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Szanowni Czytelnicy,

Przełom roku sprzyja refleksjom dotyczącym  
zarówno mijającego roku, jak i nadchodzących  
miesiący. Dlatego przygotowaliśmy dla Naszych 
Czytelników wyjątkowe wydanie magazynu,  
które podsumowuje 2014 rok i przygląda się  
trendom na 2015 rok.

Z pomocą przedstawicieli czołowych agencji i firm 
doradczych przygotowaliśmy przegląd najważniejszych wydarzeń z rynku te-
renów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych oraz specjalnych stref 
ekonomicznych. Przyjrzeliśmy się również tendencjom, które mają szanse 
zdominować te rynki w przyszłym roku. O najważniejszych wydarzeniach 
mienionego roku, w tym inwestycji firmy Volkswagen we Wrześni oraz zmia-
nach przepisów dotyczących SSE, rozmawiamy również  z Iloną Antoniszyn-
-Klik, wiceminister gospodarki. Temat specjalnych stref ekonomicznych był 
lejtmotywem całego 2014 roku, dlatego podsuwaliśmy wszystkie zachodzą-
ce zmiany w tekście „ Czas zmian dla specjalnych stref ekonomicznych”. 

Jak zwykle zgromadziliśmy w magazynie szereg pożytecznych porad m.in. 
jak współpracować z inwestorami z Japonii oraz co charakteryzuje idealną  
działkę pod inwestycję hotelową. W rozmowie z prezesem Biura Inwestycji  
Kapitałowych poruszamy temat rozwoju rynku magazynowego i charakte-
ryzujemy 25 lat amerykańskich inwestycji w Polsce.

Zachęcam do zapoznania się z magazynem oraz podjęcia dialogu na łamach 
naszego serwisu Tereny Inwestycyjne Info, gdzie na bieżąco piszemy o naj-
ważniejszych wydarzeniach z rynku.

Z życzeniami inspirującej lektury, Marta Śniegocka – redaktor naczelna 
serwisu Tereny Inwestycyjne Info

Dear Readers,

The turn of the year enhances considerations on the passing year and upco-
ming months. Therefore, we prepared a special edition of the magazine for 
Our Readers to sum up 2014 and look at trends for 2015.

With help of representatives of the leading agencies and consulting com-
panies we prepared the review of the most important events on the inve-
stment area market, commercial real estate, and special economic zones. 
We also checked out tendencies which had a chance to dominate these 
markets in the upcoming year. Ilona Antoniszyn-Klik, the Deputy Minister 
of Economy, told us about the most important events of the passing year, 
including the Volkswagen’s investment in Września and changes in the 
SEZ regulations. Special economic zones were the leitmotif of the whole 
2014; therefore, we summed up all the changes in the article titled “Time 
for a change for special economic zones”.

As usual we collected wide array of useful pieces of advice in the maga-
zine, for example, how to cooperate with Japan investors or features of 
a perfect hotel investment parcel. In the interview with the Chairman of 
Biuro Inwestycji Kapitałowych we covered the warehousing market and 
described 25 years of American investment in Poland.

I strongly encourage you to read the magazine and have a discussion on 
our website, Tereny Inwestycyjne Info, where we regularly write about the 
most important events on the market.

Wishing you an inspiring reading,
Marta Śniegocka - editor in chief of service Investment Areas Info

SPIS TREŚCI/ TABLE OF CONTENTS
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2014 - Rok podsumowań
Za nami 12 miesięcy rocznic, boomu na rynku magazynowym oraz rekordowej liczby inwestycji  
w specjalnych strefach ekonomicznych. 2014 rok okazał się również w dużej mierze rokiem zmian. 
Na dobre, czy na złe, prawdopodobnie dowiemy się dopiero w 2015 roku.

To był rok rocznic i związanych z tym podsumowań. Mogliśmy święto-
wać 25-lecie demokracji i wolnej gospodarki, 15-lecie uczestnictwa 
w strukturach Paktu Północno-Atlantyckiego oraz 10-lecie członko-

stwa w Unii Europejskiej. 

- Pod koniec 1990 roku wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
w Polsce wynosiła 109 mln USD, a dzisiaj zbliża się do 300 mld USD. Pod-
mioty z udziałem kapitału zagranicznego stanowią dziś 16 proc. polskich 
firm, ale mają prawie dwie trzecie udziału w polskim eksporcie, zatrud-
niają jedną trzecią wszystkich polskich pracowników i realizują 35 proc. 
wszystkich inwestycji w środki trwałe – powiedział Lech Wałęsa podczas 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014.

Wyjątkowy rok w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

2014 rok bez wątpienia zapisze się złotymi zgłoskami w historii polskich 
specjalnych stref ekonomicznych. Pierwsze sześć miesięcy zaowocowało  
historycznymi wynikami w strefach. To wynik czekających inwestorów zmian 
po 1 lipca 2014 r., kiedy nastąpiło obniżenie poziomu pomocy publicznej  
w większości województw w Polsce.

Do końca czerwca 2014 r. wydano 438 zezwoleń pozwalających realizo-
wać projekty na terenach specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce.  
To oznacza, że nowe inwestycje wyniosły ponad 170 proc. więcej aniżeli  
w całym 2013 roku. Przedsiębiorcy zadeklarowali zrealizowanie inwestycji  
o wartości prawie 22 mld zł i utworzenie przeszło 20 tys. nowych miejsc 
pracy. 

- Rok 2014 upłynął pod znakiem zmian przepisów unijnych dotyczących po-
mocy publicznej, które mają istotny wpływ na regulacje dotyczące stref. 
Obniżenie intensywności pomocy po 30 czerwca 2014 r. zadziałało moty-
wująco na inwestorów – w pół roku wydano o 70 proc. więcej zezwoleń 
niż w całym 2013 r. a wartość zadeklarowanych inwestycji była przeszło  
3-krotnie większa. Natomiast po 1 lipca z powodu braku krajowych regulacji 

dostosowanych do norm unijnych nastąpił przestój w udzielaniu zezwoleń, 
który trwa do dziś Czyli możemy zakładać, że wzrost inwestycji był w sporej  
części efektem zmian w przepisach – mówi Marek Sienkiewicz, szef zespołu  
ds. SSE w firmie Deloitte.

Po 1 lipca nastąpiło kilka miesięcy ciszy i niecierpliwe oczekiwanie przez 
władze stref na wydanie rozporządzenia zmieniającego poziom pomocy 
publicznej w strefach, które ostatecznie weszło w życie pod koniec listo-
pada. To nie koniec zmian w SSE. Rada Ministrów wydała rozporządzenie 
ułatwiające włączenie terenów prywatnych do SSE. Jednocześnie rozpo-
częto nowelizację ustawy dotyczącej stref m.in. poszerzając zakres działań  
zarządów o inicjowanie powstania klastrów, czy współpracę ze szkołami po-
nadgminazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej  
i programów do potrzeb pracodawców. Szczegółowo o wszystkich zmianach 
dotyczących funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych można prze-
czytać w tekście „Czas zmian dla specjalnych stref ekonomicznych” (20 str.). 

Tereny Inwestycyjne: Dobry rok dla kupujących

2014 rok okazał się szczęśliwy dla rynku gruntów pod projekty komercyjne  
i mieszkaniowe. Jak wynika z prognoz firmy Colliers International, jest szansa,  
że w 2014 roku wartość transakcji przekroczy tę z 2013 roku. Wśród grun-
tów inwestycyjnych szczególnym zainteresowaniem cieszyły się dział-
ki pod projekty mieszkaniowe, a wśród nieruchomości komercyjnych  
– w szczególności pod projekty biurowe i handlowe. 

- Inwestorzy najczęściej analizowali i kupowali grunty pod projekty miesz-
kaniowe. Na takie inwestycje wydali 70 proc. środków, 25 proc. przezna-
czyli na działki pod zabudowę biurowo-handlową, a 5 proc. pod magazy-
ny. Ilość oraz wartość zawartych transakcji w 2014 r. pokazują, że był to 
bardzo dobry czas dla rynku gruntów inwestycyjnych. Nie oznacza to jed-
nak powrotu do tendencji wzrostowej sprzed 2009 roku, a jedynie syste-
matyczną stabilizację. Silne i zdrowe kapitałowo firmy deweloperskie oraz 
fundusze inwestycyjne to główne motory napędzające ten segment rynku 



5



TERENY INWESTYCYJNE INFO
MAGAZYN

6

nieruchomości – uważa Emil Domeracki, starszy specjalista, Grupa Usług 
Inwestycyjnych, Colliers International.

Firmy miały również ułatwiony dostęp do finansowania tych zakupów, 
co wynikało m.in. z pojawienia się nowych podmiotów finansujących  
na polskim rynku.

- Zmiany na rynkach kapitałowych oraz zainteresowanie Polską nowych 
funduszy spowodowało, że wielu z graczy na rynku nieruchomości komer-
cyjnych z większą swobodą patrzyło na wydatki zabezpieczające nowe  
lokalizacje i projekty przemysłowo-magazynowe. Tym samym skierowali  
swoją uwagę tam, gdzie rynki są mniej nasycone, a klienci potencjalnie  
zainteresowani nowymi lokalizacjami – mówi Michał Sikora, konsultant 
ds. Gruntów, Spraw Technicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych, dział  
powierzchni przemysłowych i magazynowych, Cushman & Wakefield.

Kolejną szansą dla kupujących było pojawienie się również gruntów firm 
mających problemy z kredytami, zwłaszcza hiszpańskich inwestorów m.in. 
terenów po dawnych zakładach Polleny na warszawskiej Pradze, które  
trafiły do firmy Okam Capital.

- W 2014 r. na sprzedaż trafiła znaczna liczba projektów, których właściciele  
mają trudności w spłacie wielomilionowych kredytów. W takich przypad-
kach transakcje mogą przyjąć formę prostej sprzedaży, można się też spo-
dziewać budowania konsorcjów oraz przejmowania kredytów – uzupełnia  
Emil Domeracki.

W 2014 roku, zwłaszcza w Warszawie, można zauważyć również niepoko-
jącą tendencję dotyczącą użytkowania wieczystego. W tym roku było gło-
śno o dwóch inwestorach, którzy rozpoczęli spór odnośnie przepisów zwią-
zanych z użytkowaniem wieczystym. Pierwsza sprawa dotyczyła nierucho-
mości firmy Griffin przy ul. 29 Listopada w Warszawie. Miasto Warszawa  
wypowiedziało deweloperowi prawo użytkowania wieczystego nierucho-
mości położonej przy Łazienkach z powodu niewłaściwego użytkowania  
nieruchomości. Działkę Griffin uzyskał w wyniku przejęcia aktywów spółki  
Parkview Terrence, która wyburzyła XIX-wieczne koszary, na których miały  
powstać apartamenty. Zburzenie budynków zostało uznane przez miasto 
za nielegalne i z tego powodu wypowiedziano UW. Obecnie w sprawie  
toczy się postępowanie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Dodatkowo  
Griffin Group złożył notyfikację sporu inwestycyjnego w sprawie działań  
polskiej administracji wobec inwestycji firmy Griffin.

W przypadku stadionu Skry firma Global Partners Investment Fund (GPIF), 
właściciel stadionu, złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Inwe-
stor nie zgadza się z decyzją Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którą odmówiono  
GPIF przedłużenia użytkowania wieczystego w związku z doprowadze-
niem do ruiny stadionu Skry w Warszawie. Inwestor miał w planach 
zmodernizowanie stadionu oraz wybudowanie wokół niego, budynków  
mieszkalnych oraz biurowców.

Obydwie sprawy mogą podważyć poczucie bezpieczeństwa inwestorów 
kupujący grunty na prawie użytkowania wieczystego.

- Wyrok wydany w przypadku Skry oznacza, że właściciele domów, sklepów, 
żaden obywatel lub firma, która posiada nieruchomości w ramach użytko-

wania wieczystego nie może mieć absolutnie żadnej pewności, że polskie 
organy sądownicze potwierdzą obowiązek właściciela gruntu przedłużenia 
im prawa użytkowania wieczystego. Obecna sytuacja stwarza niedopusz-
czalny poziom niepewności dla posiadaczy nieruchomości, niezależnie czy 
chodzi o własność w postaci domów, sklepów, biur, fabryk i czy należą do 
polskich obywateli lub przedsiębiorstw, czy też inwestorów zagranicznych  
- uważa  Michael Holland, przedstawiciel konsorcjum SKRA.

Polska atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów

Ten rok można uznać za udany w przypadku inwestycji zagranicznych.  
O nowych inwestycjach zaważyły nie tylko zmieniające się warunki uzy-
skania pomocy publicznej, ale również reputacja Polski jako dobrego miej-
sca do inwestycji. W szczególności w okresie niepokojów na Ukrainie  
Polska była stabilnym miejscem do inwestowania.

- To niezły rok dla inwestycji, a jeszcze się nie skończył. Łączna wartość 
projektów zrealizowanych przez Agencję do listopada jest naprawdę im-
ponująca – wynosi 1797,74 mln euro. Wartość zrealizowanych projektów 
w tym roku jest wyższa o prawie miliard względem projektów z analo-
gicznego okresu ubiegłego roku – mówi Monika Piątkowska, wiceprezes  
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

W tym roku dużo zainteresowania przyciągnęła inwestycja firmy Volkswa-
gen, budowa nowej fabryki crafterów. Wiosną trwały spekulacje dotyczące  
wyboru lokalizacji przez niemieckiego inwestora, ostatecznie zakończone 
decyzją o wyborze Wrześni.

- Priorytetem Polski jest przyciąganie do kraju zarówno inwestycji produk-
cyjnych, zwłaszcza tych wysoce zaawansowanych technologicznie, jak i pro-

- Zmiany na rynkach kapitałowych oraz zaintere-
sowanie Polską nowych funduszy spowodowało,  
że wielu z graczy na rynku nieruchomości komer-
cyjnych z większą swobodą patrzyło na wydatki  
zabezpieczające nowe lokalizacje i projekty 
przemysłowo-magazynowe  – mówi Michał  
Sikora, konsultant Cushman & Wakefield.

PODSUMOWANIE 2014
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jektów usługowych. Te typowo produkcyjne, przykładowo inwestycja Volks-
wagena we Wrześni koło Poznania, zazwyczaj wnoszą do kraju duży kapi-
tał. Wkład koncernu w rozwój regionu będzie jednak większy. Obok fabryki 
powstaną mniejsze zakłady poddostawców, pojawią się dodatkowe drogi, 
parkingi i inna niezbędna infrastruktura. W połowie listopada rozpoczęto 
budowę nowej fabryki VW. Wartość projektu opiewa na kwotę 800 mln 
euro, a zatrudnienie znajdzie 2300 osób – uzupełnia Monika Piątkowska.

Nie można jeszcze mówić o wynikach całego 2014 roku, ale porównanie  
osiągnięć Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z listopada  
2013 i 2014 napawa optymizmem co do całościowego wyniku.  
W listopadzie 2013 roku PAIiIZ zakończyła 42 projekty o łącznej wartości 
797 mln euro, które miały utworzyć ponad 16 tysięcy miejsc pracy. W listo-
padzie 2014 roku Agencja pochwaliła się 47 inwestycjami, dzięki którym po-
wstaną 7 953 nowe miejsca pracy. Ich łączna wartość to 1797,74 mln euro. 

W 2014 roku Polska była bardzo dobrze postrzegana pod względem  
atrakcyjności inwestycyjnej. W przygotowanym przez firmę dorad-
czą E&Y raporcie „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy” inwestorzy  
zagraniczni nadal postrzegają Polskę jako najatrakcyjniejszą lokalizację  
dla nowych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Takiego zdania 
jest 31 proc. badanych w ramach 12. edycji raportu. Kolejne dwa miejsca 
należą do Czech (11 proc.) i Rumunii (9 proc). Ponadto według danych EY  
za 2013 rok, Polska obroniła 3. miejsce w Europie pod względem liczby 
miejsc pracy stworzonych dzięki Bezpośrednim Inwestycjom Zagranicz-
nym (BIZ). 

Najlepiej w regionie wypadliśmy również w 9. edycji badania przeprowa-
dzanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Pol-
ska) wraz z piętnastoma innymi niemieckimi izbami bilateralnymi regionu.  
Polska zajęła pierwsze miejsce w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej  
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzonym wśród ponad 
1400 inwestorów niemieckich w 16 krajach regionu. Tym samym utrzymała  
ubiegłoroczną pozycję lidera, wywalczoną po raz pierwszy w 2013 r.,  
po kilku latach prowadzenia Republiki Czeskiej.

Należy także zwrócić uwagę na awans Polski w rankingu Banku Światowe-
go „Doing Business 2015”. Polska po raz pierwszy znalazła się w czwartej 
dziesiątce państw o najbardziej przyjaznym otoczeniu dla przedsiębiorczości,  
zaś nasz kraj zajął 32 miejsce. W 2011 r. Polska zajmowała 70 pozycję  
(na 183 państwa), a jeszcze rok temu – 45.

Ruchliwie w biurach i magazynach, spokojniej w handlu

Rok 2014 pod na rynku nieruchomości komercyjnych wydawał się należeć 
do sektora powierzchni magazynowo-logistycznych. Mówiło się o efekcie 
Amazona, wynikającego z decyzji tej firmy o zlokalizowaniu w Polsce trzech 
centrów dystrybucyjnych ( w Poznaniu i Wrocławiu), które zostały otwarte 
jesienią 2014 roku. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla rynku było rozpo-
częcie budowy pierwszego nowoczesnego parku logistycznego w Polsce 
Wschodniej. W Lublinie zainwestowała firma MLP Group, zaś kompleks 
magazynowo-produkcyjno-biurowy obejmie 55 tys. mkw. Chociaż eksper-
ci są na razie ostrożni co do rozwoju rynku magazynowego wschodniej  
części Polski, w szczególności w związku z konfliktem na Ukrainie,  
to można to uznać za pierwszy krok w tym kierunku. 

Trochę gorzej rozwijał się w tym roku rynek powierzchni handlowych.  
Firma doradcza Colliers International szacuje, że nowa podaż, która zostanie  
dostarczona łącznie w 2014 r. wyniesie 475 tys. mkw. co oznacza spadek 
o 26 proc. w porównaniu do roku 2013.

Rynek powierzchni biurowych w dalszym czasie dynamicznie się rozwi-
ja, w szczególności w stolicy. Na koniec trzeciego kwartału 2014 (dane 
firmy DTZ) zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wy-
niosły 4,36 miliona m kw. Po rekordowym 2013 roku, kiedy na rynek tra-
fiły budynki biurowe o łącznej powierzchni blisko 300 000 m kw., podaż  
w 2014 prawdopodobnie znajdzie się na jeszcze wyższym poziomie. Ciągle 
kontynuowany jest również trend renowacji zabytkowych kamienic i ada-
ptowania ich na biura oraz modernizacji starszych powierzchni biurowych.

Ciekawie również wyglądał tegoroczny rynek transakcyjny. Zgodnie z da-
nymi firmy CBRE, w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy (do końca wrze-
śnia 2014) zainwestowano w Polsce 1,8 miliarda euro. Jednak ograniczona  
dostępność nieruchomości komercyjnych najwyższej klasy sprawia,  
że inwestorzy coraz chętniej przyglądają się rynkowi czeskiemu, rumuń-
skiemu i węgierskiemu. 

- Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce w 2014 roku prezentuje  
się podobnie do wartości z zeszłego roku. Analitycy spodziewają się  
niewielkiego wzrostu transakcji o łącznej wartości nieco powyżej  
3 mld euro, pomimo faktu, że pierwsze trzy kwartały 2014 roku przyniosły 
niecałe 2 mld euro obrotów, co okazało się wynikiem lekko mniejszym, niż 
ten odnotowany w analogicznym okresie ubiegłego roku – wyjaśnia Łukasz 
Maciak, dyrektor w zespole rynków kapitałowych, DTZ.

W Polsce nadal dominuje rynek warszawski, chociaż dobrze sobie radzą 
również duże rynki regionalne, takie jak Wrocław, Poznań, czy Kraków.

- Polska jest najaktywniejszym krajem na rynku nieruchomości komercyj-
nych spośród wszystkich krajów znajdujących się w regionie CEE. Anali-
zując dane z 3 kwartału 2014 roku możemy zauważyć wzmożoną aktyw-
ność inwestorów w sektorach nieruchomości biurowych oraz logistyczno-
-magazynowych. W stosunku do 3 kwartału 2013 roku procent transakcji 
w obu tych sektorach wzrósł o blisko 20 proc. Około 60 proc. transakcji 
podpisanych w 3 kwartale 2014 dotyczyło nieruchomości znajdujących się 

PODSUMOWANIE 2014

- Wartość zrealizowanych projektów w tym  
roku jest wyższa o prawie miliard względem 
projektów z analogicznego okresu ubiegłego  
roku – mówi Monika Piątkowska,  
wiceprezes PAlilZ.



Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu o pow. ok. 11,5 ha czeka  
na inwestorów. Droga wraz z infrastrukturą dla obsługi SAG uzyskała właśnie  
pozwolenie na użytkowanie.

Nowotarska SAG posiada drogę wraz z placem do zawracania, sieć kanalizacji  
sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz chodniki i oświetlenie 
drogowe. Ponadto istnieje możliwość realizacji przyłącza energetycznego  
i gazowego.

SAG w Nowym Targu zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Nowy 
Targ pomiędzy drogą powiatową nr K1673 (ul. Waksmundzka) a rzeką Dunajec. 
W bezpośrednim otoczeniu terenu SAG przebiega droga wojewódzka DW 969 
Nowy Targ – Stary Sącz oraz droga krajowa DK 49 Nowy Targ – Jurgów – granica 
państwa. Teren SAG zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiej  
Oczyszczalni Ścieków. Obszar SAG objęty jest miejscowym planem zagospodarowania  
przestrzennego NOWY TARG 6.I

Celem bezpośrednim projektu „Utworzenie SAG w Nowym Targu” jest stworzenie 
korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności  
gospodarczej oraz poszerzenia lokalnego rynku pracy. 

Zachętami dla przyszłych inwestorów są preferencyjne stawki dzierżawy terenów 
SAG oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikającego z opłat za budynki 
i budowle. Ich wysokość będzie uzależniona od liczby nowozatrudnionych osób  
w przedsiębiorstwach.

Trwa również procedura dotycząca poszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
w Krakowie „Krakowski Park Technologiczny” o tereny Strefy Aktywności  
Gospodarczej w Nowym Targu.

Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1

34-400 Nowy Targ
tel: 18 26 11 200, fax: 18 26 62 312

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl, www.nowytarg.pl
Obsługa inwestora: mgr inż. Wojciech Watycha

tel: 18 26 11 271, e-mail: wojciech_watycha@um.nowytarg.pl

Więcej na: www.sag.nowytarg.pl

STREFA AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU
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w Warszawie – komentuje Joanna Mroczek, dyrektor działu doradztwa  
i badań rynku w CBRE. 

Wśród najważniejszych transakcji na rynku biurowym można zanotować 
sprzedaż biurowca Atrium 1 w Warszawie, który został sprzedany na trzy 
miesiące przed planowanym oddaniem do użytkowania. Skanska sprzeda-
ła już trzeci budynek w regionie niemieckiemu funduszowi inwestycyjnemu  
– Deka-Immobilien, który płacąc 94 mln EUR nabył najbardziej zaawansowa-
ny technologicznie i przyjazny środowisku biurowiec w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Koniec roku na rynku biurowym również obfituje w znaczące  
transakcje. Do kluczowych z nich możemy  zaliczyć sprzedaż biurowca  
Metropolitan przez Aberdeen Asset Management Deutschland na rzecz 
Deutsche Asset & Wealth Management za blisko 190 mln EUR. Równie 
ważny jest zakup  wysokościowego budynku biurowego Rondo 1 przez Deut-
sche Asset & Wealth Management za blisko 300 mln EUR. 

Dużo działo się także na rynku powierzchni handlowych, co ciekawe, na 
głównych rynkach regionalnych. Nabywcę znalazło Poznan City Center  
– zbudowane przez Trigranit i Europa Capital na działce PKP centrum 
handlowe z 230 najemcami. Kupiona za 227 mln EUR przez konsorcjum  
Resolution oraz ECE galeria jest największą transakcją handlową w tym 
roku. Kolejnym ważnym projektem zrealizowanym z sukcesem w 2014 roku  
była sprzedaż Galerii Kazimierz. Wartość transakcji wyniosła  180 mln 
EUR. Nabywcą było Invesco, które kupiło galerię handlową od GTC, które   
posiada aż 12 obiektów tego typu. 

Trzeba zauważyć, że na rynku pojawili się nowi gracze, szczególnie  
amerykańskie fundusze inwestycyjne np. fundusz Amstar, który wspólnie  
z BBI Development zainwestował w Złotą 44 w Warszawie.

- Obecny rok możemy zaliczyć do udanych. Przede wszystkim należy  
odnotować pojawienie się na naszym rynku nowych graczy, którzy  
z dużym rozmachem rozpoczęli swoją obecność na polskim rynku.  
W czerwcu Starwood Capital Group, globalna firma inwestycyjna,  
nabyła portfel trzech budynków biurowych T-Mobile Office Park w War-
szawie, Łopuszańska Business Park w Warszawie oraz Katowice Busi-
ness Park w Katowicach inwestując w naszym kraju blisko 200 mln EUR.   
Potwierdza to obserwowany trend, że nowe budynki  nie narzekają na brak 
kupców, zwłaszcza gdy projekt powstaje w odpowiedniej lokalizacji i jest 
w pełni wynajęty – uzupełnia Łukasz Maciak.

Patrząc na 2014 rok z perspektywy historycznych rocznic, można powiedzieć 
że był bardzo udany. Polska ma stabilną pozycję gospodarczą w Europie,  
cieszy się zainteresowaniem i zaufaniem inwestorów, o których przed  
25 laty można było tylko marzyć. Nie da się również porównać w żaden  
sposób zmian, które zaszły na rynku powierzchni biurowych, handlowych, 
czy magazynowych. Nowoczesne biurowce czy centra handlowe powstają 
już nie tylko w Warszawie, czy większy miastach regionalnych, ale także  
w miastach do 100 tys. mieszkańców. Chociaż rynek w tym roku rósł powoli,  
to można go uznać za stabilny. Mijający rok to również znacząca data 
dla specjalnych stref ekonomicznych, nie tylko ze względu na rekordowe  
inwestycje, ale również ważne zmiany w ich funkcjonowaniu.

W przyszłym roku 
rozpoczniemy budowę 
centrum logistycznego
Rozmowa z Mirosławem Koszanym, prezesem 
Biura Inwestycji Kapitałowych S.A.

W czerwcu Biuro Inwestycji Kapitałowych poinformowało  
o rozbudowie Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu  
o 30 tys. mkw. Co zdecydowało o tym, że ta inwestycja rozpocznie  
się właśnie teraz?

Sytuacja na rynku magazynowym jest bardzo dobra i widzimy potencjał do 
realizacji kolejnych inwestycji. Ponadto do decyzji o rozbudowie Śląskiego 
Centrum Logistycznego polegającej na wybudowaniu kolejnych obiektów  
o łącznej powierzchni ok. 30 tys. mkw. przekonały nas liczne zapytania 
klientów w sprawie dostępności powierzchni oraz systematycznie utrzy-
mujący się niski pustostan w ŚCL. Wraz z pracami przygotowawczymi do 
rozpoczęcia inwestycji równolegle prowadzimy rozmowy z inwestorami  
zainteresowanymi najmem nowych powierzchni. Rzeczywiście popyt na 
nieruchomości magazynowe systematycznie rośnie. Chcemy to wykorzy-
stać. Uważamy, że jest to dobry moment na zintensyfikowanie projektów 
inwestycyjnych, bo przełoży się to na znaczący wzrost naszej skali działania.

Jakie jeszcze mają Państwo plany inwestycyjne na rynku  
powierzchni magazynowych?

Przygotowujemy się do budowy kolejnego centrum logistycznego w okoli-
cach Krakowa, które nazwaliśmy Centrum Logistyczne Kraków III. Działka,  
której jesteśmy właścicielem, znajduje się w perfekcyjnej lokalizacji, w po-
bliżu węzła autostrady A4 w Szarowie. Planowana inwestycja dostarczy  
ok. 20 tys. mkw.  powierzchni magazynowej oraz biurowej. Chcemy ją  
rozpocząć w przyszłym roku...

Czytaj cały wywiad na: 
www.terenyinwestycyjne.info

TII

TII

Mirosław Koszany
prezes BIK S.A.
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Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

tel. +48 55 640 63 03, fax +48 55 640 63 00,
email:sztum@sztum.pl, www.sztum.pl 

Obsługa Inwestora: Agnieszka Topolewska-Reksa
tel.: +48 55 640 63 79, kom.: 885 730 002, agnieszka.reksa@sztum.pl

Miasto i Gmina  Sztum Zaprasza
POMORKSA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

– PODSTREFA SZTUM 
Na obszarze Miasta i Gminy Sztum funkcjonuje Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. Strefa obejmuje swoim obszarem siedemnaście 
podstref leżących w województwie pomorskim, kujawsko – pomorskim 
i zachodniopomorskim. Podstrefa Sztum zajmuje powierzchnię 12,47 
ha i zlokalizowana jest w odległości 1,5 km od Sztumu, w kierunku pół-
nocnym, bezpośrednio przy drodze łączącej Sztum z Malborkiem (droga  
nr 55 z Gdańska do Torunia). 

Podstrefa posiada niezbędną infrastrukturę obejmującą drogi, kanaliza-
cję, gaz ziemny, energię elektryczną, infrastrukturę teleinformatyczną. 

Dla terenu Gmina Sztum posiada miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.

Pierwsze tereny zostały przekazane inwestorom w październiku  
2010 roku i od tego momentu w Strefie zaczęły działalność pierwsze 
podmioty. Na dzień dzisiejszy podstrefa Sztum jest prawie w całości  
zainwestowana – do sprzedaży pozostała wyłącznie jedna  
nieruchomość o powierzchni około 2,0 ha. Duże znaczenie dla firm  
planujacych zlokalizowanie swoich zakładów w Strefie miała budowa  
mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna, ponieważ znacznie zwiększa  
on dostępność komunikacyjną, umożliwiając szybki dojazd do autostra-
dy A1. Most na Wiśle otwarto dnia 26 lipca 2013 roku wraz z dojazdami 
w ciągu drogi krajowej nr 90. 

Poza dostępnością komunikacyjną zlokalizowanie inwestycji w Podstrefie  
Sztum wiąże się z następującymi korzyściami:
• pomocą w formie zwolnień podatkowych z tytułu kosztów nowej  
inwestycji oraz kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy,
• zwolnieniami z podatku dochodowego (w przypadku zakupu grun-
tu od PSSE),
• przekwalifikowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy osób dla potrzeb 
jednostki,
• stosunkowo niskimi kosztami zatrudnienia i płacy w porównaniu  
do większych ośrodków miejskich,
• niskimi opłatami za usługi komunalne,
• ulgami podatkowymi, 
• wsparciem na każdym etapie realizacji inwestycji,
• zapleczem kadrowym dla zakładów branży elektronicznej, gdyż  
wielu mieszkańców już pracuje w firmie JabilCircuit Poland czy  
Flextronic, a szkoły w Malborku kształcą w zawodzie elektronika.

PARK INWESTYCYJNY W SZTUMIE

Tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej razem z gruntami 
Gminy Sztum i gruntami osób prywatnych tworzą Park Inwestycyjny  
w Sztumie o łącznej powierzchni 66,0801 ha.

Teren o regularnym kształcie (jednolity obszar), położony w miejsco-
wości Koniecwałd w gminie Sztum (1,5 km od Sztumu), w bezpośred-
nim sąsiedztwie drogi krajowej nr 55. Dla terenu gmina posiada MPZP.

Część terenów prywatnych o pow. 9,04 ha, wchodzących w skład Parku 
Inwestycyjnego w Sztumie otrzymało tytuł Zwycięzcy V Ogólnopolskiego  
Konkursu „Grunt na medal” 2012.

WZGÓRZE ZAMKOWE W SZTUMIE

Poza obszarem Parku Inwestycyjnego w Sztumie do terenów  
inwestycyjnych należy również nieruchomość zabudowana – Zamek  
w Sztumie z XIV wieku. 

Wzgórze Zamkowe w Sztumie położone jest w bezpośrednim są-
siedztwie rynku starego miasta Sztum, pomiędzy dwoma jeziorami:  
Barlewickim i Sztumskim. Posiada bezpośredni dostęp do linii brzegowej  
Jeziora Sztumskiego, wzdłuż którego przebiega Bulwar Zamkowy.  
Gotycki zamek krzyżacki, dawna Letnia Rezydencja Wielkiego Mistrza 
Krzyżackiego leży na Międzynarodowym Szlaku Zamków Gotyckich, 
w odległości 12 km od największego w Europie zamku krzyżackiego  
w Malborku, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego UNESCO. Teren wokół zamku stanowi zmodernizowa-
ną, ogólnodostępną przestrzeń publiczną z ciągami pieszymi, ścieżkami  
rowerowymi oraz małą architekturą.
Teren pokrzyżackiego zespołu zamkowego wpisany do  
rejestru zabytków decyzją nr 82/N/1959.07.16 oraz decyzją  
nr PWKZ.R.4190-14/230-3/09/10. Zamek w Sztumie należy do  
nietypowych założeń obronnych wzniesionych przez zakon krzyżacki  
w kilku etapach poczynając od 1326 roku, a kończąc w dwudziestych  
latach XV wieku. Zespół Zamkowy w Sztumie składa się z następujących 
zabytkowych nieruchomości budowlanych: murów zamkowych, zespołu  
bramnego z mostem, wieży sześciobocznej, wieży czworobocznej,  
spichrzy zamkowych, skrzydła południowego, reliktów kościoła,  
reliktów Letniego Pałacu Wielkich Mistrzów, reliktów stajni zamkowych, 
reliktów zbrojowni i studni zamkowej.

Wzniesienie założenia obronnego na planie nieregularnego pięcioboku, 
w tym czasie, było odstępstwem od budowanych wówczas powszechnie  
zamków czteroskrzydłowych na planie prostokąta z wieżami  
w narożach. Za takim rozwiązaniem architektoniczno-przestrzennym 

przemawiała funkcja obiektu - letnia rezydencja wielkich mistrzów  
zakonu krzyżackiego. Teren Wzgórza Zamkowego okalają mury obronne  
o pow. zabudowy 228,8 m2. Średnia wysokość murów wynosi 3,5 m.

Dla terenu Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego, studium urbanistyczno – historyczne oraz wytyczne 
Pomorskiego Konserwatora Zabytków. 

Nieruchomość jest własnością Miasta i Gminy Sztum.Teren jest w pełni  
uzbrojony i posiada sieć wodno - kanalizacyjną, telekomunikacyjną, 
elektryczną, wentylację grawitacyjną, instalację odgromowa oraz cen-
tralne ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej.

Preferowane cele zagospodarowania – zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego to sale muzealne i wystawiennicze, 
funkcje hotelowe, konferencyjne wraz z zapleczem gastronomicznym, 
funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, np. SPA.

PARK MIEJSKI W SZTUMIE

Park Miejski w Sztumie – teren położony bezpośrednio nad Jeziorem 
Barlewickim, w bliskim sąsiedztwie Wzgórza Zamkowego w Sztumie, 
tj. Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Sztumie. 
Teren o maksymalnie dostępnej powierzchni 16,90 ha, stanowi jednolity 
obszar (nieregularny kształt – linia brzegowa jeziora). 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  
teren przeznaczony jest dla zabudowy: (9.95 ha): funkcje parku  
miejskiego (place sportowo-rekreacyjne), ogród botaniczny, arboretum, 
alpinarium, ogrody zimowe (palmiarnie),   mini zoo, stawy i cieki wod-
ne, również połączone z jeziorem, mała architektura, place zabaw, po-
mniki lub zespoły obiektów o podobnym charakterze, obiekty i urządze-
nia zaplecza gospodarczego (np.: sanitariaty, wiaty przeciwdeszczowe,  
parkingi), gastronomicznego i handlowego (np.: pamiątki, rzemiosło 
artystyczne) itp. Dopuszcza się lokalizację wieży widokowej bez okre-
ślania jej maksymalnej wysokości, jej formę oraz materiał, z którego 
będzie wykonana na etapie koncepcji należy uzgodnić z Wojewódzkim  
Konserwatorem Zabytków; (6,18 ha): zieleń publiczna, mała archi-
tektura, place zabaw, pomniki lub zespoły obiektów o podobnym  
charakterze, rekreacja i wypoczynek w powiązaniu z funkcją handlową;  
(0.77 ha): zieleń parkowa, usługi takie jak: hotel (sale konferencyjne), 
motel, gastronomia, kręgielnie, bilard i inne gry klubowe, salony SPA, 
kluby fitness, siłownie, miasteczko zabaw dla dzieci.

SZTUM

Więcej informacji na: www.sztum.pl
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Było dobrze, 
czy może być lepiej? 
Polskę czeka w 2015 roku ważny test. Od kilku lat pniemy się w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej 
oraz dominujemy na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Czy w 2015 roku utrzymamy się na szczycie, rozpoczniemy rywalizację o wysoką pozycję z krajami 
Europy Zachodniej, czy może przegramy z konkurentami takimi jak Rumunia czy Turcja?

W 2015 roku czekają Polskę liczne wyzwania. Jednym z nich są  
wybory prezydenckie oraz parlamentarne, które mogą mieć 
wpływ na napływ inwestycji zagranicznych w Polsce, ponie-

waż inwestorzy wyjątkowo cenią polską stabilność polityczną. Kolejnym  
będzie rozporządzenie unijnymi środkami na lata 2014-2020, w szczególności  
przeznaczonymi na poprawę innowacyjności Polski. Rynek powierzchni  
komercyjnych być może przeżyje boom pod względem ilości transakcji, ale 
jednocześnie istnieją obawy dotyczące powstania bańki spekulacyjnej oraz 
kryzysu na rynku biurowym.

Nieruchomości komercyjne i tereny inwestycyjne 

Na rynku powierzchni handlowych prawdopodobnie zapanuje lekka  
stagnacja, zaś już zaplanowane powierzchnie będę sukcesywnie dopasowy-
wane do potrzeb rynkowych. Warto jednak zauważyć, że na koniec III kwarta-
łu 2014 roku w budowie pozostawało ok. 800 tys. mkw. powierzchni centrów 

handlowych z planowaną datą otwarcia do końca 2016 roku, co oznacza,  
że w ciągu najbliższych dwóch lat rynek powierzchni handlowych  
powiększy się do 11 mln mkw.

– W związku ze wzrostem konkurencji deweloperzy będą dostosowywać 
swoje projekty do zmieniających się warunków rynkowych. Zmniejszone  
zostały planowane docelowe powierzchnie inwestycji firmy IKEA w Lublinie,  
Galerii Metropolis w Poznaniu (Echo Investment), czy projektu Plac  
Vogla (Ghelamco) na warszawskim Wilanowie – zauważa Dominika Jędrak, 
dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku, Colliers International.

Wydaje się również, że deweloperzy pow. handlowych ponownie zainte-
resują się większymi miastami, w szczególności Warszawą, gdzie rozkwit 
będą przeżywać dzielnice peryferyjne, takie jak Wilanów, Białołęka, czy 
Targówek. Natomiast mniejsze, niż dotychczas, będzie zainteresowanie  
mniejszymi miastami regionalnymi,  z uwagi na duże nasycenie rynku. 
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Trwające od kilku lat zainteresowanie ulicami handlowymi powinno się 
utrzymać, szczególnie iż coraz więcej miast implementuje specjalną poli-
tykę odnośnie rozwoju głównych arterii handlowych. Dodatkowo, również 
wschodzące na polski rynek marki są zainteresowane takim lokalizacjami.

- Zainteresowanie zagranicznych marek naszym rynkiem powierzchni han-
dlowych mimo jego dużego nasycenia wynika z pozycji Polski, jako lidera 
rynku retail w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce jest na-
dal miejsce dla nowych centrów handlowych, a jednocześnie niewyczerpa-
nym jeszcze tematem są ulice handlowe, które mogą i powinny stanowić 
alternatywę, a zarazem uzupełnienie oferty centrów handlowych, tak jak 
dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów. Zagraniczne brandy, bardziej niż 
polskie firmy, skłonne są chętniej inwestować w ulice handlowe, wynika  
to zapewne z ich doświadczeń na rynkach zachodnich – mówi Joanna  
Mroczek, dyrektor marketingu oraz działu doradztwa i badań rynku w CBRE.

Duże zawirowania mogą czekać rynek powierzchni biurowych, szczególnie  
w Warszawie, gdzie od pewnego czasu mówi się o kryzysie nadpodaży.  
Obecnie w stolicy w budowie znajduje się blisko 700 000 m kw. biur, 
co przełoży się na wysoką podaż również w ciągu kolejnych dwóch 
lat (ok. 300 000 m kw. rocznie). Oznacza to, że w ciągu najbliższych 
dwóch lat powierzchnia biurowa w Warszawie prawdopodobnie  
przekroczy 5 mln mkw.

- Przewidywany wysoki poziom podaży powierzchni biurowej w ciągu dwóch 
kolejnych lat może prowadzić do dalszego wzrostu stopy pustostanów. Jed-
nakże już począwszy od 2015 roku możemy ponownie spodziewać się sil-
niejszej aktywności na rynku najmu. Wynika to w dużej mierze z cyklicz-
ności rynku i faktu, że w okresie 2016-2018 wygaśnie duża część umów 
podpisanych w latach 2006-2008 (10-letnie umowy) oraz 2011-2013 (5-let-
nie umowy), kiedy popyt znajdował się na wysokim poziomie. Niemniej 
jednak równocześnie oczekujemy dalszych konsolidacji, jak również kon-
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tynuacji trendu optymalizacji powierzchni, który jest związany z wprowa-
dzaniem przez wielu najemców nowych rozwiązań w zakresie organizacji 
miejsca pracy. Doprowadzi to do faktycznego zmniejszania wielkości biur 
zajmowanych przez część firm, co może spowolnić tempo absorpcji dostęp-
nej powierzchni - mówi powiedziała Katarzyna Lipka, zastępca dyrektora  
w Zespole Doradztwa i Analiz Rynkowych, DTZ. 

Dobre prognozy ma rynek magazynowo-logistyczny. Wzrasta liczba projektów  
spekulacyjnych, co sugeruje, że deweloperzy spodziewają się kolejnych 
wzrostów. Największym zainteresowaniem powinien nadal cieszyć się re-
gion Górnego i Dolnego Śląska, ze względu na szybkie połączenie z Niem-
cami i Czechami oraz Poznań, który korzysta z szumu związanego z inwesty-
cją firmy Amazon. Rozwój rynku w Polsce Wschodniej będzie uzależniony 
od sytuacji gospodarczej i politycznej w Rosji i na Ukrainie. 

Ciekawy okres czeka rynek transakcji. Wejście do Polski większej ilości 
graczy, poprawa sytuacji w Europie Zachodniej i pojawienie się nowych 
instytucji finansujących powodują, że na rynku powinno dużo się dziać. 
Dodatkowo w 2015 roku transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych 
mogą uzyskać bardziej narodowe oblicze.

- W roku 2015 spodziewamy się transakcji sprzedaży aktywów polskich 
funduszy inwestycyjnych, które kontynuują proces likwidacji portfela.  
Prognozujemy również rozwój rodzimych produktów inwestycyjnych sku-
pionych wokół małych formatów handlowych i biurowców. Z kolei duża 
nadpodaż powierzchni biurowej w Warszawie może ostudzić chęć zaku-
pów budynków nie w pełni wynajętych - mówi Łukasz Maciak, dyrektor  
w zespole rynków kapitałowych, DTZ.

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2015 roku największym zaintereso-
waniem będą cieszyły się nieruchomości o uregulowany statusie prawnym 
oraz atrakcyjnej lokalizacji. Stąd duże znaczenie rozwiązania kwestii zwią-
zanych z użytkowaniem wieczystym oraz zwiększenie tempa ustanawiania 
nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Pomimo dużej podaży popyt na grunty inwestycyjne nie został w pełni  
zaspokojony. Brakuje przede wszystkim nieruchomości, które spełniałyby  
wymagania deweloperów. Niekorzystna lokalizacja, czy uwarunkowania 
prawne nieruchomości, uniemożliwiające efektywne zagospodarowanie 
nieruchomości, stanowią główne przyczyny, dla których niektóre grunty nie 
znalazły nabywców. Inwestorzy poszukują rynków, na których ceny miesz-
kań i najmu oraz popyt gwarantują najszybszy zwrot z kapitału. W przypadku 
projektów mieszkaniowych, których przygotowanie inwestycyjne nie będzie 
obarczone ryzykiem, będzie można spodziewać się wzrostu ceny i gotowości 
do zawierania transakcji jednokrokowych (gotówkowych). W jednostkowych 
wypadkach grunty inwestycyjne pod projekty mieszkaniowe będą rozchodziły  
się jak „świeże bułeczki” – podsumowuje Emil Domeracki, starszy specjalista,  
Grupa Usług Inwestycyjnych, Colliers International.

Najbliższe lata to również gorący okres dla państwowych agencji zajmują-
cych się sprzedażą nieruchomości. Agencja Nieruchomości Rolnych ma w 
swoich zasobach jeszcze 100 tys. ha gruntów inwestycyjnych. Do tej pory 
sprzedawała je w tempie około 1 tys. ha na rok. Podobne zasoby posiada 
również PKP, które dysponuje działkami o pow. 100 tys. ha, z czego 10 tys. 
ha posiada dużych potencjał inwestycyjny. 
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- Planujemy, że w ciągu najbliższych 5 lat sprzedaż nieruchomości przy-
niesie spółce 800 mln zł – mówi Jarosław Bator, członek zarządu PKP S.A.

Natomiast Agencja Mienia Wojskowego planuje uzyskać w 2015 roku 
przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 130,7 mln zł. Do 
sprzedaży trafi blisko 560 nieruchomości (pozycji przetargowych) o łącznej 
wartości ok.  630 mln złotych.

W SSE będzie dobrze

Po wyjątkowo udanym 2014 roku w specjalnych strefach ekonomicznych, 
możemy spodziewać się, że kolejny rok będzie powrotem do normy. 

- W 2015 r. będą prawdopodobnie obowiązywały już wszystkie zmienione 
krajowe akty prawne dotyczące stref. Oprócz ustawy znowelizowane zosta-
ły rozporządzenia o pomocy w strefach oraz o kryteriach, których spełnienie  
umożliwia objęcie prywatnych terenów strefą. Trwają prace nad rozpo-

rządzeniami w sprawie w sprawie przetargów i rokowań. Oznacza to, że  
w 2015 r. zezwolenia znowu mogą być normalnie wydawane. Strefy nadal 
pozostają jednym z najważniejszych instrumentów przyciągających inwe-
storów, w szczególności tych dużych, którzy w nowej perspektywie unijnej 
mają ograniczone możliwości skorzystania z innych źródeł pomocy – mówi 
Marek Sienkiewicz, szef zespołu ds. SSE w firmie Deloitte.

W 2013 roku udało się osiągnąć kolejne przedłużenie funkcjonowania stref, 
jednak na razie nie widać zainteresowania ze strony rządu, aby ten okres 
wydłużyć lub wprowadzić bezterminowe funkcjonowanie stref.

- SSE będą funkcjonować jedynie do końca 2026 r. Im szybciej inwestor 
rozpocznie działalność w strefie, tym więcej będzie miał zatem czasu na 
korzystanie ze zwolnienia podatkowego. Obecnie czasowo obniżone (o 30 
proc.) zostały warunki dotyczące wartości inwestycji i miejsc pracy, których 

spełnienie umożliwia objęcie istniejącego zakładu specjalną strefą ekono-
miczną, co może spowodować, że w przyszłym roku więcej przedsiębiorców  
zdecyduje się na wejście do strefy. Impulsem do podjęcia decyzji o wej-
ściu do strefy lub ubiegania się o nowe zezwolenia powinny być także  
zapowiedzi ponownej analizy dalszego obniżenia intensywności pomocy 
w strefach (co miałoby wejść w życie od stycznia 2017 roku) – komentu-
je Marek Sienkiewicz.

Dopiero pod koniec listopada weszło w życie rozporządzenie umożliwia-
jące wydawanie zezwoleń na nowych warunkach. Z uwagi na to niewie-
lu inwestorów będzie miało szansę uzyskać zezwolenia jeszcze w 2014  
roku i większość zainteresowanych będzie się o nie starać właśnie  
w 2015 roku. 

- Według informacji przekazanych nam przez strefy mamy obecnie  
70 inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności w SSE  
– powiedział minister gospodarki Janusz Piechociński.

Dodatkowo przy ponad 430 wydanych zezwoleniach w 2014 roku,  
kolejny rok będzie okresem, kiedy te inwestycje będą wprowadzane 
w życie. Oznacza to również weryfikację tego na ile inwestorzy byli  
szczerze zainteresowani rozpoczęciem nowych projektów, a na ile  
ubiegali się o zezwolenia „na zapas”, bez konkretnych planów  
inwestycyjnych.

- W okresie ostatnich 5 miesięcy 2014 roku przygotowano wiele projektów 
inwestycyjnych przez inwestorów produkcyjnych, które będą wdrażane już 
w 2015 roku – uważa Michał Sikora, konsultant ds. Gruntów, Spraw Tech-
nicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych, dział powierzchni przemysło-
wych i magazynowych, Cushman & Wakefield.

- W 2015 roku spodziewamy się dużych inwestycji, właśnie zamknęliśmy 
przygotowania kolejnego wniosku o rozszerzenie Krakowskiej Specjalnej 

„Strefy nadal pozostają jednym z najważniejszych instrumen-
tów przyciągających inwestorów, w szczególności tych dużych, 
którzy w nowej perspektywie unijnej mają ograniczone  
możliwości skorzystania z innych źródeł pomocy” 
– mówi Marek Sienkiewicz, szef zespołu ds. SSE 
w firmie Deloitte.

Marek Sienkiewicz
szef zespołu ds. SSE w Deloitte.

PROGNOZY 2015



TERENY INWESTYCYJNE INFO
MAGAZYN

15

 - Wszystkie kraje regionu  
są zainteresowane zwiększeniem 
napływu inwestycji z Chin.  
Liczymy przede wszystkim na takie,  
które tworzą nowe miejsca pracy 
oraz pociągają za sobą napływ  
nowych technologii, zwiększając  
innowacyjność gospodarek – mówił  
podczas otwarcia  wicepremier, 
minister gospodarki Janusz Piechociński.

„

Strefy Ekonomicznej. Będzie dobrze - mówi prezes Krakowskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Wiesława Kornaś-Kita.

Inwestycje Zagraniczne: BPO nie zwolni, duże zainteresowanie 
centrami B+R

Miejmy nadzieję, że inwestycje w 2015 r. utrzymają się na podobnym  
poziomie, co w tym roku. Kryzys na Ukrainie może spowodować, że część  
z zaplanowanych w tamtym rejonie inwestycji zostanie zrealizowane  
w Polsce, ale jednocześnie przedłużający się konflikt za wschodnią granicą  
Polski może doprowadzić do rezerwy zagranicznych inwestorów wobec  
rejonu Europy Środkowo-Wschodniej.

Obecnie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (dane na  
listopad 2014) obsługuje 164 projektów, które mogą zostać zrealizowane 
w przyszłym roku. To projekty o łącznej wartości 3199,09 mln euro, które 
w przyszłości stworzą 35 345 nowych miejsc pracy.

Liderem wśród projektów obecnie prowadzonych przez Agencję pozostają 
Stany Zjednoczone. Wartość 53 amerykańskich projektów to 1018,45 mln 
euro i 8315 nowych miejsc pracy. Kolejne miejsce należy do inwestora  
europejskiego – Niemiec. 26 niemieckich inwestycji to wartość 400,15 mln 
euro. W przypadku realizacji wszystkich projektów w Polsce zostanie stwo-
rzonych 6405 nowych miejsc pracy. Na trzecim miejscu plasują się inwesto-
rzy z Francji. Aktualnie PAIiIZ obsługuje 12 projektów francuskich o łącznej 
wartości 198,7 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć 3606 nowych 
miejsc pracy. Inwestorzy brytyjscy plasują się na czwartym miejscu. PA-
IiIZ obsługuje 10 projektów inwestycyjnych (wartość 88,3 mln euro, 1714  
nowych miejsc pracy). Na kolejnych miejscach znajdują się inwestorzy  
pochodzący z Korei – 8 projektów oraz Indii – 7 projektów.

Najpopularniejszym sektorem wśród obsługiwanych przez Agencję inwesto-
rów jest BPO – 38 projektów (łączna wartość 37,75 mln euro, 11555 nowych 
miejsc pracy). Na kolejnych miejscach uplasowały się: motoryzacja (34 pro-
jektów inwestycyjnych, łączna wartość 624,25 mln euro, 7580 nowych miejsc 
pracy) sektor badawczo-rozwojowy (14 projektów, łączna wartość 57,2 mln 
euro, 1766 nowych miejsc pracy), lotnictwo (12 projektów), sektor drzewny 
(9 projektów) i branża elektroniczna i sektor ICT – po 6 projektów.

Jak wskazują dane PAIiIZ, Polska będzie się również dalej rozwijała  
w kierunku branży usług wspólnych oraz centrów badawczo-rozwo-
jowych. 

- Zainteresowanie inwestorów wyraźnie kieruje się ku branżom opartym na  
wiedzy takim jak BPO, R&D czy usługi z obszaru ICT. Świetnie wykorzystu-
jemy tę szansę, stając się europejskim zagłębiem nowoczesnych usług biz-
nesowych i hubem teleinformatycznym dla naszych sąsiadów z Zachodu 
oraz Północy. Jak pokazuje tegoroczny ranking Tholonsa, Kraków, Warszawa  
czy Wrocław, jako lokalizacje outsourcingowe, nie mają sobie równych  
w całej Europie. Ponad 56 proc. projektów obsługiwanych przez PAIiIZ  
to inwestycje w biznesy intelektualne, trzecie miejsce w portfelu  
Agencji zajmują inwestycje badawczo-rozwojowe, naukowe. W Europie 
Środkowo-Wschodniej istnieje około 1100 centrów outsourcingowych,  
z czego 470 ma swoją siedzibę w Polsce. Średnioroczny wzrost sektora 
oscyluje na poziomie 20 proc. Do końca 2015 roku szacowane zatrudnienie  

w sektorze ma wzrosnąć między 150 tys. a 170 tys. – mówi wiceprezes 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Monika Piątkowska.

- Prognozy rozwoju są obiecujące. 9 na 10 inwestorów deklaruje dalszy 
wzrost zatrudnienia w ciągu kolejnych 2 lat. Według prognoz ABSL do końca 
przyszłego roku liczba zatrudnionych może przekroczyć 160,000 – uzupełnia  
Janusz Górecki, szef działu analiz ABSL oraz koordynator raportu ABSL.

-  Nowoczesne usługi biznesowe, zwłaszcza te bardziej zaawansowane 
jak obsługa międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, mogą w ciągu  
kolejnych 3-5 lat stać się jednym z najważniejszych i rozpoznawalnych   
polskich produktów eksportowych. W krótkim horyzoncie czasowym  
Polska ma szansę zyskać pozycję europejskiego zagłębia centrów, realizu-
jących strategiczne usługi dla globalnego biznesu – mówi Jacek Levernes, 
prezes ABSL, członek zarządu HP Europa.

W dłuższej perspektywie czasu Polska może zacząć przyciągać również  
inwestorów z Azji. Pod koniec 2014 roku nasz kraj odwiedzili przedstawi-
ciele funduszu inwestycyjnego China Investment Corporation, dysponu-
jącego kapitałem zakładowym w wysokości 200 mld dolarów. Chińskim  
inwestycjom w Polsce może również pomóc fakt, iż w listopadzie w War-
szawie otworzono Stały Sekretariat  16 krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej i Chin do spraw inwestycji. 

- Mam nadzieję, że w ciągu kilku lat wartość inwestycji ( w regionie Europy  
Środkowo-Wschodniej- przyp.red.) wyniesie 500 mln USD – zaznaczył Li Dia-
nxun, dyrektor generalny chińskiej agencji ds. promocji inwestycji (CIPA). 

Fokus na innowacyjność

Przyszłe lata to także odmienianie, w większym niż do tej pory stopniu, 
słowa innowacyjność przez wszystkie rodzaje. W przypadku infrastruktury  
mniej środków unijnych będzie przeznaczonych na „zwykłe” uzbrojenie te-
renów pod inwestycje, a w szerszej skali będą one wydawane na inno-
wacyjną infrastrukturę, wsparcie dla parków technologicznych, czy cen-
trów innowacyjności. Na znaczeniu zyskają również zwrotne instrumenty 
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wsparcia, w postaci niskooprocentowanych pożyczek i poręczeń. Zwiększy  
się też wpływ samorządów na sposób wydatkowania funduszy z Unii  
Europejskiej. Aż 40 proc. wdrażanych środków będzie zarządzanych przez  
władze lokalne (w latach 2007-2013 było to 25 proc.). W przypadku regio-
nów, nadal największe wsparcie będzie otrzymywać Polska Wschodnia  
w postaci dedykowanego regionowi programu. 

O innowacyjność Polski zatroszczy się również Agencja Rozwoju  
Przemysłu. W ramach nowej strategii Agencja wydana w latach 2014-2020 
1,3 mld zł na wsparcie innowacyjności. Jedną z kluczowych nowych usług 
ARP S.A. będzie Broker Innowacji, czyli platforma transferu technologii.  
Jego głównym zadaniem będzie kojarzenie dawców i biorców innowacji w celu  
komercjalizacji. W bazie Brokera innowacji znajdą się informacje na temat: 
dostępnych technologii, patentów, licencji oraz możliwych obszarów ich  
zastosowania, a także o potrzebach innowacyjnych przedsiębiorstw.   
Agencja będzie również współpracowała z firmami z sektora MŚP.   
Do współpracy z nimi powołana została nowa spółka ARP Venture.

- Polska znajduje się na 4 od końca miejscu w rankingu innowacyjnych  
krajów Unii Europejskiej, włączając w to inne kraje, które 25 lat temu  
przeszły transformację ustrojową. Czas to zmienić – mówi Aleksandra  
Magaczewska, prezes ARP S.A.

W przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) możemy mieć 
w przyszłym roku boom inwestycyjny. Warto przypomnieć, że od 3 lat  
trwają prace nad nową ustawą o OZE, która znalazła się nareszcie  
w Sejmie. Jeśli prace będą przebiegać zgodnie z założeniami, od 1 stycznia  
2016 roku zostanie system zielonych certyfikatów zostanie zastąpiony  
modelem aukcyjnym. Chociaż nowy system nie jest źle oceniany, to  
większość obecnie przygotowanych projektów zapewne nie spełni  
kryteriów, które pozwolą na objęcie ich wsparciem w ramach modelu  
aukcyjnego (natomiast samo przygotowanie projektu, wraz ze  
zdobyciem koniecznych pozwoleń trwa około 5 lat). Dlatego istnieje  
szansa, że wiele firm będzie chciało zdążyć z rozpoczęciem produkcji przed 
2016 rokiem, ta aby ich projekty mogły być objęte zielonymi certyfikatami. 

- Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na potrzeby raportu „Energetyka 
wiatrowa w Polsce 2014”, 38 proc. inwestorów branżowych zamierza jak 
najszybciej zrealizować projekt, aby skorzystać z dotychczasowego modelu  
wsparcia – mówi Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Horwath.

Polska gospodarka musi się dobrze przygotować na wyzwania nie tylko 
2015 roku, ale i kolejnych lat. Nasze dotychczasowe atuty, takie jak tania  
siła robocza, tracą na znaczeniu, a coraz większą rolę będą odgrywać   
takie cechy jak elastyczność czy innowacyjność. W przypadku zagra-
nicznych inwestycji nie można spocząć na laurach, ponieważ wokół nas  
powstaje silna konkurencja, ze strony takich państwa jak Rumunia,  
która już teraz porównywana jest z Polską pod względem potencjału inwe-
stycyjnego, czy Turcja. Na rynku nieruchomości komercyjnych Polska jest 
bliska osiągnięcia statusu rynku dojrzałego. Oprócz niewątpliwych zalet, 
oznacza to również, że inwestorzy powoli będą rozglądać się za bardziej 
perspektywicznymi rynkami o wyższych stopach zwrotu. Dlatego należy 
popracować nad dotychczasowymi słabymi stronami, takimi jak niedosta-
teczna ilość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
uregulowanie kwestii użytkowania wieczystego. 

Jakie wymagania powinna spełniać 
działka, aby budzić zainteresowanie 
wśród deweloperów hotelowych?

Aby właściwie ocenić predyspozycje działki / terenów pod 
zabudowę hotelu bierzemy pod uwagę:

•    Lokalizację - makro: największe miasta w Polsce,  
w szczególności Warszawa, Kraków, Gdynia, Wrocław, ale również 
wiele innych miast o liczbie mieszkańców przekraczających 100 tys.
Popyt na działki poza miastami aktualnie niemal nie istnieje.

•    Lokalizację - mikro: pierwsza linia zabudowy, komfortowy  
podjazd z głównych ulic, w pobliżu głównych generatorów popytu tj. 
duże skupiska biurowców, SSE, oraz dodatkowe atuty jak np. 
sąsiedztwo Starego Miasta, rynku, atrakcje turystyczne.

•    W największych miastach poszukiwane są działki dla hoteli  
wszystkich kategorii, poza luksusowymi. W mniejszych miastach 
głównie pod obiekty ekonomiczne.

•    Rozmiar: optymalnie, jeżeli na działce można zbudować budynek 
hotelowy o powierzchni od 4500 do 6500 mkw., a dla największych 
miast nawet do 12000 mkw. Działka nie powinna być znacznie  
większa niż minimum niezbędne do postawienia budynku.  
Jeżeli na terenie działki dopuszczalna jest zabudowa wysokich  
budynków  wówczas bardzo trudna jest realizacja na niej opłacalnej 
inwestycji hotelowej w segmencie ekonomicznym.

•    Uzbrojenie działki budowlanej. Działki na terenach zurbanizowa-
nych zazwyczaj spełniają podstawowe wymogi odnośnie mediów tj. 
przyłącze wody, kanalizacji, szybki Internet, telefon. Problemem  
może być natomiast zapewnienie przyłącza energii elektrycznej  
z dwóch niezależnych źródeł. Atutem, możliwość przyłączenia do 
miejskiej. 

Jacek Tokarski
Partner, Senior Investment Analyst w firmie Hotel Professionals

PROGNOZY 2015
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Ułatwiamy małym i średnim 
firmom wejście do Specjalnych 
Stref Ekonomicznych
Rozmowa z Iloną Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Po 9 miesiącach od ogłoszenia decyzji o wyborze Wrześni  
jako lokalizacji na nową fabrykę Volkswagena wmurowano  
kamień węgielny. To szybkie tempo inwestycji. Co wyróżnia  
tę inwestycję?

Dla inwestycji Volkswagena stworzyliśmy zupełnie nowy system wsparcia.  
To nie było proste przekazanie funduszy zachęcających do rozpoczęcia  
inwestycji, ale stworzenie atrakcyjnych warunków do funkcjonowania  
w regionie. Zyskuje przede wszystkim region i jego mieszkańcy.

Walka o niemiecką inwestycję była zacięta. Silnym konkurentem  
był również Stargard Szczeciński. Czy uda się znaleźć dla tego 
miasta tak dużego inwestora?

Stargard Szczeciński był bardzo dobrze i merytorycznie przygotowany.  
To był także świetny kandydat dla motoryzacyjnej inwestycji. Z uwagi na 
znakomite przygotowanie zarówno gruntów inwestycyjnych, jak i władz 

miasta, cały czas szukamy i prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwe-
storami na tym terenie.

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o SSE. Jakie Pani  
zdaniem są najważniejsze nowe zadania Stref?

Bez wątpienia jednym z nich jest położenie nacisku na szkolnictwo  
zawodowe. Już teraz inwestorzy wskazują, że w ciągu 8-10 lat mogą mieć 
problemy z dostępnością wykwalifikowanej siły roboczej w Polsce, stąd  
decyzja o rozszerzeniu zadań zarządzających specjalnymi strefami o współ-
pracę ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich 
oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców. Kolejnym zada-
niem, na które warto zwrócić uwagę, jest promowanie powstawania struk-
tur klastrowych, czego przykład mamy również we Wrześni. Wokół nowej 
fabryki powstaje sieć kooperantów i poddostawców, którzy zatrudnią kil-
kakrotnie więcej pracowników, niż sam Volkswagen (firma ma w planach 
zatrudnić ok. 2300 pracowników – przyp. red.). W ostatnich tygodniach 
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Ilona Antoniszyn-Klik
podsekretarz stanu w Ministerstwe Gospodarki



najważniejsze było jednak, aby SSE mogły znowu wydawać zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej i udało się wprowadzić to roz-
porządzeniem przyjętym przez Radę Ministrów 12 listopada.

Pierwsza połowa 2014 r. była wyjątkowo udana w strefach.  
Czy można liczyć na kolejne inwestycje w 2015 roku?

W pierwszym półroczu 2014 r. wydano 438 zezwoleń na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w SSE. Przedsiębiorstwa, które je uzyskały, zadeklaro-
wały przeznaczenie ponad 21 mld zł na nakłady inwestycyjne oraz utworze-
nie 20,5 tys. nowych miejsc pracy. 2015 rok będzie czasem, kiedy inwestorzy,  
którzy otrzymali rok wcześniej zezwolenia na działalność w strefie, będą roz-
poczynali budowę nowych inwestycji. Dodatkowo ta fala nowych projektów  
inwestycyjnych powinna przyciągnąć do Polski również kolejne firmy.

W zeszłym roku funkcjonowanie stref zostało po raz kolejny 
przedłużone, tym razem do 2026 roku. Czy rząd będzie się starał  
o bezterminowe funkcjonowanie SSE?

Specjalne Strefy Ekonomiczne mają za zadanie wspierać inwestorów i za-
chęcać ich do inwestycji w Polsce, ale docelowo chcielibyśmy stworzyć takie  
wsparcie instytucjonalne, aby firmy inwestowały u nas również bez SSE. Jed-
nocześnie funkcjonujemy w wysoce konkurencyjnym środowisku, zaś nasi 
sąsiedzi posiadają wiele instrumentów wsparcia, w tym również zwolnienia  
podatkowe, dlatego na razie potrzebujemy tego instrumentu wsparcia.

Z niedawnego badania przeprowadzonego przez PAIiIZ wynika, 
że sąsiadujące z nami państwa dysponują podobnym wachlarzem  
zachęt inwestycyjnych, co Polska. Jakie atuty naszego kraju mają 
zachęcić inwestorów do wyboru Polski?

Na pewno jest to dobrze przygotowana i zmotywowana kadra, w tym  
również duża dostępność wykwalifikowanych pracowników fizycznych. 
Możemy pochwalić się także świetną lokalizacją w centrum Europy oraz 
prężnym rynkiem wewnętrznym, dzięki któremu jesteśmy bardziej odporni  
na zewnętrzne czynniki.

W ostatnich latach Ministerstwo Gospodarki kładzie również 
coraz większy nacisk na wsparcie firm z sektora MŚP. Jakie nowe 
działania planuje ministerstwo w najbliższym czasie?

Chcemy przede wszystkim zachęcić małe i średnie firmy do rozszerzania 
swojej działalności i wychodzenia z ofertą na zagraniczne rynki. Branżowe  
programy promocji eksportu będą kontynuowane w nowej perspektywie  
finansowej, ale już dostępne jest wsparcie w ramach 4 rozporządzeń  
Rady Ministrów odnośnie pomocy de minimis. Szczegóły prezentowane są 
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Z kolei w przypadku stref podejmujemy działania obniżające koszty inwe-
stycji i przyspieszające cały proces. Mam tu na myśli budowanie przez  
zarządzających strefami gotowych hal do wynajęcia oraz na bazie dużych 
firm organizowanie klastrów, które wzmocnią kooperacje pomiędzy firmami.  
Dążymy także do tego, aby strefy ściśle współpracowały ze szkołami nad 
kształceniem zawodowym na potrzeby pracodawców, co powinno obniżać 
koszty szkoleń małych i średnich przedsiębiorców.
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Jakie są najważniejsze czynniki 
decydujące o wyborze lokalizacji 
pod nową inwestycję przez japońskie 
firmy?

Przedstawiciele japońskich firm wskazują na szereg istotnych dla 
nich kwestii, którymi kierują się przy wyborze lokalizacji nowych  
inwestycji. Do kluczowych atutów Polski zaliczają przede wszystkim 
wysokie kwalifikacje siły roboczej oraz relatywnie niskie koszty pracy. 
Doceniają również chęć podnoszenia kwalifikacji oraz lojalność  
polskich pracowników. Z drugiej strony, inwestorzy podkreślają 
skomplikowane i niejasno sformułowane akty prawne normujące 
prawo pracy, które uznają za niekorzystne dla pracodawcy.

Poza kwestiami pracowniczymi, japońscy inwestorzy chwalą jakość 
współpracy z rządem oraz agencjami rządowymi, wskazując przy tym 
na stosunkowo wysoki stopień zbiurokratyzowania oraz ograniczoną  
znajomość języka angielskiego wśród przedstawicieli władz  
lokalnych. Dla japońskich inwestorów niebagatelne znaczenie  
ma także: tempo rozwoju gospodarczego, wzrost liczebności  
i zasobności klasy średniej, stopniowa poprawa stanu infrastruktury, 
położenie Polski w centrum Europy w pobliżu zamożnych krajów  
Europy Zachodniej oraz niski poziom przestępczości.

Marek Sosna
partner i szef działu doradztwa transakcyjnego w KPMG

WYWIAD
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W     ciągu dwóch dekad funkcjonowania stref, polska gospodarka  
przeszła szereg przemian, w tym związanych z dołączeniem do 
europejskiej wspólnoty gospodarczej. Kiedy w 1994 roku  

powstawały specjalne strefy ekonomiczne, ich głównym zadaniem było 
wsparcie terenów objętych grupowymi zwolnieniami, w szczególności  
po likwidowanych państwowych zakładach przemysłowych.  
Nic dziwnego więc, że duża część stref działa w uprzemysłowionej  
Polsce Zachodniej.

- Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez specjalne strefy  
ekonomiczne jest zagospodarowanie wolnych terenów i rozszerzenie  
obszaru SSE, co pozwoli na kolejne inwestycje w regionach. Umożliwi  
to wprowadzenie do stref terenów poprzemysłowych, w których ustaje  
działalność – mówi wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

W ostatnich latach rola stref była coraz bardziej nakierowana na inno-
wacyjność i nowoczesne technologie, o czym może świadczyć m.in.  
powstanie Inkubatora Technologicznego i Małopolskiego Parku  
Technologii Informacyjnych w ramach Krakowskiej SSE, czy Bałtyckiego 
Portu Nowych Technologii i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego przy Pomorskiej SSE. Również potrzeby inwestorów zmieniają się, 
także ze względu na następujące w ostatnich latach zmiany w systemie 
edukacji oraz coraz większą rolę firm z sektora MŚP. Pojawiła się także 

konieczność wzmocnienia wsparcia dla inwestorów rozpoczynających 
działalność w Polsce Wschodniej.

Zmiany w pomocy publicznej zatwierdzone. Strefy mogą ruszyć 
z wydawaniem zezwoleń

Od 1 lipca w Polsce obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy  
publicznej zarządzone przez Unię Europejską do 2020 roku. Rząd potrze-
bował prawie 5 miesięcy na dostosowanie ich również do specjalnych 
stref ekonomicznych i w tym okresie nie mogły być wydawane żadne  
nowe zezwolenia na działalność w strefach. Ostatecznie 26 listopada nowe 
rozporządzenie o intensywności pomocy publicznej weszło w życie.

Na 50 proc. pomoc publiczną będą mogły liczyć firmy inwestujące na  
terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpac-
kiego i lubelskiego, co ma przyciągnąć inwestorów do Polski Wschod-
niej. Natomiast w takich województwach jak wielkopolskie, dolnośląski 
i śląskie pomoc publiczna maksymalnie wyniesie 25 proc. wartości inwe-
stycji. W pozostałych województwach będzie to 35 proc. W przypadku 
województwa mazowieckiego powiat warszawski zachodni będzie miał 
25 proc. wsparcie dla inwestorów, a pozostałe powiaty – 35 proc. 
Warszawa do 2017 r. będzie miała 15 proc., a następnie 10 proc. Dodat-
kowo w stolicy duży inwestor prowadzący już w Warszawie działalność 

Czas zmian 
dla Specjalnych 
Stref Ekonomicznych

W ciągu 20 lat istnienia specjalnych stref ekonomicznych ich rola zdążyła ewoluować. Wraz 
z ostatnią nowelizacją ustawy o SSE przed strefowymi władzami postanowiono nowe wy-
zwania. Jednak to nie jedyne zmiany dotyczące stref.
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gospodarczą będzie mógł liczyć na publiczne wsparcie jedynie na inwe-
stycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej. Nowa dzia-
łalność gospodarcza powinna być określona w innej klasie PKD (polska 
klasyfikacja działalności), niż działalność dotychczasowa.

Poza wysokością pomocy publicznej główne zmiany obejmują m.in.  
definicję dużego projektu inwestycyjnego, dodatkowe warunki  
przyznania wsparcia na inwestycje zmieniające proces produkcji lub  
dotychczasową działalność już istniejącego przedsiębiorstwa. W świetle 
nowych zasad, oprócz niezmienionego kryterium 50 mln euro, wielkość 
inwestycji będzie analizowana z poziomu grupy w tym samym podregio-
nie NTS 3. Specjalnej uwagi będą również wymagały inwestycje  
o wartości powyżej 100 mln euro oraz gdy w ciągu 2 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o pomoc inwestor zakończył na terenie  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego działalność gospodarczą wcho-
dzącą w zakres tej samej klasy działalności albo w dniu złożenia wniosku 
o pomoc ma zamiar zakończyć taką działalność w okresie dwóch lat od 
zakończenia inwestycji objętej zezwoleniem.

Utrudnienia czekają także firmy w przypadku starania się o wsparcie  
dla zmian w procesie produkcji lub dywersyfikacji istniejącego zakładu. 
Natomiast nie będzie można starać się o wsparcie dla inwestycji  
z sektora transportu.

Łatwiej do strefy

Na decyzję o zmianie wysokości pomocy publicznej inwestorzy czekali  
przez kilka miesięcy, ale już na początku października Rada Ministrów 
wydała inne, ważne dla nich, rozporządzenie, łagodzące kryteria obejmo-
wania gruntów prywatnych strefą.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia  
2016 r. złagodzone wymagania będą uzależnione od poziomu stopy  
bezrobocia. W przypadku włączenia do specjalnej strefy ekonomicznej 
gruntów prywatnych położonych w powiatach o stopie bezrobocia  
równej lub niższej od średniej krajowej progi zostały zmniejszone  
o 20 proc., a w pozostałych powiatach o 30 proc. Na przykład  
w powiecie, gdzie bezrobocie jest równe lub niższe od 60 proc. średniej 
krajowej (ale nie wyższe niż średnia krajowa) – przedsiębiorca powinien 
zobowiązać się do utworzenia co najmniej 400 nowych miejsc pracy  
lub zadeklarować minimum 280 mln zł kosztów kwalifikowanych  
inwestycji.

Dla inwestycji w powiatach o stopie bezrobocia wyższej niż 160 proc. 
średniej krajowej, ale nie wyższej niż 200 proc. – będzie to co najmniej 
105 nowych miejsc pracy lub 70 mln kosztów inwestycyjnych.  
Inwestycje w powiatach o poziomie bezrobocia wyższym niż 200 proc. 
średniej krajowej, lecz nie przekraczającym 250 proc. – wymagane  
będzie utworzenie co najmniej 70 nowych miejsc pracy lub poniesienie 
kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 50 mln zł. 
Dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzy-
skiego i warmińsko-mazurskiego wymagania będą obniżone o 30 proc. 
Ma być to sposób na pobudzenie inwestycji w Polsce Wschodniej.  
Dodatkowo rozporządzenie ma również wspierać inwestycje dokonywane 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Poprzednio obowiązujące kryteria stopy bezrobocia stanowiły barierę  
w uzyskaniu wsparcia na inwestycje o mniejszej skali, które są podejmo-
wane z reguły przez małe i średnie firmy.

Nowelizacja ustawy wprowadzi liczne zmiany

To nie koniec zmian w specjalnych strefach ekonomicznych. Pod koniec 
listopada Sejm przyjął nowelizację ustawy o specjalnych strefach 
ekonomicznych.

– Dokument przede wszystkim określa przesłanki złożenia wniosku  
o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia. Wprowadza także możliwość 
cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy oraz wytycza także  
zasady kontroli firm – mówi minister Piechociński.

W nowelizacji ustawy założono, że nowe rozwiązania będą obowiązy-
wać od 1 stycznia 2015 r. Jednym z ważnych założeń nowelizacji  
będzie zastąpienie w radach nadzorczych spółek przedstawiciela  
wojewody przedstawicielem ministra finansów. Przemawia za tym forma 
pomocy publicznej udzielanej w strefach (zwolnienia podatkowe),  
położenie stref na terenie kilku województw i to, że wojewoda nie  
odpowiada za rozwój regionalny.

Co równie istotne, rozszerzono katalog głównych zadań zarządzających 
strefami o prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgminazjalnymi  
i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów  
do potrzeb pracodawców, a także prowadzenie działań zwiększających 
potencjał stref do powstawania struktur klastrowych. To kluczowe  
zadania, w szczególności z uwagi na narastające trudności inwestorów 
w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

- Ważną zasadą jest, że zadowolony 
klient jest najlepszą reklamą – dlatego 
jeśli już działającym u nas firmom 
zapewnimy dodatkowe usługi, to będą 
dobrze o nas mówiły innym 
przedsiębiorstwom. Dlatego uważam, 
że przypisaniem strefom nowych zadań 
to bardzo rozsądna strategia – mówi 
Barbara Kaśnikowska, prezes Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

„

- Na zmiany przepisów zawsze patrzymy z punktu widzenia przedsiębiorcy.  
Zaproponowane zmiany idą w kierunku doprecyzowania obowiązujących 
przepisów co wydaje się dobrym posunięciem...

Czytaj cały artykuł na: 
www.terenyinwestycyjne.info

STREFY EKONOMICZNE
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Aż 95 proc. naszych terenów 
inwestycyjnych objętych jest mpzp
Rozmowa z Andrzejem Czerneckim, burmistrzem Jasła.

Od 1 lipca 2014 r. weszły w życie zmiany związane z przyznawa-
niem pomocy regionalnej. Podkarpacie jest jednym z województw 
z najwyższym (50 proc.) poziomem pomocy regionalnej. Sądzi Pan, 
że przełoży się to na zainteresowanie inwestorów Jasłem?

Inwestorzy od dawna interesują się Jasłem, a w 2014 roku obserwujemy 
wyraźny wzrost liczby inwestycji. W 2014 roku Agencja Rozwoju Przemy-
słu S.A., zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-
-PARK WISŁOSAN, po przeprowadzeniu rokowań,  mających na celu usta-
lenie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na terenie Podstrefy Jasło, wydała trzy zezwolenia.  
Dzięki temu do 2016 roku w Jaśle zostaną zrealizowane inwestycje  
o wartości 107,75 mln złotych i przybędzie 141 nowych miejsc pracy.  
Jesienią w Tarnobrzeskiej SSE Podstrefa Jasło zostanie otwarta najno-
wocześniejsza w Europie fabryka mebli Grupy Nowy Styl. Inwestycja ma 
wartość około 120 mln zł, a przewidywane zatrudnienie to 90 osób. Rów-
nież w 2014 roku w Jaśle zainwestowała Grupa Tarkett. Mam nadzieję,  
że ta tendencja utrzyma się i inwestorzy coraz częściej będą wybierali  
Jasło jako lokalizację inwestycji.

Koniec pierwszej połowy 2014 roku przyniósł wiele inwesty-
cji w specjalnych strefach ekonomicznych, również w Jaśle. 
Ile jeszcze terenów inwestycyjnych  zostało Państwu w ramach  
podstrefy Tarnobrzeskiej SSE i czy są plany poszerzenia tej  
podstrefy?

Powierzchnia zlokalizowanych w Jaśle terenów objętych Tarnobrzeską SSE 
wynosi blisko 40 ha. Obecnie wolnych jest około 10 ha, dostępnych w trzech 
lokalizacjach należących do czołowych jasielskich firm. Ponadto, na początku  
tego roku wystąpiliśmy z wnioskiem o włączenie do Tarnobrzeskiej SSE 
terenu inwestycyjnego o powierzchni 2,97 ha, którego właścicielem jest 
Miasto Jasło. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Jakimi, poza SSE, terenami dysponuje miasto i jaki procent po-
wierzchni pokryty jest miejscowym planem zagospodarowania  
przestrzennego?

Powierzchnia dostępnych w Jaśle terenów inwestycyjnych zlokalizowanych 
poza SSE wynosi 52 ha. Są wśród nich zarówno tereny należące do Miasta  
Jasła, jak i do jasielskich przedsiębiorców. Chciałbym również dodać, że 
teren Jasła w wysokim stopniu pokryty jest miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego. Aż 95 proc. terenów przeznaczonych pod 
inwestycje posiada odpowiedni mpzp.

Jakich inwestorów chciałby Pan zainteresować Jasłem  
i jakie są główne atuty miasta?

Niewątpliwie największym atutem Jasła jest kapitał ludzki i to zarówno 
ze względu na znaczne zasoby niewykorzystanej siły roboczej (w 2013 roku 
stopa bezrobocia w powiecie jasielskim wynosiła 18,3 proc.), jak i dobrze 
rozwiniętą bazę szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz dwie szkoły wyższe. Jasielskie szkoły ponadgimnazjalne posiadają 
szeroką ofertę kształcenia, a ich mury średniorocznie opuszcza około 1.200  
absolwentów. Warte odnotowania są również: konkurencyjne koszty pracy 
(przeciętne wynagrodzenie w powiecie jasielskim stanowi 78 proc. śred-
niej krajowej i 93 proc. średniego wynagrodzenia w województwie pod-
karpackim), położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych: drogowych 
(droga krajowa DK 28 i droga krajowa DK 73) i kolejowych (linia nr 108  
i nr 106) oraz dogodne położenie geograficzne w odniesieniu do rynków 
Europy Środkowej i Wschodniej...
 

Czytaj cały wywiad na: 
www.terenyinwestycyjne.info

TII

TII

TII

TII

Andrzej Czarnecki
burmistrz Jasła
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Amerykański 
inwestor zostawił 
w Polsce 91 mld zł
25 lat wolnej Polski to również ćwierć wieku 
amerykańskich inwestycji w Polsce. Prawie 
800 firm wywodzących się ze Stanów  
Zjednoczonych zostawiło w Polsce 91 mld zł  
w formie inwestycji.

Stany Zjednoczone pośpieszyły z pomocą ekonomiczną Polsce już  
w pierwszych miesiącach po obaleniu systemu komunistycznego, 
zaś amerykańskie firmy zdecydowały się, często z pomocą rządu, na 

pierwsze inwestycje w naszym kraju. Teraz firmy z USA stanowią jedną 
z najważniejszych grup inwestorów. Chociaż oficjalnie zajmują dopiero 8. 
miejsce wśród zagranicznych inwestorów w Polsce z inwestycjami o warto-
ści 33 mld zł (2012), to w rzeczywistości  wartość amerykańskich inwestycji 
sięga 91 mld zł, z czego 58 mld zł stanowią inwestycje pośrednie, przede 
wszystkim poprzez spółki zarejestrowane w Holandii i Luksemburgu - wy-
nika z raportu KPMG i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) 
„Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich realcji gospodarczych”.

– Amerykańskie firmy są szczególnie dla nas ważne. Są z nami od początku  
przemian gospodarczych – przekazali nam cenne know-how, zarówno  
w obszarze produkcji jak i zarządzania oraz nowoczesnych technologii  
– uważa wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
Anna Polak-Kocińska.

Amerykanie postawili na Polskę

Polska jest największym odbiorcą inwestycji ze Stanów Zjednoczonych 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2004 roku skumulowana 
wartość zlokalizowanych w Polsce inwestycji uległa podwojeniu, z czego  
znaczna część środków pochodziła z reinwestycji m.in. takich firm jak 3M, 
czy Procter&Gamble. To świadczy o tym, że Amerykanie czują się w naszym  
kraju bardzo dobrze. I mają ku temu znaczący powód, ponieważ  stopa  
zwrotu z zainwestowanego w Polsce amerykańskiego kapitału sięga  
13,9 proc. (2012), co stanowi wynik lepszy, niż dla przeciętnej firmy  
z Europy czy całego świata.

- Większość firm z kapitałem amerykańskim pojawiła się w Polsce w pierw-
szej połowie lat 90., a w ostatnim dziesięcioleciu dokonywała reinwestycji.  
KPMG w Polsce szacuje, że około 69 proc. średnich i dużych firm ame-
rykańskich dokonało w Polsce reinwestycji, np. otworzyło kolejną filię,  
fabrykę, czy centrum biznesowe lub badawczo-rozwojowe. Największy 
odsetek firm amerykańskich reinwestował w Polsce w branży motoryza-
cyjnej – mówi Stacy Ligas, partner, szef działu audytu instytucji finanso-
wych w KPMG w Polsce.

- General Motors jest inwestycyjnie zaangażowany w Polsce już od kilku-
nastu lat. Dobra lokalizacja geograficzna, wykwalifikowani pracownicy,  
wysoka jakość oraz kultura przemysłowa, a także konkurencyjne koszty  
oraz perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, to główne czynniki  
decydujące o ulokowaniu przez General Motors produkcji samochodów  
najpierw w Warszawie na Żeraniu, a następnie rozpoczęciu w 1996 roku  
budowy nowego zakładu produkcyjnego w Gliwicach. Zakład ten jest  
obecnie jednym z najlepszych w koncernie GM pod względem jakości,  
konkurencyjności, bezpieczeństwa pracy oraz innowacyjności – dodaje  
Wojciech Osoś, dyrektor Public Relations General Motors Poland.

W Polsce działa prawie 800 firm z amerykańskim rodowodem, które  
zatrudniają ok. 200 tys. pracowników. Z tego aż 60 proc. stanowią firmy, 
które zatrudniają mniej, niż 9 pracowników. Większość Polaków znajduje 
zatrudnienie w amerykańskich firmach produkcyjnych (51 proc.) oraz usłu-
gowych (36 proc.). Amerykańscy inwestorzy najchętniej lokalizują swoje  
firmy na Mazowszu. Taką lokalizację wybrało 42 proc. firm, kolejnym  
kierunkiem jest Śląsk (14 proc.) oraz województwo pomorskie (12 proc.).

- W Polsce panują sprzyjające warunki do prowadzenia działalności  
biznesowej, dlatego uruchomiliśmy tutaj oraz poddaliśmy modernizacji  
nasze cztery nowoczesne zakłady produkcyjne zlokalizowane w Michrowie 
koło Grójca, Żninie, Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim. 
W ten sposób istotnie przyczyniliśmy się do zmniejszenia bezrobocia oraz 
podniesienia poziomu gospodarczego w tych miejscowościach – komen-
tuje Christophe Guille, prezes PepsiCo na Europę Centralną.

Stany Zjednoczone inwestują w innowacyjność

Dla polskiej gospodarki kluczowe znaczenie ma, iż aż 1 na 3 centra  
biznesowe i badawczo-rozwojowe z kapitałem zagranicznym w Polsce  
to centra amerykańskie...

Czytaj cały artykuł na: 
www.terenyinwestycyjne.info
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2014 - Year of Summeries
The last 12 months have given us anniversaries, a boom on the storage space market, and a record 
number of investments in the special economic zones. The year 2014 has also proved to be a year of 
change. Whether for good or bad, we will probably find out in 2015.

It was a year of anniversaries and summaries related to them. We celebra-
ted 25 years of democracy and free economy, 15 years of our membership  
in the North Atlantic Treaty Organization and 10 years in the European 
Union. 

“At the end of 1990 the foreign investments in Poland reached USD 109 
million, and today it is close to USD 300 million. The businesses with  
a share of foreign capital are 16% of Polish companies, but they have two 
thirds in Polish export, employ one third of Polish employees and make 
35% of all investments in tangible assets,” said Lech Wałęsa during the 
European Economic Congress 2014.

Special year in Special Economic Zones 

2014 will undoubtedly come down in history as one of the best years 
for Polish special economic zones. The first six months produced historic  
results. This is a result of the changes that the investors had to face  
after 1 July 2014 when the state aid was lowered in most voivodships 
in Poland.

By the end of June 2014 438 permits allowing to carry out projects on 
the territories of the special economic zones (SEZs) in Poland were gran-
ted. This means that new investments reached over 170% more that in 
2013. The entrepreneurs declared the realization of the investments worth  
almost PLN 22 billion and creation of over 20,000 new jobs. 

“The year 2014 was a year of many changes in the EU regulations con-
cerning state aid, which have a considerable influence on the regulations 
applying to the zones. The reduction of the state aid after 30 June 2014 
was motivating for investors – within half a year they received 70% more  
permits than during the whole year 2013 and the value of the declared  
investment was over 3 times higher. Since 1 July however, due to the lack 
of national regulations adapted to the EU regulations, there have been 
no permits granted. So we can assume that the increase in investments 

was largely influenced by the change of the regulations,” says Marek  
Sienkiewicz, Manager in the Special Economic Team at Deloitte.

After 1 July there were a few months of silence and the managements 
of the zones were waiting impatiently for a new government order chan-
ging the level of the state aid in the zones, which finally became effec-
tive at the end of November. Yet this is not the end of changes in the 
SEZs. The government issued an order that simplifies the incorporation of  
private land into SEZs. At the same time the government started working on 
an amendment to the Special Economic Zone Act which would e.g. extend 
the range of the actions taken by their management and include the cre-
ation of clusters, or the cooperation with higher secondary schools and 
universities to adjust the offered courses and programs to the employers’ 
needs. More detailed information concerning the changes in the functio-
ning of special economic zones are in the text „Time of change for Special 
Economic Zones” (p. 40). 

Investment areas: A good year for buyers

The year 2014 proved to be a good year for the real estate market in the 
area of both commercial and housing projects. A forecast prepared by  
Colliers International indicates there is a chance that by the end of 2014 
the value of transactions will have exceeded the value from 2013. Land 
for housing projects and commercial real estate for office and trade  
purposes are particularly popular. 

“The investors have most often analyzed and purchased land for housing 
projects. For this type of investment they spent 70% of their money, for 
25% of their funds they bought parcels for offices and commercial faci-
lities, and the remaining 5% was used to buy land for warehouses. The 
number and value of the transactions carried out in 2014 show that it was 
a very good time for the investment land market. However this does not 
mean a return to the upward trend from before 2009 but only a consistent 
stabilization. Financially strong and healthy development companies and 
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SUMMARY OF 2014

- The changes on the investment mar-
kets and the interest of new funds in Poland  
made a lot of players on the commercial  
real estate market less cautious with the  
money for securing new locations for industry 
and storage projects  – says Michał Sikora,  
Cushman & Wakefield.

investment funds are the main source of momentum for this sector of the 
real estate market,” believes Emil Domeracki, Senior Associate at Land 
Department of Colliers International.

Companies have also had an easy access to funds for financing those  
purchases due to new financing institutions on the Polish market.

“The changes on the investment markets and the interest of new funds 
in Poland made a lot of players on the commercial real estate market less 
cautious with the money for securing new locations for industry and sto-
rage projects. At the same time they concentrated their attention on the 
places where the market is less saturated and the customers are poten-
tially interested with new locations,” says Michał Sikora, Land, Technical 
and Special Economic Zone Specialist, Cushman & Wakefield.

Another chance for the buyers was the land owned by companies with  
credit problems, especially Spanish investors, including the land of the  
former Pollena in Praga district in Warsaw, bought by Okam Capital.

“In 2014 a large number of projects whose owners are having difficulty  
in paying large credits have been put up for sale. In such cases the transac-
tions can have the form of a simple sale, one may expect that a consortium 
is established, or that the credits are taken over,” explains Emil Domeracki.

In 2014, especially in Warsaw, one can notice a disturbing tendency con-
cerning perpetual usufruct. There was a lot of hype around two investors 
who started a dispute over the regulations related to perpetual usufruct. 
The first case concerned the real estate belonging to the company Griffin  
in 29 November Street in Warsaw. The municipality of Warsaw denied 
the developer the perpetual usufruct of the land located near the Ła-
zienki Palace due to the improper use of the real estate. The company  
came to possess the land by taking over the assets of the company Par-
kview Terrence, which had demolished 19th century barracks where it had  
intended to build apartments. The municipality considered the demolition 
of the buildings illegal and terminated the perpetual usufruct. At present 
the case is pending a decision from the Court of Appeal in Warsaw. Addi-
tionally, Griffin Group notified about the investment dispute between the 
Polish administration and itself.

Another dispute concerns the stadium of the sports club Skra. Here Global 
Partners Investment Fund (GPIF), the owner of the stadium, issued a plea 
of nullity to the Supreme Court. The investor does not agree with the deci-
sion of the Court of Appeal which denies GPIF a prolongation of the perpe-
tual usufruct since the company let the stadium of the sports club Skra in 
Warsaw fall into ruin. The investor had planned to modernize the stadium 
and build around a water park, apartment and office blocks.

Both cases may undermine the sense of security among the investors who 
buy land under perpetual usufruct.

“The verdict in the case of Skra means that the owners of the houses, 
shops, citizens or companies that possess a real estate under perpetual 
usufruct cannot be absolutely certain that Polish courts will confirm the 
obligation of the owner of the land to prolong the perpetual usufruct. The 
present situation creates a level of uncertainty that is unacceptable for 

the owners of real estates, no matter if it about the property of houses, 
shops, offices, factories or whether they belong to Polish citizens or com-
panies, or to foreign investors,” believes Michael Holland, the represen-
tative of the SKRA consortium.

Poland attractive to foreign investors

This year was very good in terms of foreign investments. New investments  
took place not only due to the change in the conditions for receiving state 
aid, but also the opinion that Poland is a good place to invest. Especially  
at the time of unrest in Ukraine Poland seems to investors an island  
of stability.

“It was a fairly good year for investors, but it is not over yet. The total  
value of the projects carried out by the Agency until November is truly  
impressive as it reached EUR 1797.74 million. The value of the projects 
carried out this year is almost a billion higher than during the same period 
a year ago,” says Monika Piątkowska, Vice President of the Polish Infor-
mation and Foreign Investment Agency.
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powierzchnia/area of

61 ha

NASZE ATUTY/OUR ADVANTAGES:

• położenie bezpośrednio przy węźle 
   autostrady A4
  location directly on the A4 motorway,
• podział modułowy
  division into modules,
• nowa infrastruktura
   new technical infrastructure,
• Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Special Economic Zone,
• Miejscowy Plan Zagospodarowania 
  Przestrzennego
  Area development plan,
• całość terenu własnością miasta
  the whole area owned by the city.

KOPALNIA DOBRYCH INWESTYCJI 
A REALLY GOOD PLACE FOR YOUR INVESTMENT   -   www.bochnia.pl

BOCHNIA

KRAKÓW

WARSZAWA

BOCHEŃSKA STREFA  AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
THE BOCHNIA ECONOMIC ACTIVITY ZONE

ZWYCIĘZCA KONKURSU 
“GRUNT NA MEDAL” 2014
THE WINNER OF 
“GRUNT NA MEDAL CONTEST” 
2014 AWARD

Fundusze Europejskie dla Małopolski
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- The value of the projects carried out this year  
is almost a billion higher than during the same  
period a year ago – say  Monika Piątkowska,  
Vice President of the Polish Information 
and Foreign Investment Agency.

This year a lot of interest was paid to the investment of the company Volks-
wagen, the construction of a new crafter factory. In spring there were still 
only speculations where the German investor would locate it, then the  
final decision was made and the choice was Września.

“It is crucial for Poland to attract investments related to production, espe-
cially those involving highly advanced technology, as well as service pro-
jects. The production-related investments, such as that of Volkswagen  
in Września near Poznań, usually bring a lot of capital into Poland. Howe-
ver the contribution of the concern to the development of the region will 
be greater than that. Apart from its factory smaller businesses of the sup-
pliers will appear, new roads, car parks, and other necessary infrastruc-
ture will be built. The construction of the new factory of VW began in the 
middle of November. The value of the project is EUR 800 million and it will 
employ 2300 people,” adds Monika Piątkowska.

Although it is still too early to talk about the results of the whole year 
2014, the comparison of the achievements of the Polish Information and 
Foreign Investment Agency (PAIiIZ) from November 2013 and 2014 is an 
optimistic forecast for the total result. In November 2013 PAIiIZ comple-
ted 42 projects with a total value of EUR 797 million, which were suppo-
sed to create over 16,000 new jobs. In November 2014 the Agency recor-
ded 47 investments, thanks to which there will be 7,953 new jobs. Their 
total value is EUR 1797.74 million. 

In 2014 Poland has also been regarded as very attractive for investors. 
The report „Europe’s Investment Attractiveness” prepared by E&Y, shows 
that foreign investors still consider Poland as the most attractive location 
for new projects in Central and Eastern Europe. This opinion is shared by 
31% of the respondents of the 12th edition of the report. Next there is the 
Czech Republic (11%) and Romania (9%). According to the data on the year 
2013 provided by EY, Poland remains the third country in Europe in terms 
of the number of jobs created thanks to foreign direct investments (FDI). 

Poland is also the leader of the region according to the 9th edition of the 
survey carried out by the Polish-German Chamber of Industry and Commerce  
(AHK Poland) and fifteen other German bilateral chambers in the region. 
It has also taken the first place in the survey on investment attractiveness 
of the countries of Central and Eastern Europe, in which the respondents 
were 1400 German investors in 16 countries of the region. This means that 
it has remained the leader, the position which it first achieved in 2013 and 
which for several previous years had been held by the Czech Republic.

Another noteworthy achievement is a higher position in the ranking  
of the World Bank „Doing Business 2015”. For the first time Poland was 
among the fourth ten countries with the best environment for entrepre-
neurs, taking the 32th place. In 2011 it was 70th (in 183 countries), and  
a year before – 45th.

Busy offices and warehouses, commerce a little less so.

In the year 2014 the commercial real estate market was dominated by sto-
rage and logistics spaces.  Some called it the Amazon effect, as a result of 
the decision made by that company to locate three distribution centers in 
Poland (in Poznan and Wrocław), which were opened in autumn 2014. Ano-

ther important event on the market was the beginning of the construction 
of the first modern logistics park in Eastern Poland. The investor in Lublin is 
MLP Group, and the storage, production and office facility covers the area 
of 55,000 sq m. Although experts are careful in their forecasts of the de-
velopment of the storage market in Eastern Poland, especially due to the 
conflict in Ukraine, the investment may be the first step in that direction. 

The commercial space market has been a little weaker this year. Colliers 
International estimates that the new supply that will have been delive-
red by the end of 2014 will be 475,000 sq m, which means a decrease  
of 26% compared to 2013.

The office space market is still developing rapidly, especially in the capital  
city. At the end of the third quarter of 2014 (data of DTZ) the resources  
of the modern office area in Warsaw have reached 4.36 million sq m. 
After the record year 2013 when the office blocks on the market provided 
300,000 sq m, the year 2014 will probably bring even better results. There 
is still the trend of renovating old tenements and converting their interior 
into offices and modernizing old office premises.

The transaction market also looks interesting this year. The data provided  
by CBRE show that for the past nine months (till the end of September 
2014) EUR 1.8 billion was invested in Poland. However the limited availa-
bility of the highest quality commercial real estate increases the investors’ 
interests in the Czech, Romanian and Hungarian markets. 

“The volume of the investment transactions in Poland in 2014 is similar  
to that from the previous year. Analysts expect a small increase in trans-
actions with a total value of a little over EUR 3 billion, despite the fact 
that the turnover in the first three quarters of 2014 reached only EUR  
2 billion, which proved to be a slightly lower result than the one recor-
ded in the same period a year ago,” explains Łukasz Maciak, Director  
- Capital Markets, DTZ.

The market in Warsaw still dominates in Poland, although large regional 
markets such as Wrocław, Poznań or Cracow are doing well too.

“Poland is the most active country on the commercial real estate market 
from all the countries in the CEE region. The analysis of the 3rd quarter of 
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STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO VISTULA PARK PHARE 2003
Najbardziej atrakcyjny teren inwestycyjny w województwie kujawsko- pomorskim.Najwyżej  
oceniony projekt na dofinansowanie z funduszu Phare 2003 województwa kujawsko-pomorskiego

ATUTY
Doskonałe położenie - przy drodze krajowej nr 1 i 5, 13 km od węzła budowanej autostrady A1, 
W promieniu 50 km ponad milion mieszkańców, Bliskość ośrodków akademickich, Oczyszczalnia  
ścieków z możliwością dociążenia ze strefy, Składowisko odpadów z możliwością dociążenia  
ze strefy, Alternatywne źródło energii cieplnej i wody ze spółki Mondi S.A., Własność - gmina Świecie,  
Obszar posiada wszystkie wymagane dokumenty i pozwolenia umożliwiające natychmiastowe 
rozpoczęcie inwestycji, Pomoc gminy Świecie w realizacji inwestycji - gmina Świecie otrzymała  
w 2002r. najwyższe wyróżnienie wśród miast Polski północnej w konkursie Krajowej Izby  
Gospodarczej – Gmina Fair Play wśród miast Polski północnej.

OFEROWANA INFRASTRUKTURA
• 3,5 km dróg wewnętrznych,
• 8 km sieci wodociągowej,
• 12 km sieci telekomunikacyjnej,
• 8 km sieci gazowej,
• 5 km kanalizacji deszczowej,
• 8 km linii energetycznej,
• 10 km sieci kanalizacyjnej,
• parkingi o pow. 5000 m2,
• oświetlenie terenu.

KOSZTY POZYSKANIA GRUNTU
W związku z wymogami projektu PHARE 2003 na terenie obowiązuje dzierżawa. Miesięczna  
stawka dzierżawy jest objęta 90% ulgą i wynosi 870 zł netto za ha.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z INWESTOREM: 
Justyna Brzoskowska kierownik Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
tel. 52 333 30 30 lub 52 333 23 50

KONTAKT ELEKTRONICZNY:
e-mail: gospodarka.rozwoj@swiecie.eu
e-mail: brzoskowska@swiecie.eu

LOCATION / ADVANTAGES OF THE VISTULA PARK 
The site is located near to the national highways number 5 and number 1.The site is located 13 
km from A1 motorway junction Nowe Marzy, The site is located near to the railway stations,  
The site is located 50 km from big cities, The site is located near to universities, There are well  
qualified workers in Swiecie Commune, Treatment plant with possibility to increase a power,  
Dumping ground is available, Additional source of energy and water is available from Mondi  
Swiecie S.A., The site is owned by Swiecie Commune, The site has all necessary documents which 
permit to start a business immediately, Business Support from Swiecie Commune is available.

INFRASTRUCTURE 
• 3.5 km of internal roads
• 8 km of water supply lines
• 12 km of telecommunication lines
• 8 km of gas supply lines
• 15 km of rain water disposal lines
• 8 km of power supply lines
• 10 km of sewage disposal system
• parking lots of app. 5000 m2 area
• lighting system
• Electricity: available capacity – 850 kW
• Voltage: 230 V ( 400V + - 10% )

LAND COST
Monthly rent is net price 870 PLN/ ha 0,087 PLN/ m2

When the time of rent is finished the company would have the opportunity to buy the land  
for lower price.

CONTACT PERSON: JUSTYNA BRZOSKOWSKA
tel.  +48 52 333 23 31/ 52 333 30 50
fax. +48 52 333 23 11

ELECTRONIC CONTACT:
e-mail. gospodarka.rozwoj@swiecie.eu 

Investment Areas  Vistula Park 

- obszary zajęte/ area occupied
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Next year we will start 
the construction 
of a logistics centre 
Interview with Mirosław Koszany, the Chairman 
of Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

In June Biuro Inwestycji Kapitałowych informed about the 
extension of the Silesian Logistics Centre in Sosnowiec of 30,000 
sq mts. What were the decisive factors to start the investment now?

The situation on the warehousing market is very good and we see the po-
tential to realise other investments. Moreover, we decided to extend the 
Silesian Logistics Centre of other objects of total capacity of 30,000 m2  
due to numerous inquiries from customers about availability of areas 
and regular low rate of vacancies in SLC. While working on the prepara-
tion for the investment we also talk to investors interested in warehouse  
storage area lease. Actually, the demand on warehousing real estate  
is steadily growing. We want to use it. We think that it is a good moment 
to intensify investment projects because it will result in the significant  
increase in our operation scope.

What are you other investment plans at the warehouse storage  
area market?

We also prepare ourselves to the construction of another logistics centre 
nearby Cracow, called the Cracow Logistics Centre III. The plot we own  
is in prefect location, close to the A4 highway interchange in Szarów.  
The planned investment will provide around 20,000 sq mts of warehouse 
storage and office area. We would like to start next year...

Czytaj cały wywiad na: 
www.terenyinwestycyjne.info

TII

TII

Mirosław Koszany
President BIK S.A.
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2014 shows high activity of investors in the sector of office, logistics and 
storage real estate. Compared to the 3rd quarter of 2013 the percentage 
of transactions in both sectors has increased by almost 20%. The sub-
ject of approximately 60% of transactions carried out in the 3rd quarter of 
2014 was real estate in Warsaw,” comments Joanna Mroczek, Director  
of Research and Marketing Departments at CBRE. 

The most important transaction on the office market is the sale of the of-
fice block Atrium 1 in Warsaw, which was sold three months before the 
planned commissioning. Skanska has sold the third building in the region 
to a German investment fund – Deka-Immobilien, which acquired the most 
advanced and environmentally-friendly building in Central and Eastern  
Europe for EUR 94 million. At the end of the year there have also been  
many significant transactions. A prominent example is the sale of the office  
block Metropolitan by Aberdeen Asset Management Deutschland to Deut-
sche Asset & Wealth Management for almost EUR 190 million. Equally  
important is the purchase of a high-rise office building Rondo 1 by Deut-
sche Asset & Wealth Management for almost EUR 300 million. 

There has been a lot of activity on the commercial space market, mainly  
on the key regional markets. Sold was Poznan City Center – a shopping 
mall built by Trigranit and Europa Capital on a parcel belonging to PKP, with 
230 lessees. The mall was bought by the consortium Resolution and ECE 
for EUR 227 million, which makes it the largest transaction of the year.  
Another important and successful project in 2014 was the sale of the 
shopping mall Galeria Kazimierz for EUR 180 million. The buyer was  
Invesco, which bought the mall from GTC, which owns 12 such facilities.  
Also the presence of new players on the commercial real estate market 
is worth mentioning. 

The new players on the market are mainly American investment 
funds such as Amstar, which together with BBI Development invested  
in Zlota 44 in Warsaw.

„This year has certainly been a good one. First of all there are new players  
on the Polish market who made an impressive entrance. In June Starwood  
Capital Group, a leading global investment company, acquired three  
office buildings: T-Mobile Office Park in Warsaw, Łopuszańska Business  
Park in Warsaw, and Katowice Business Park in Katowice, and thus  
invested in our country almost EUR 200 million. This confirms the trend 
that new buildings are easy to sell, especially if they are built in the right  
place and are fully rented,” adds Łukasz Maciak.

From the perspective of historical anniversaries, the year 2014 was  
a good one. The economic position of Poland in Europe is stable;  
it enjoys the investors’ interests and trust, which we could only dream 
about 25 years. The changes on the office, commercial, and storage space  
markets are also considerable. Modern office blocks or shopping malls are 
built not only in Warsaw or in large regional cities, but also in towns with 
up to 100,000 residents. Although the market has been developing slowly 
this year, it might be considered stable. This year was also particular for 
the special economic zones, not only due to record investments, but also 
due to the operational changes.
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Tarnowski Klaster 
Przemysłowy S.A. gwarantuje:

 pomoc w  zbudowaniu 
biznesu w Tarnowie,

 bardzo korzystne warunki inwestycyjne 
oraz interesujące zwolnienia podatkowe,

 możliwość ulokowania biznesu na terenie 
objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną,

 pomoc w  uzyskaniu wymaganych 
zezwoleń, doborze kadr, tworzeniu 
programów, szkoleń i doskonalenia 
kadry pracowniczej, opracowaniu 
analiz oraz promocji. 

Tarnów Industrial Cluster SA 
guarantees:

 help in building business in Tarnow
 very favorable investment conditions 
and the interest tax exemptions,

 possibility of locating a business 
in the area covered by the Special 
Economic Zone ,

 assistance in obtaining required 
permits, HR services, creating 
training and programms 
for employees, preparing analysis 
and promotional campaigns.

  
 

 
  

In

ve
st in Tarnów!

Zainw
estuj w Tarnowie!

Nie zwlekaj! Zadzwoń już teraz i dowiedz się o szczegóły 
oferty specjalnie dla Ciebie! Tel.: + 48 505 435 435

Don’t waste time! Call us today and nd out more about 
our o er, prepared especially for you! phone: +48 505 435 435
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It was good, 
can it be better?
In 2015 Poland will have to pass an important test. For several years we have been climbing the rankings 
of investment attractiveness and we dominate the commercial real estate market in Central and Eastern 
Europe. Can we stay at the top in 2015, will we start to compete against the countries from Western 
Europe, or will we lose to such competitors as Romania or Turkey?

Poland will have to face a lot of challenges in 2015. One of them are  
presidential and parliament elections, which may influence the inflow  
of foreign capital into Poland, since Polish political stability is very impor-
tant for investors. The next one will be the distribution of the EU funds 
for the years 2014-2020, whose main purpose is to raise the level of inno-
vation in Poland. The commercial space market may experience a boom  
in terms of the number of transactions, but there is a fear that a specula-
tive bubble or a crisis on the office market may occur.

Commercial real estate and investment areas

There will be a slight stagnation on the commercial space market, and 
the already planned spaces will be successively adapted to the market 
requirements. It is noteworthy, however, that at the end of the 3rd quarter  

of 2014 approx. 800,000 sq m area of shopping malls with the planned  
date of opening at the end of 2016 were still under construction, which 
means that within the next two years the commercial space market may 
increase to 11 million sq m.

“Due to the increase in competition, developers are going to adjust their 
projects to the changing situation on the market. The objective investment 
areas of IKEA in Lublin have been reduced, the same is true for Galeria  
Metropolis in Poznań (Echo Investment), or the project Plac Vogla  
(Ghelamco) in Wilanów in Warsaw,” points out Dominika Jędrak, Head  
of Research and Consultancy Services, Colliers International.

It seems also that the developers of the commercial areas will again  
become interested in large cities, especially Warsaw, where the sub-

FORECAST 2015 INVESTMENT AREAS INFO
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urbs, such as Wilanów, Białołęka or Targówek will reach the peak of their  
development. On the other hand the interest in smaller regional cities will 
decrease due to the high market saturation. The interest in commercial  
streets should not change, especially considering that ever more cities 
implement a special policy on the development of the main commer-
cial streets. Also the brands that enter the Polish market are interested  
in such locations.

“The interest of foreign brands in our commercial space market, despite 
high market saturation, is the result of Poland’s being the leader of the retail  
market in Central and Eastern Europe. In Poland there is still enough space 
for new shopping malls and commercial streets, which may and should be 
an alternative and simultaneously complement the offer of shopping malls, 
just as it is with our western neighbors. The foreign brands, more than  
Polish companies, are eager to invest in commercial streets, which is proba-

bly the result of their experience on western markets,” says Joanna Mroczek, 
Director of Research and Marketing Departments at CBRE.

There might be considerable fluctuation on the office market, especially  
in Warsaw where some say there has been a crisis of excessive sale  
recently. At present there are almost 700,000 sq m of office space under 
construction in the Polish capital, which will translate into high supply 
 also in the coming two years (approx. 300,000 sq m annually). This  
means that for the next two years office space in Warsaw will probably 
exceed 5 million sq m.

“The predicted high supply of the office space in the next two years may 
lead to a further increase in the number of unused buildings. However, 
starting from 2015 we can expect that more space will be rented. The key 

reason is that the market goes through cycles and that between 2016 and 
2018 a lot of contracts signed in the years 2006-2008 (10-year contracts) 
and 2011-2013 (5-year contracts), that is when the market was booming, 
will expire. At the same time we expect further consolidation and optimiza-
tion of the spaces, which is a result of many lessees introducing new solu-
tions in the area of work organization. The outcome will be smaller offices, 
which will decrease the sale of the available office space,” says Katarzyna  
Lipka, Associate Director of Research and Consultancy Services, DTZ. 

Prospects look good for storage and logistics space market. The number of 
speculative projects is increasing, which suggests that developers expect 
a further increase. The Upper and Lower Silesia should still enjoy most in-
terest due to a short distance to Germany and the Czech Republic, as well 
as Poznań, which uses the hype caused by the investment of Amazon.  The 
market development in Eastern Poland will depend on the economic and 
political situation in Russia and Ukraine. 

This will be an interesting period for the transaction market. The appearance  
of new players on the Polish market, an improvement of the situation in 
Western Europe and the appearance of new financial serivces should cause  
a lot of activity on the market. Additionally, in 2015 the transactions on the 
commercial space market may become more national.

“In 2015 we expect the sale of the assets held by Polish investment funds, 
which continue to liquidate their portfolios. We also forecast the develop-
ment of domestic investment products related to small retail space and office  
blocks. On the other hand, the large oversupply of office space in Warsaw  
may cause that not fully rented buildings will not be bought,” says Łukasz 
Maciak, Capital Markets Director, DTZ.

As in previous years, in 2015 investors will be most interested in real estate  
with clear legal status and an attractive location. That is why it is so  
important to deal with the issues related to perpetual usufruct or the  
pace of making new area development plans.

“Despite high supply the demand for investment areas has not been fully  
satisfied. There is a lack of real estate that would meet the developer  
requirements. An unfavorable location or legal condition of the real estate  
that make it impossible to develop the land are the main causes why  
some land areas have not been purchased. 

Investors are looking for markets where the prices of apartments, lease and 
demand guarantee a quick return on capital. With housing projects whose 
preparation is not risky we expect an increase in prices and readiness to 
enter cash transactions. In single cases the investment areas for housing 
development will sell like hot cakes,” summarizes Emil Domeracki, Senior 
Associate at Land Department of Colliers International.

The coming years will be very busy also for state real estate agencies. 
The Agricultural Property Agency still has 100,000 ha of investment area.  
So far this land has been sold at a rate of approximately 1,000 ha  
annually. PKP has similar resources, parcels covering 100,000 ha, 10,000 ha  
of which have a high investment potential. In the coming years the sale  
of the real estate should bring the Polish Railways PLN 800 million.  
The Military Property Agency plans to generate an income of PLN 130.7  
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„The zones remain one of the crucial areas attracting 
investors, especially the big ones whom the new 
EU regulations offer little help elsewhere”
– says Marek Sienkiewicz, Manager in the Special Economic 
Team at Deloitte.

Marek Sienkiewicz
Manager in the SEZ Team 
at Deloitte

FORECAST 2015

million from the sale of real estate in 2015 alone. Almost 560 properties  
(put out to tender) with a total value of approx. PLN 630 million are to be sold.

Good prospects for SEZ

After an exceptionally good year 2014 we can expect that special econo-
mic zones will return to their normal level in the next one. 

“In 2015 the newly changed national regulations on special economic  
zones will probably be effective (the amendment to the act was passed 
at the end of November). Apart from the act itself also the orders on the 
state aid in the zones and the requirements that must be met to incorpo-
rate private land into the zones have to be amended. The order governing 
tenders and negotiations is still being prepared. This means that in 2015 

permits will be granted again as usual. The zones remain one of the cru-
cial areas attracting investors, especially the big ones whom the new EU 
regulations offer little help elsewhere,” says Marek Sienkiewicz, Mana-
ger in the Special Economic Team at Deloitte.

In 2013 the operation of the zones was prolonged; however there has  
been little interest from the government to prolong it further or to decide 
on indefinite operation of the zones.

“The SEZs will operate only until 2026. So the faster an investor starts 
business in the zone, the more time he will have to take advantage of the 
tax release. The requirements on the investment value and the number 

of jobs required for a given facility to belong to a special economic zone  
have been temporarily reduced by 30%. This may encourage more  
companies to enter a zone next year. What also might lead to such  
a decision are the rumors about the decrease in the state aid in the zones 
(allegedly from January 2017),” adds Marek Sienkiewicz.

Because the government order that allows granting permits in accordance  
with new regulations will become effective only at the end of November, 
not many investors will have a chance to receive a permit by the end o 
f 2014 and most of them will apply for it in 2015. 

“The information provided by the zones show that now there are 70 inve-
stors interested in the operation in a SEZ,” says the Minister of Economy 
Janusz Piechociński.

We should not forget that with over 430 permits granted in 2014 the next 
year will be a period when those investments will be realized. This me-
ans that the verification of how much the investors were really intere-
sted in the new projects and not just in getting the permit “as a reserve”,  
without any tangible investment plans.

“For the past 5 months of the year 2014 a lot of investment projects  
were prepared, which will be implemented in 2015,” claims Michał  
Sikora, consultant Land, Technical and SEZ Specialist, Cushman & Wakefield.

“In 2015 we expect large investments; we have just finished drafting  
another application for the expansion of the Cracow Special Economic  
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 - All countries in the region 
are interested in an increase 
in Chinese investments. 
We are most interested in those 
which create new jobs and introduce 
new technologies and thus make 
the economy more innovative - said 
the Vice Premier, Minister of Economy 
Janusz Piechociński.

„

FORECAST 2015

Zone. It looks good,” says the president of the Cracow Special Economic 
Zone, Wiesława Kornaś-Kita.

Foreign Investments: BPO will not slow down, large interest  
in R&D centers 

Let’s hope that the investments will stay at their current level next year. 
The crisis in Ukraine may cause that a part of the investments planned 
there will be realized in Poland instead. On the other hand, the prolon-
ged conflict may discourage foreign investors from investing in the Cen-
tral and Eastern Europe.

At present the Polish Information and Foreign Investment Agency (data as 
of 2014) is handling 164 projects that may be carried out in the next years. 
The total value of those projects is EUR 3199.09 million, and they may  
create 35,345 new jobs in the future.

The leader among those projects is the United States. The value of 53  
American projects is EUR 1018.45 million and 8315 new jobs. Germany 
ranks next with 26 investments valued at EUR 400.15 million. All the pro-
jects carried out in Poland will create 6405 new jobs. French investors  
take the third place. Currently PAIiIZ is handling 12 French projects with 
a total value of EUR 198.7 million and a potential to generate 3606 new 
jobs. Next there are British investors with 10 investment projects handled 
by PAIiIZ (EUR 88.3 million, 1714 new jobs). Further on there are investors 
from Korea with 8 projects and India with 7 projects.

The most popular sector is BPO – 38 projects (total value: EUR 37.75  
million, 11555 new jobs). Next there are: automotive industry (34 invest-
ment projects, total value: EUR 624.25 million, 7580 new jobs) research 
and development sector (14 projects, total value: EUR 57.2 million, 1766 
new jobs), aeronautics (12 projects), timber industry (9 projects) and elec-
tronics and ICT – 6 projects each.

According to the data provided by PAIiIZ, Poland will continue to deve-
lop in the area of shared services and research and development centers. 

“The investors are increasingly interested in sectors based on know-how 
such as BPO, R&D or ICT services. We are using this chance vary well and 
becoming a European hot spot of modern business services and a tele-
communications hub for our western and northern neighbors. This year’s  
Tholons ranking shows that Cracow, Warsaw and Wroclaw, as outsour-
cing centers, have no competition in Europe. Over 56% projects handled by  
PIFIA are investments in intellectual businesses, research and develop-
ment and scientific investments rank third in the portfolio of the Agency. 
In Central and Eastern Europe there are about 1100 outsourcing centers, 
470 of which are located in Poland. The sector grows annually by the  
average of 20%. By the end of 2015 the estimated employment in the  
sector will have reached 150,000 to 170,000,” says the Vice Presi-
dent of the Polish Information and Foreign Investment Agency, Monika  
Piątkowska.

“The development forecasts look promising. 9 in 10 investors declare  
a further increase in the number of employees within the next 2 years. 
ABSL forecasts that by the end of the next year there will be 160,000  

people employed,” adds Janusz Górecki, Head of Business Analysis Unit 
at ABSL and ABSL report coordinator.

“Modern business services, especially those more advanced, such as han-
dling international investment funds, may become one of the most impor-
tant and recognizable Polish export products in the next 3-5 years. In the 
short run Poland has a chance to become a real European hot spot with 
the largest number of centers providing strategic services for global busi-
ness,” says Jacek Levernes, President of ABSL and Member of the Board 
of Directors of HP Europa.

In the long run Poland may also attract investors from Asia. At the end  
of 2014 it was visited by the representatives of the investment fund  
China Investment Corporation, with a shared capital of USD 200 billion.  
The Chinese investments in Poland may be favored by the inaugura-
tion of the Permanent Secretariat for Cooperation between China and  
Central Eastern Europe Countries in Warsaw in November. Its primary  
interest is investments.

“I hope that within a few years the value of investments (in the region of 
Central and Eastern Europe) will reach USD 500 million,” said Li Dianxun, 
Director General of the Chinese Investment Promotion Agency (CIPA). 

Focus on innovativeness

In the coming years Poland will have to concentrate a lot more on various 
aspects of innovativeness. As far as infrastructure is concerned, less EU 
funds will be provided for „standard” development of the investment are-
as and more for innovative infrastructure, the support of technology parks 
or innovation centers. Return-oriented support in the form of low-interest 
loans will become increasingly important. Local government will also have 
more influence on the distribution of the EU funds as 40% of the money will 
be managed by local authorities (in the years 2007-2013 it was 25%). The 
most supported region will be Eastern Poland, based on a special program.
 
The development of innovativeness in Poland will also be supported by 
the Industrial Development Agency. Between 2014 and 2020, pursuing 
the new strategy, the Agency will spend PLN 1.3 billion to support inno-
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What requirements should a parcel 
meet to attract hotel developers?

To adequately assess the predispositions of a parcel/lands 
for hotel development one should consider:

•    Location in macro scale: the biggest cities in Poland, in particular 
Warsaw, Cracow, Gdynia, Wroclaw, but also many other cities with 
population exceeding 100,000 citizens. Demand for lands outside  
cities is close to zero.

•    Location in micro scale: first building line, comfortable driveway 
from major streets, demand boosters nearby, i.e., large groups  
of office buildings, SEZ (a special economic zone), and additional  
advantages, such as closeness to the Old Town, tourist attractions.
In larger cities parcels for all category hotels are popular, apart from 
luxury hotels. In smaller cities mostly for budget objects.

•    Size: optimum, if on a land one can build a hotel of 4500-6000 sq 
mts, and for larger cities even to 12,000 sq mts. A parcel should not 
be significantly larger than the minimum required for construction 
of a building. If tower-block housing is permitted, then the profitable 
hotel investment in a budget sector on such parcel is hardly possible.

•    Site development. Parcel at urban areas usually meet the basic 
requirements on media, i.e., water supply, sewage system, fast  
Internet, telephone lines. On the one hand, the provision  
of the electric energy junction from two independent sources can  
pose a problem. On the other, the possibility to join the city’s district 
heating. 

Jacek Tokarski
The Partner, Senior Investment Analyst, Hotel Professionals

FORECAST 2015

vativeness. One of the new key services provided by ARP S.A. will be the 
Innovation Broker, a technology transfer platform. Its main purpose is to 
connect providers and recipients of innovation to support commercializa-
tion. In the database of the Innovation Broker there will be information 
on available technologies, patents, licenses, and possible range of their  
applications, as well as innovation needs of companies.  The Agency will 
also cooperate with small and medium-sized businesses. Especially for this 
cooperation a new company was started - ARP Venture.

“Poland is the fourth least innovative country in the European Union,  
including other countries that went through a political transformation  
25 years ago. It is time to change that,” says Aleksandra Magaczewska, 
President of ARP S.A.

Next year there might be an investment boom in the area of renewable 
energy. A new bill on renewable energy, which had been prepared for three 
years, was finally passed on to Sejm. If everything goes as planned, from 
1 January 2016 the system of green certificates will be substituted with 
an auction model. Although the new system is not considered bad, most 
of the currently prepared projects will probably fail to meet the require-
ments that would give them the support of the auction model (the prepa-
ration of a project alone together with getting all the necessary permits 
take approximately 5 years). Therefore there is a chance that many com-
panies will want to start production before 2016 so that their projects are 
still under the green certificate system. 

 - The survey that the report 
„Wind power engineering 
in Poland in 2014” is based 
on shows that 38% of the industry 
investors intend to carry out 
their projects as soon as possible 
to use the current support model 
-  says Wojciech Sztuba, Managing 
Partner at TPA Horwath.

„

Polish economy must be well prepared for the challenges of the year 2015 
and the following years. Our advantages, such as cheap workforce, lose  
their meaning in favor of such requirements as flexibility and innovative-
ness. We cannot afford not to take advantage of foreign investments when 
our competitors, such as Romania, which is already being compared to  
Poland in terms of its investment potential, or Turkey are becoming stron-
ger. On the commercial real estate market Poland has almost attained 
the status of a mature market. Apart from obvious advantages, this also  
means that now investors will start looking for more prospective markets 
with higher returns on investment. Hence it is necessary to minimize the 
downsides, such as insufficient number of area development plans and 
the issue of perpetual usufruct. 
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American 
investors left PLN 
91 billion in Poland 
25 years of a free Poland means also a quarter 
of a century of American investments  
on the Polish soil. Almost 800 companies  
originating from the USA have left PLN 91 billion 
in Poland in the form of investments.

The USA offered Poland economic aid already in the first months 
after the fall of the communist regime, and the American companies  
decided to invest in Poland, often with help from the government. 

Now the companies from the USA are one of the main groups of investors. 
Although officially they are 8th among the foreign investors in Poland with 
a total investment value of PLN 33 billion (2012), the real value of the  
American investments reaches PLN 91 billion, PLN 58 billion of which are  
indirect investments, mostly through companies registered in the Nether-
lands and Luxemburg, according to the report „Successful Together! 25 years  
of Polish-American Business Relations” prepared by KPMG and the Ame-
rican Chamber of Commerce in Poland (AmCham).

“The American Companies are particularly important for us. They have  
been with us since the beginning of the economic transformation. They 
have provided us with valuable know-how in the area of production, ma-
nagement and modern technologies,” says the Vice President of the Polish  
Information and Foreign Investment Agency, Anna Polak-Kocińska.

Americans bet on Poland

Poland is the country with the largest concentration of American invest-
ments in the Central and Eastern Europe. Since 2004 the cumulative value 
of those investments in Poland has doubled, and a significant part of it was 
the money re-invested by such companies as 3M or Procter&Gamble. This 
means that Americans feel very comfortable in our country. And they have  
a good reason too, because their return on investment reaches 13.9% (2012), 
which is better than that of any company from Europe or the rest of the world.

“Most companies with American capital appeared in Poland in the first 
half of the 90s. Those companies have also been re-investing for the past 
ten years. KPMG Poland estimates that approximately 69% of medium-si-
zed and large American companies re-invested in Poland by for example 
opening another branch, factory, a business or R&D center. Most of tho-
se companies re-invested in the automotive industry,” says Stacy Ligas,  
Partner and Head of Financial Services Audit at KPMG Poland.

“General Motors has been investing in Poland for over ten years. Its at-
tractive geographical location, qualified personnel, high quality and indu-

strial culture, as well as competitive costs and good prospects for economic  
development made Poland the right place for General Motors to produce 
its cars in Żerań, and then start the construction of a new production faci-
lity in Gliwice in 1996. This factory is now one of the best in GM in terms 
of quality, competitive advantage, occupational safety, and innovation,” 
adds Wojciech Osoś, Public Relations Director at General Motors Poland.

In Poland there are almost 800 businesses with American origins, which 
employ approx. 200,000 employees. 60% of those companies employ  
fewer than 9 people. Most Poles work for American manufacturers (51%) 
and businesses offering services (36%). The American investors most 
often establish their businesses in the Mazovia region; it was chosen  
by 42% companies.The next favorite location is Silesian (14%)  
and Pomeranian Voivodship (12%).

“Poland offers favorable conditions for running a business, which is why 
we have built here and modernized our four production facilities in Michrów 
near Grojec, Żnin, Grodzisko Mazowieckie and Tomaszow Mazowiecki.  
By doing so we have helped to reduce the unemployment significantly and 
improve the economy in those villages and towns,” comments Christophe 
Guille, President of PepsiCo Central Europe.

USA invests in innovation

It is crucial for the Polish economy that 1 in 3 business and R&D centers 
with foreign capital are American.

“The presence of American investors in Poland means not only the inflow  
of capital, but also experience and know-how. The Polish market is still  
regarded as relatively lacking innovation, which is why the American  
investments in R&D centers are particularly important. At present every 
other employee in the R&D centers with foreign capital in Poland works 
for an American company,” says Stacy Ligas, Partner and Head of Financial  
Services Audit at KPMG Poland...

Read more: 
www.terenyinwestycyjne.info
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We make it easier for small and 
medium-sized businesses to enter 
Special Economic Zones
An interview with Ms. Ilona Antoniszyn-Klik, Undersecretary of State in the Ministry of Economy.

9 months after the announcement of choosing Września as the 
location of the new factory of Volkswagen, the cornerstone was 
set. The pace was really fast. What makes this investment special?

For the investment of Volkswagen we created an absolutely new system of 
state aid. It was not simply providing funds that encouraged the company  
to start the investment, but creating attractive conditions for its functioning 
in the region. The region and its residents get the most out of it.

The fight for the German investment was fierce. A strong  
competitor was Stargard Szczeciński. Will it be possible for that 
city to find such a big investor?

Stargard Szczeciński was very well prepared. It was indeed a very good 
candidate for this automotive investment. Due to the excellent prepara-

tion of the investment areas and the city council, we are still looking for 
and negotiating with potential investors in that area.

The work on an amendment to the Special Economic Zone Act 
has not finished yet. In your opinion, what are the most important 
new tasks of the SEZs?

One of them is no doubt the emphasis on vocational education. Investors 
already claim that within the next 8-10 there may be a shortage of quali-
fied workforce in Poland. This is why we decided to add the cooperation 
with higher secondary schools and universities to the tasks of the SEZ 
managements so that the educational offer and programs are adapted to 
the employers’ needs. Another important task is the promotion of cluster 
structures, an example of which is also Września. Around the new factory 
a network of cooperators and suppliers is being created. These businesses 
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Ilona Antoniszyn-Klik
Undersecretary of State in the Ministry of Economy
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will employ a few times more people than Volkswagen itself (the company  
plans to employ approx. 2300 people). During the last few weeks the most 
important thing was to enable the SEZs to resume granting permits for  
business operations and we managed to do that with the government  
order approved on 12 November.

The first half of 2014 was very good for the zones. Can we expect 
similar results in 2015?

In the first half of 2014 438 permits for business operations in the SEZs 
were granted. The businesses that received those permits promised  
to invest over PLN 21 billion and create 20,500 new jobs. 2015 will be  
a time when those investors will start realizing the permitted investments. 
This wave of new investment projects should attract new companies  
to Poland.

In the previous year the operation of the zones was prolonged  
once more, this time until 2026. Is the government going to fight for 
the indefinite functioning of the SEZs?

The purpose of Special Economic Zones is to support investors and enco-
urage them to invest in Poland, but in the long run we would like to provi-
de such institutional support that would enable companies to invest here  
also without the SEZs. Simultaneously we are functioning in a highly  
competitive environment while our neighbors have many supportive  
instruments, including tax release, and that is why we need this instrument.

A recent research conducted by the Polish Information and  
Foreign Investment Agency shows that our neighbors have  
a similar array of investment incentives as Poland. What advanta-
ges should convince potential investors to opt for Poland?

One of them is certainly well prepared and motivated workforce, including 
high availability of qualified laborers. Another advantage is our excellent 
location in the middle of Europe and a thriving domestic market, which 
makes us less susceptible to external factors.

In recent years the Ministry of Economy has been putting increasing 
emphasis on the support for small and medium-sized businesses. What 
new actions is the ministry going to take in the future?

First of all we want to encourage small and medium-sized enterprises to 
expand their business and enter foreign markets. Industrial promotional pro-
grams will continue in the new financial perspective, but we have already b 
een providing support under 4 government orders on de minimis aid.  
Detailed information is available on the website of the Ministry of Economy.

As far as the zones are concerned, we are taking action to reduce the in-
vestment costs and accelerate the whole process. I mean the construction 
of halls for rent carried out by the zone managements and the organization 
of clusters based on large companies, which will tighten the cooperation 
between businesses. What is more, we support the cooperation between  
the zones and schools in the area of vocational training that meets the em-
ployer’s requirements, which should reduce the costs of training incurred 
by small and medium-sized enterprises.
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What are the most important factors 
for Japan companies to select  
a location for their new investments?

Representatives of Japan companies indicate series of important 
issues which they take into consideration while selecting  
of a location for their new investments. On the one hand, they  
consider most of all high skills of human resources and relatively  
low costs of labour as the Polish key advantages. They also  
appreciate willingness to development and workforce loyalty.  
On the other, they underline complicated and unclear regulations of 
the Labour Code which in their opinion is unfavourable for employers.

Beside human resource issues, the Japan investors value the quality  
of the cooperation with the government and its agencies indicating 
relatively high level of bureaucracy and limited language skills  
(English) among representatives of local authorities. Other factors  
of high importance for them are the following: the pace of economic 
development, increase in the middle class’ number and wealth, 
consistent improvement of infrastructure condition, location  
of Poland in the heart of Europe next to rich Western European  
countries, and a low level of crime. 

Marek Sosna
The Partner and the Head of Transaction Services in KPMG in Poland

39

INTERVIEWINVESTMENT AREAS INFO INVESTMENT AREAS INFO
MAGAZINE



40

Time of changes for 
the Special Economic 
Zones 

For 20 years of their existence special economic zones have evolved. The latest amendment 
to the Special Economic Zone Act poses new challenges to their management.  
However those are not the only changes that affect the zones.

For the two decades of their operation Poland has undergone  
a series of transformations, including those related to joining the 
European Economic Community. When in 1994 the special  

economic zones were created, their main purpose was to support the 
areas of collective redundancies being a result of the liquidation  
of state-owned industrial companies. Hence it is no surprise that most 
zones are in the highly industrialized Western Poland.

“One of the most important tasks of the special economic zones is  
developing unused land and extending the area covered by the SEZs,  
which enables new investments in the region.  This allows the incorpo-
ration of post-industrial areas into the zones, the areas where business  
operations are decreasing,” says the Vice Premier, Minister of Economy  
Janusz Piechociński.

In recent years the role of the zones was focused on innovativeness and 
modern technologies, which is proved by e.g. the Technology Incubator 
and the Malopolska Information Technology Park within the Cracow SEZ, 
or the Baltic Port of New Technologies and Gdansk Science and Techno-
logy Park within the Pomeranian SEZ. The investors’ needs are changing 
as well due to the changes in the system of education and the incre-

asing role of small and medium-sized businesses. It is also necessary  
to support investors who start their operations in Eastern Poland.

Changes in the state aid approved. Zones may start granting permits.

Since 1 July new rules for granting state aid apply in Poland; they had 
been ordered by the European Union and will remain applicable till 2020.  
The government needed almost 5 months to adapt them also to the spe-
cial economic zones, which meant that their management could not 
grant new permits for business operations in the zones. Finally, on 26 
November the new government order on the state aid became effective.

50 percent of state aid will go to the companies investing in Warmian-
-Masurian, Podlaskie, Podkarpackie and Lubelskie Voivodships,  
and in Greater Poland, Lower Silesian and Silesian Voivodships state aid 
will reach no more than 25% of the investment value. In the remaining 
voivodships it will be 35%. In the Masovian Voivodship, Western  
Warsaw poviat will receive 25% support for the investors there, and the 
remaining poviats – 35%. Until 2017 Warsaw will get 15%, and then 
10%. Additionally, a large investor that has already been operating  
in Warsaw will receive state aid only for the primary investment leading 
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to new business activity. The new business activity should be specified 
in a different PKD class (Polish Classification of Activities),  
than the activity pursued so far.

In addition to the volume of state aid the changes also apply  
to the definition of a large investment project, additional conditions  
for providing the support for investments that alter the production  
process or the current operations of the existing business. Apart from 
the remaining criterion of EUR 50 million, most investments will be  
analyzed at the level of a group in the same subregion NTS 3. Special 
attention will be paid to the investments with the value exceeding EUR 
100 million and the cases where within 2 years preceding the day of the 
submission of the application for aid, the investor has stopped business 
activity that belongs to the same class of activity and that he pursued  
on the territory of the European Economic Area, or on the day  
of the submission of the application for aid he intends to stop such  
activity within two years after the end of the investment covered  
by the permit.

Companies will also face difficulties if they seek support for changes in 
the production process or diversification of an existing production facili-
ty. On the other hand it will be impossible to apply for support for an in-
vestment in the transport sector.

Easier access to the zone

Investors have been waiting for the decision changing the value of state 
aid for several months, but at the end of October the government issued 
another important order which made the conditions for the incorporation 
of private land into the zone less strict.

In accordance with the new regulations, from 1 November 2014 r.  
to 31 December 2016 the application of less strict conditions will depend 
on the unemployment rate. If the private land incorporated into  
a special economic zone is located in poviats where the unemployment 
rate is equal or lower than the national average the thresholds are  
lowered by 20%, and in the other poviats by 30%. So, for example  
in a poviat where unemployment is equal or lower than 60%  
of the national average (but not higher than the national average),  
the businessman should undertake to create at least 400 new jobs  
or promise to pay at least PLN 280 million of qualified investment costs.

In poviats with the unemployment rate exceeding 160% of the national  
average, but not more than 200% it will be respectively at least 105 new 
jobs or PLN 70 million of investment costs. In poviats with the unemploy-
ment rate higher than 200% of the national average, but not exceeding 
250% the investor will have to provide at least 70 new jobs or pay qualified 
investment costs of at least PLN 50 million. In the Lubelskie, Podkarpackie, 
Podlaskie, Świętokrzyskie and Warmian-Masurian Voivodships the require-
ments will be reduced by 30%. It is supposed to encourage investments  
in Eastern Poland. Another purpose of the government order is to support  
the investments made by small and medium-sized businesses.

The previously applicable criteria for the unemployment rate were  
a barrier preventing investors from receiving the support for smaller  

investments, which are usually made by small and medium-sized  
businesses.

Amendment will change a lot

There are more changes in the special economic zones. At the end  
of November, in Sejm, the lower chamber of the Polish parliment,  
the amendment to the Special Economic Zone Act was approved.

“Most importantly, the document specifies the conditions for submitting 
an application for permit termination. It also introduces the possibility  
to withdraw the permission on the investor’s request and defines  
the rules for auditing companies,” says minister Piechociński.

The amendment to the act specifies that the new solutions will beco-
me effective on 1 January 2015. One of the important conditions in the 
amendment is the replacement of a provincial governor’s representative  
in the supervisory boards of the companies with a representative of the 
Minister of Finance. The reason for this is the form of state aid provided 
in the zones (tax release), the location of the zones in several voivod-
ships and the fact that the provincial governor is not responsible for  
the regional development.

What is equally important, the catalogue of the main tasks of the  
zone managements was extended by adding the cooperation with higher 
secondary schools and universities to adapt their educational offer and 
programs to the employer’s needs, and actions aimed at increasing the 
potential of the zones to create clusters. These are key tasks, especially 
due to the growing difficulties in finding qualified laborers.

“We always look at changes from the businessman’s point of view.  
The proposed changes make the regulations more precise, which seems 
to be a good move. I think that the government managed not to complicate 
the process of granting the permits and control of the businesses that  
operate in the zone...

Read more: 
www.terenyinwestycyjne.info

- It is absolutely true that 
the best advertisement is a satisfied 
customer – so if we provide the companies 
in our zone with additional services, 
they will speak well of us.  
That is why I think that giving 
the zones new tasks is a good strategy, 
– says Barbara Kaśnikowska,  
President of Wałbrzych Special  
Economic Zone.

„

INVESTMENT AREAS INFO
MAGAZINE



So far 95% of our investment sites 
are covered by ISDP
An Interview with Andrzej Czernecki, the Mayor of Jasło.

In 1st July 2014 the amendments on regional investment aid  
came into force. The Podkarpacie region is one of the regions with 
the highest (50%) of the regional aid threshold. Do you think that it 
will be translated into higher attractiveness of Jasło for investors?

Investors have been interested in Jasło for a long time, and we have  
observed the significant increase of investments in 2014. The Industrial 
Development Agency JSC, the manager of the Tarnobrzeg Special Econo-
mic Zone EURO-PARK WISŁOSAN, having conducted prognoses aimed at 
indicating of enterprises which would be granted the permission to run 
their business at the Jasło Subzone territory, issued three permissions. 
Therefore, up to 2016 investments worth 107.5 mln PLN will be realised 
in Jasło meaning 141 new jobs created. In autumn in the Jasło Subzone 
of the Tarnobrzeg SEZ the state-of-the-art furniture (the most modern in 
Europe) production facility of the Nowy Styl Group will be opened. Inve-
stment is worth around 120 mln PLN, and the excepted number of new 
jobs amounts to 90. Moreover, the Group Tarkett invested in Jasło in 2014.  
We hope that the tendency will be maintained and investors will choose 
Jasło as the location for their investments more often.

The end of the first half of 2014 brought a lot of investments  
in special economic zones, also in Jasło. How many investment  
sites have left within the Jasło Subzone of the Tarnobrzeg SEZ,  
and are there any plans to extend the subzone?

The area of the sites covered by the Jasło Subzone of the Tarnobrzeg SEZ 
is almost 40 ha. Currently, around 10 ha are available in three locations 
belonging to the top Jasło companies. Moreover, at the beginning of the 
year we applied to join an investment site of 2.97 ha owned by Jasło to 
the Tarnobrzeg SEZ. We hope that the final decision will be in favour.

Apart from SEZ what kind of sites does the city own and what 
percentage is covered with the local site development plan?

The area of available investment sites outside SEZ is 52 ha. I would like 
to add that the area of Jasło is covered with local site development plans 
– 95% of areas aimed at investments have the adequate lsdp.

What kind of investors are you looking for in Jasło and what 
are the city’s major advantages?

Undoubtedly, the Jasło’s major strength is human resources due to both 
the large number of unemployed (in 2013 the unemployment rate was  
18.3 %) and well-developed base of primary schools, junior high schools, 
high schools, and universities. High schools in Jasło have wide education 
offer and 1200 graduates leave them every year. Moreover, one should  
note competitive labour costs (an average salary in the Jasło poviat amo-
unts to the 78% of the national average and 93% of the podkarpackie  
average salary), location along the important road routes (national road 
DK 28 and national road DK 73) and railway lines (no. 108 and no. 106), 
and favourable geographical location with respect to the distance to Cen-
tral and Eastern European markets. Since 2002 we had ISO 9001:2008 
which ensures effective and professional customer service. The average 
period of case accomplishment for the Jasło City Hall in 2011-2013 was 
3.57 days. What is more, we are well-disposed for investors, we under-
stand their needs, and try to support them during the investment process. 
Due to the aforementioned and other factors Jasło attracted well-known 
companies operating on international markets, including: Nowy Styl,  
Polwax S.A., Naturex S.A... 

Read more: 
www.terenyinwestycyjne.info
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Andrzej Czarnecki
The Mayor of Jasło
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PKP S.A. Real Estate
strategic locations for business

Check out the full range of the Department of Real Estate Sales PKP S.A. 
on www.pkpsa.pl/nieruchomosci, phone (+48 22) 47 49 065




