnia państwowa

4 400
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA 
W TORUNIU 
Uczelnia niepaństwowa

700
KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE  
 – TORUŃSKA SZKOŁA 
WYŻSZA 
Uczelnia niepaństwowa

400
WYŻSZA SZKOŁA KULTURY 
SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ  
W TORUNIU 
Uczelnia niepaństwowa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny: Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 (studenci – stan na dzień 30.11.2016 r., absolwenci 
– stan na rok akademicki 2015/2016). Dane zaktualizowano w oparciu o raport GUS "Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 roku" oraz stronę 
internetową: www.umk.pl

Uwaga: podane wartości zostały zaokrąglone

RYCINA 13
LICZBA STUDENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH W AGLOMERACJI BYDGOSKO-TORUŃSKIEJ

5 500
COLLEGIUM MEDICUM UMK 
W BYDGOSZCZY 
Uczelnia państwowa

3 300
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA 
W BYDGOSZCZY 
Uczelnia niepaństwowa
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językowe 3 100

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 0000

biznes i administracja

technologie teleinformacyjne*

10 000

inżynieryjno-techniczne

0

100

11 200

filologia 
germańska

330

filologia 
rosyjska

170200

300

400

500

600

700

800

900

2 900

2 400

Źródło: Główny Urząd Statystyczny: Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 (studenci – stan na dzień 30.11.2016 r.,  
absolwenci – stan na rok akademicki 2015/2016), dane nie uwzględniają oddziałów zamiejscowych uczelni wyższych.

Uwaga: podane wartości zostały zaokrąglone
* wraz z podgrupą interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmumjących technologie informacyjno-komunikacyjne

Liczba studentów

1 000

1 100

filologia 
romańska

140

filologia włoska

110

filologia 
angielska

970

filologia 
bałkańska

50

filologia 
hiszpańska

20

W pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych szczegól-
nie pożądana jest biegła znajomość co najmniej jednego języka 
obcego. Obok angielskiego, który jest językiem korporacyjnym 
w większości centrów oczekiwana jest znajomość języka niemiec-
kiego . Wysoki odsetek studentów aglomeracji bydgosko-toruńskiej 
kształci się na wskazanych filologiach.

35% studentów aglomeracji bydgosko-toruńskiej 
kształci się na kierunkach, po których najczęściej 
otrzymuje się zatrudnienie w branży nowoczesnych 
usług biznesowych. Kolejno są to kierunki biznesowo 
– administracyjne, inżynieryjno – techniczne,  
językowe oraz technologii teleinformatycznych.

RYCINA 14
STUDENCI KIERUNKÓW JĘZYKOWYCH, BIZNESU I ADMINISTRACJI, TECHNOLOGII TELEINFORMACYJNYCH ORAZ 
KIERUNKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH W AGLOMERACJI BYDGOSKO-TORUŃSKIEJ (ROK AKADEMICKI 2016/2017)

RYCINA 15
LICZBA STUDENTÓW WYBRANYCH FILOLOGII W AGLOMERACJI BYDGOSKO-TORUŃSKIEJ

11 000 12 000

Źródło: Główny Urząd Statystyczny: Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 (studenci – stan na dzień 30.11.2016 r.,  
absolwenci – stan na rok akademicki 2015/2016), dane nie uwzględniają oddziałów zamiejscowych uczelni wyższych.

Uwaga: podane wartości zostały zaokrąglone

Rynek pracy
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F&A: GL
Min Max

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia) 3 500 4 200

Accountant (2-3 lata doświadczenia) 4 000 5 200

Senior Accountant (powyżej 3 lat doświadczenia) 5 000 6 500

Team Leader (zespół 5-15 osób) 7 500 9 000

Manager (zespół do 50 osób) 10 000 16 000

F&A: AP / AR
Min Max

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia) 3 200 4 000

Accountant (2-3 lata doświadczenia) 3 800 5 000

Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia) 4 700 6 200

Team Leader (zespół 5-15 osób) 6 500 8 500

Manager (zespół do 50 osób) 9 000 14 000

Customer Service
Min Max

Junior Specialist (bez doświadczenia) 2 800 3 500

Specialist (pow. 1 roku doświadczenia) 3 500 4 500

Team Leader (zespół 5-15 osób) 5 500 7 500

Manager (zespół do 50 osób) 7 500 12 000

IT
Min Max

1st Line Support (2 lata doświadczenia) 4 000 5 000

2nd Line Support (2 lata doświadczenia) 5 000 6 500

3rd Line Support (2 lata doświadczenia) 6 500 9 000

IT Administration (3 lata doświadczenia) 5 000 8 000

Network / Security (3 lata doświadczenia) 5 500 9 000

Business / System Analyst (3 lata doświadczenia) 5 500 8 500

Developer (3 lata doświadczenia) 7 000 11 000

Tester (3 lata doświadczenia) 5 000 9 000

Team Leader (zespół 5-15 osób) 8 000 13 000

Project Manager (zespół do 50 osób) 10 000 15 000

TABELA 3
MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO (W PLN) W CENTRACH BPO, SSC, IT, R&D W BYDGOSZCZY DLA OSÓB  
ZNAJĄCYCH JĘZYK ANGIELSKII

Tabele wynagrodzeń zostały przygotowane w oparciu o analizę oferowanych wynagrodzeń w ramach procesów rekrutacyjnych w sektorze 
nowoczesnych usług biznesowych w Bydgoszczy realizowanych przez Randstad. Dane aktualne na I kwartał 2018 r.

Źródło: Randstad Polska i Randstad Sourceright
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SPIE Polska
  With around 450 employees, we provide multi-technical Facility Management services for more than 

200 buildings in Poland in the sectors: offi ce, logistics, industry, retail.

  Our FM strategy is based on the concept of comprehensive and integrated maintenance of buildings, 
installations and equipment in a way to maximize the bene ts for their users.

  Our employees are experts in the technical maintenance, while in the fi eld of infrastructure 
and administration services we cooperate with trusted partners.

We adapt services to the customer’s needs and the specifi city of the building

We take responsibility for the ef cient maintenance of installations and systems 
– that defi nitely helps our clients focus on their core business

We advise how to minimize media consumption and operating costs of the building 

We have favorable framework agreements with suppliers of materials and services

Our specialized services

 FIT OUT
offi ce space arrangements and rearrangements, adaptation of building installations to the tenants’ 
needs, design and visualization of modern spaces

 MOBILE SERVICE
service for buildings that do not require constant supervision, emergency call 24/7

 HVAC SERVICE
maintenance, modernizations, expert reports and inspections of air-conditioning and ventilation 
systems

 LOW VOLTAGE SERVICE AND FIRE SECURITY
electric and teletechnical installations, building automation, BMS, fi re security systems

SPIE Polska www.spie.com.pl
Regional offi ce in Sopot: Smolna Street 3c/3, 81-877

Project Group Manager: Paweł Zdrodowski, +48 609 918 176, pawel.zdrodowski@spie.com 
Junior Project Manager: Agnieszka Gierulska, +48 785 787 789, agnieszka.gierulska@spie.com

Head offi ce in Warsaw: Wołoska Street 5, 02-675

What makes 
us the leader 
of Facility 
Management 
market
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of Facility 
Management 
market
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Fot.: Robert Sawicki

Rynek 
biurowy
 
W ostatnich latach rola Bydgoszczy jako 
rynku biurowego znacząco wzrosła,  
a podaż powierzchni biurowych przekroczyła 
77 tys. m2. Rynek biurowy w mieście stara 
się tym samym odpowiedzieć na potrzeby 
sektora nowoczesnych usług dla biznesu, 
co przyczynia się do nieustającego wzrostu 
podaży nowoczesnej powierzchni biurowej.

Opracowanie treści rozdziału: JLL

JLL jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe 
usługi na rynku nieruchomości, sklasyfikowaną na liście Fortune 
500. JLL zatrudnia ok. 82 000 osób i obsługuje klientów w 80 krajach 
w ramach 300 oddziałów na całym świecie.   
Więcej informacji: www.jll.pl
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77 000 m2

9,6-12,5 €

9,9 %
28 000 m2

Całkowita podaż biurowa

Stawki czynszu

Współczynnik powierzchni niewynajętej

Powierzchnia biurowa w budowie

Od końca roku 2015 zostało ukończonych ponad 
17 tys. m2 nowoczesnej przestrzeni biurowej. 
Warto podkreślić, że w tym czasie współczynnik 
powierzchni niewynajętej obniżył się z 14,1% do 9,9%. 
To jasno pokazuje, że rynek biurowy w Bydgoszczy 
jest bardzo chłonny. 

W ostatnich latach zostało ukończonych pięć dużych 
projektów: IDEA Przestrzeń Biznesu (2015), Dworzec 
Główny w Bydgoszczy (2016), Nordic Heaven (2016), 
Optimum Park (2016) i Biznes Park Kraszewskiego  
– Teta (2017). 

Około 30% powierzchni biurowej w Bydgoszczy 
zostało oddane do użytku w ciągu ostatnich trzech 
lat. Potwierdza to szybki rozwój rynku biurowego 
i oznacza, że duża część powierzchni biurowej 
w mieście znajduje się w nowoczesnych budynkach. 
Warto podkreślić, że w I kw. 2018 r. ponad 28 tys. m2 
powierzchni biurowej pozostawało w budowie, 
włączając w to takie projekty jak: Immobile K3 
(6,2 tys. m2), Arkada Business Park (9,7 tys. m2) 
i Bydgoskie Centrum Finansowe “Drukarnia” 
(7,1 tys. m2). Ostatni z nich był pierwotnie centrum 
handlowym, a obecnie jest przekształcany na 
budynek biurowy. Inny budynek – KWADRAT City 
Office (5 tys. m2) jest również przebudowywany 
i trafi na rynek do końca 2019 r. Można szacować, 

że podaż powierzchni biurowej w Bydgoszczy 
wzrośnie o blisko 30% w najbliższych dwóch latach. 
Pomimo wzrostu podaży współczynnik powierzchni 
niewynajętej systematycznie się obniża. W dalszej 
perspektywie planowana jest budowa kolejnych 
14,8 tys. m2. Większość z planowanych budynków 
biurowych będzie zlokalizowana wzdłuż ulicy 
Fordońskiej. Warto również wspomnieć o projekcie 
Hunger Development przy ul. Towarowej 36  
(15 tys. m2), który czeka z rozpoczęciem budowy 
na pierwszą umowę przednajmu (tzw. pre-let). 
Większość z istniejących przestrzeni biurowych jest 
usytuowanych w centrum miasta, wokół dworca 
Bydgoszcz Główna w północno-zachodniej części 
miasta oraz wzdłuż wspomnianej ulicy Fordońskiej. 

Największa umowa najmu podpisana w III kw. 2017 r. 
dotyczyła Biznes Parku Kraszewskiego, w którym 
Atos zdecydował się odnowić i rozszerzyć swoją 
umowę do 21,7 tys. m2. Warto zauważyć, że była to 
druga największa transakcja najmu zawarta w całej 
Polsce w 2017 roku. Najwyższe stawki transakcyjne 
na rynku biurowym w Bydgoszczy są bardzo 
atrakcyjne i wynoszą od 9,6 € do 12.5 € / m2 / miesiąc 
za przestrzeń biurową w budynku biurowym klasy A. 
Opłaty eksploatacyjne są zazwyczaj denominowane 
w polskich złotych. W najbliższym roku stawki 
czynszu powinny pozostać stabilne.
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RYCINA 16
MAPA POWIERZCHNI BIUROWYCH W BYDGOSZCZY

Legenda: 

 Istniejące 

 Planowane 

 W budowie  
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32

25

16

21

30
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24

32
15 13

23

31
26

19 14 22

17

20
12

18

27

4-11

29

1  ALSTAL biurowiec 

2  Arkada Business Park 

3  Arkada Galeria Wnętrz 

4  Biznes Park Bydgoszcz – Alfa 

5  Biznes Park Bydgoszcz – Beta 

6  Biznes Park Bydgoszcz – Delta 

7  Biznes Park Bydgoszcz – Epsilon 

8  Biznes Park Bydgoszcz – Eta 

9  Biznes Park Bydgoszcz – Gamma 

10  Biznes Park Bydgoszcz – Teta 

11  Biznes Park Bydgoszcz Dzeta 

12  Bydgoskie Centrum Finansowe 'Drukarnia' 

13  Centrum Biznesu Unii Lubelskiej 4c 

14  Centrum Przyrzecze 

15  Dworzec Bydgoszcz Główna 

16  IDEA Przestrzeń Biznesu 

17  Immobile K3 

18  Jagiellońska 21 

19  KWADRAT City Office 

20  mBank biurowiec 

21  ML Office 

22  Mostowa 2 

23  Nordic Haven 

24  Optimum Park 

25  Powstanców WLKP 

26  Poznańska 31 

27  Przemysłowa 8 – Bydgoskie Centrum Biznesu I 

28  Przemysłowa 8 – Bydgoskie Centrum Biznesu II 

29  Scanpark Business Center – DANHOUSE 

30  Scanpark Business Center II 

31  Seminaryjna 

32  Warszawska 25 

33  Platynowy Park Office

Źródło: JLL, 2018
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Jakość życia i zaplecze biznesowe
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Fot.: Robert Sawicki

Jakość 
życia  
i zaplecze 
biznesowe
 
Bydgoszcz to ważny, energiczny ośrodek 
kultury i sztuki. Wśród licznych wydarzeń 
kulturalnych, które wpływają na atrakcyjność 
miasta dla mieszkańców i turystów, można 
wymienić m.in. prestiżowy Bydgoski Festiwal 
Operowy, Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na 
Bydgoszcz", koncerty w Filharmonii Pomorskiej. 

Bydgoszcz to także miejsce organizacji 
ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń 
sportowych. Miasto jest atrakcyjnym 
ośrodkiem turystycznym, na co wpływają 
m.in. architektoniczny klimat miasta oraz 
szereg możliwości rekreacyjnych. Bydgoszcz 
zajmuje trzecie miejsce w Polsce wśród miast 
na prawach powiatu o największym udziale 
parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej. 
Co więcej, w bliskim sąsiedztwie miasta 
położone są liczne, atrakcyjne pod względem 
krajobrazowym kompleksy leśne,  
m.in. Puszcza Bydgoska i Bory Tucholskie. 



Jakość życia i zaplecze biznesowe
31Usługi biznesowe w Bydgoszczy

Fot.: Robert Sawicki
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Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie: informacji Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

RYCINA 17
WYBRANE INFORMACJE O OBIEKTACH KULTURY ORAZ BAZIE KONFERENCYJNEJ I HOTELOWEJ W BYDGOSZCZY

Kina

Muzea  
(wraz z oddziałami)

Teatry

Galerie i salony sztuki

Hotele z zapleczem konferencyjnym

Hotele skategoryzowane

5

10

3

19

Bydgoszcz

26

27

1

5

Wyspa Młyńska to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Bydgoszczy, nazywane "Sercem 
Miasta" i „Bydgoską Wenecją”. Liczne nabrzeża, jazy wodne, kaskady i tereny zielone sprzyjają 
aktywności rekreacyjnej. Obecność budynków muzealnych i opery sprawia, że wyspa jest również 
miejscem licznych wydarzeń kulturalnych.

       9

     12
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Fot.: Robert Sawicki

Wsparcie 
inwestorów
 
Bydgoszcz sukcesywnie i trwale zmienia  
swój wizerunek z ośrodka przemysłowego  
na centrum nowoczesnych technologii 
i usług. Dogodne położenie komunikacyjne, 
młode i wykształcone społeczeństwo, 
prężnie działające, dobrze sprofilowane 
szkolnictwo, rozwinięty sektor otoczenia 
biznesu oraz szeroki zakres ofert 
inwestycyjnych sprawiają, iż to właśnie 
w Bydgoszczy warto inwestować.
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Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego podejmuje 
działania na rzecz szeroko rozumianego wsparcia 
inwestorów i przedsiębiorców oraz promocji gospo-
darczej miasta, koncentrując się na kompleksowej 
obsłudze procesów inwestycyjnych na każdym 
etapie ich realizacji, a także pomocy dla przedsię-
biorców w ramach opieki poinwestycyjnej. Agencja 
oferuje usługi w modelu one-stop-shop, zapewniając 
jeden punkt kontaktu dla inwestora w relacjach 
z samorządem i rynkiem lokalnym.

Wsparcie dla inwestorów:

 » Wsparcie Bydgoskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego wykonują-
cej zadania promocji gospodarczej 
i obsługi projektów inwestycyjnych 
w Bydgoszczy.

 » Dedykowany Projekt Menager dla 
każdego projektu inwestycyjnego, 
bezpośrednio współpracujący z inwe-
storem na każdym etapie procesu.

 » Wsparcie w procesie poszukiwa-
nia kadr, rekrutacji pracowników 
i promocji zatrudnienia wśród 
społeczności lokalnej. 

 » Badania rynku pod indywidualne 
zapotrzebowanie inwestora, opar-
te o lokalne dane nt. rynku pracy, 
zasobu nieruchomości i potencjału 
akademickiego.

 » Baza ofert nieruchomości komer-
cyjnych z uwzględnieniem nieru-
chomości niezabudowanych typu 
„greenfield”, powierzchni biurowych 
oraz hal i magazynów na wynajem.

 » Dedykowane projekty promocyj-
ne, ukierunkowane na zwiększanie 
rozpoznawalności marki inwestora 
na lokalnym rynku. 

 » Zwolnienie z podatku od nieru-
chomości z tytułu tworzenia 
nowych miejsc pracy lub inwestycji 
w nieruchomości biurowe o wysokim 
standardzie w nowo wybudowanych 
budynkach.

 » Zwolnienie z podatku dochodo-
wego na terenie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

 » Dostęp do rządowych grantów  
inwestycyjnych.

Bydgoska Agencja  
Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 
ul. Unii Lubelskiej 4C 
85-059 Bydgoszcz

  +48 52 585 88 23
  barr@barr.pl
  barr.pl



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

Język: polski

Waluta: złoty (PLN)

Liczba miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców: 39

Liczba bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w 2017 r.: 335 (I miejsce w UE)

POLSKA W ORGANIZACJACH  
MIĘDZYNARODOWYCH

UE (2004), NATO (1999), OECD (1996), WTO (1995),  
ONZ (1945) i inne

WYBRANE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Źródło: GUS, NBP

* Prognoza

Wzrost PKB

4,6% (2017)
4,0% (2018)*

PKB na mieszkańca (2017)

12 100 €

Stopa bezrobocia (marzec 2018)

6,6%

Wskaźnik inflacji (marzec 2018)

1,3%

EUR/PLN (średnia)

4,26 (2017)

USD/PLN (średnia)

3,78 (2017)

Polska – kluczowe fakty
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POLSKA  
KLUCZOWE FAKTY





www.absl.pl


