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Kierunek
- Rybnik
1. Wstęp

Słowo wstępne od Prezydenta Miasta Rybnika.

2. Spojrzenie na miasto

Rybnik to miasto, które dzięki swojemu położeniu oraz dobrze
rozwiniętej sieci drogowej i kolejowej, dysponuje blisko 3,5 mln
potencjalnych pracowników i partnerów biznesowych, w zasięgu
zaledwie godziny drogi.
3. Potencjał ludzki

Rybnik, niegdyś kojarzony z górnictwem i przemysłem ciężkim, dzisiaj
zaczyna być postrzegany, jako miejsce sprzyjające nowoczesnym
gałęziom biznesu i zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom.
4. Rynek biurowy

W ostatnich latach rośnie aktywność firm z sektora nowoczesnych
usług dla biznesu, które rozszerzają swoją działalność i zatrudniają
nowych pracowników w regionie, co przekłada się na popyt
na powierzchnię biurową.
5. Wsparcie i obsługa inwestorów

Kontakt i obsługa inwestorów prowadzona jest przez dedykowanych
pracowników urzędu miasta. Dzięki temu inwestorzy otrzymują
wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności.

Słowo wstępne

Rybnik, miasto położone w województwie śląskim, to główny ośrodek
aglomeracji zamieszkiwanej przez ponad 600 tys. osób. Lokalizacja Rybnika
pomiędzy silnymi ośrodkami, jakimi są Katowice i Ostrawa (Republika
Czeska), a także bardzo dobrze rozwinięta sieć drogowa i kolejowa, powodują,
że miasto ma dostęp do ok. 3,5 mln potencjalnych pracowników
i partnerów biznesowych, którzy są w stanie dojechać do miasta w czasie
krótszym niż 1 godzina.
Siłą Rybnika są jego mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy przez ostatnie lata zmieniają gospodarczy obraz miasta.
Uzupełnieniem tego są międzynarodowe firmy, które zdecydowały się zainwestować w Rybniku i to właśnie
stąd dostarczają swoje produkty i usługi na rynki zagraniczne.
Jako Prezydent Miasta stawiam na rozwój niezbędnej infrastruktury ułatwiającej prowadzenie biznesu
w Rybniku. Przykładem jest chociażby budowa odcinka dwujezdniowej drogi wojewódzkiej, umożliwiającej
szybkie i wygodne połączenie centrum miasta z autostradą A1, przebiegającą przez wschodnią część Rybnika.
Moją intencją jest także podejmowanie działań na rzecz rozwoju połączeń kolejowych oraz budowy
infrastruktury rowerowej, dzięki czemu Rybnik staje się przyjaznym, europejskim miastem otwartym na
wyzwania, jak również szanse, jakie daje nieuchronna transformacja energetyczna regionu i całego kraju.
W Rybniku konsekwentnie rozwijamy tereny rekreacyjne i sportowe, stawiamy także na rozwój obszarów
przeznaczonych dla inwestorów. Szczególną uwagę w tym zakresie kierujemy na znajdujący się w centrum
miasta teren, który został przeznaczony na rozwój wysokiej jakości obiektów biurowych i sektora BSS.
Na wspomnianym terenie w ostatnich latach wzrasta ilość dostępnej nowoczesnej powierzchni biurowej,
a swoją działalność prowadzi tam wiele firm o silnej pozycji na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zachęcam do zapoznania się z raportem na temat naszego miasta oraz do kontaktu z pracownikami
wspierającymi przedsiębiorców na każdym etapie inwestycji.

Piotr Kuczera
Prezydent Miasta Rybnika
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Rybnik w Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego
„Śląskie 2030” zaliczony został
do tzw. ośrodków wzrostu,
tj. obszarów pełniących wiodące
funkcje gospodarcze
i społeczne.
Ośrodki wzrostu w najwyższym
stopniu przyczyniają się do
rozwoju województwa oraz
wpływają na jego pozycję
w kraju i Europie.

fot. UM Rybnik

Jak postrzegany
jest Rybnik?

Rybnik, jako centrum funkcjonalnego obszaru aglomeracji, oferującej dostęp
do ponad 600 tys. mieszkańców, jest ważnym ośrodkiem społecznogospodarczym w regionie, który aktywnie zabiega o przyciąganie inwestorów
krajowych i zagranicznych.
Skuteczna współpraca władz lokalnych z branżą nieruchomości komercyjnych, firmami rekrutacyjnymi,
szkołami wyższymi oraz instytucjami finansowymi, pozwoli na wykreowanie silnej marki miejsca przyjaznego
inwestycjom. Wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne przedstawione w poniższym raporcie Rybnik ma
potencjał by stać się częścią ekosystemu sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce.

Paweł Panczyj
Managing Director Strategy & Partnerships
ABSL
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Spojrzenie
na miasto

Informacje o Rybniku
i aglomeracji rybnickiej

Liczba ludności, 2019

Rybnik to jedno z największych i najludniejszych
miast w województwie śląskim, główny ośrodek
aglomeracji* zamieszkiwanej przez ponad
600 tys. osób. Tym samym, aglomeracja
rybnicka jest drugim co do wielkości zespołem
miejskim województwa śląskiego i znajduje się
w pierwszej dziesiątce największych aglomeracji
miejskich w Polsce, zaraz po Szczecinie.
Rybnik w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”
zaliczony został do tzw. ośrodków wzrostu, tj. obszarów pełniących
wiodące funkcje gospodarcze i społeczne. Ośrodki wzrostu
w najwyższym stopniu przyczyniają się do rozwoju województwa
oraz wpływają na jego pozycję w kraju i Europie.
Bliskość jednego z największych w Europie węzłów autostradowych
A1 i A4, rozwinięty układ drogowy, dobre połączenia komunikacyjne,
szerokie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu – to atuty
Rybnika, które składają się na jego atrakcyjność i powodują, że jest
miejscem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości.
Przez Rybnik przebiega około 460 km dróg publicznych, główne
z nich to: autostrada A1, DK 78, DW 935, DW 929, DW 925,
DW 920.
Rybnik, jako ośrodek biznesowy jest ważnym węzłem kolejowym
na mapie regionu i kraju. Posiada wiele połączeń regionalnych
z takimi miastami jak Katowice, Bielsko-Biała, Wodzisław Śląski,
Żory czy Racibórz. Pociągi kursują również do Bohumina i Ostrawy
w Czechach. Rybnik ma także regularne połączenia kolejowe z
największymi polskimi miastami, takimi jak Warszawa, Kraków,
Wrocław, Poznań czy Gdańsk, jak również z europejskimi stolicami,
Pragą, Wiedniem, Bratysławą i Budapesztem.
Zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizuje
w Rybniku ZTZ. Na terenie miasta funkcjonuje 40 dziennych
i 3 nocne linie autobusowe.
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Przeciętne miesięczne
wynagrodzenia brutto w PLN, 2019
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Najbliższe międzynarodowe
porty lotnicze

fot. UM Rybnik

70 km (45 min)

Lotnisko Katowice-Pyrzowice

* Aglomeracja rybnicka to zwarty, miejski obszar funkcjonalny, w skład którego wchodzi
Rybnik – jako główny ośrodek, oraz powiązane z nim funkcjonalnie i komunikacyjnie
inne miasta i gminy. Oprócz Rybnika, do największych miast aglomeracji zalicza się
m.in.: Jastrzębie-Zdrój, Żory, Racibórz czy Wodzisław Śląski.

Spojrzenie na miasto

70 km (50 min)
Lotnisko Ostrawa

115 km (70 min)
Lotnisko Kraków-Balice
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Nagrody
i wyróżnienia

• Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” – Liderzy
samorządowych inwestycji 2017
-2019:
7 pozycja wśród 48 miast na prawach powiatu
(1 972,79 PLN – średnie wydatki inwestycyjne na
osobę 2017-2019).
• Pismo Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” – Samorządowi
liderzy pozyskania środków
unijnych 2014-2019:
6 pozycja wśród 48 miast na prawach powiatu
(2 703,23 PLN wydatki na osobę ze środków UE
w latach 2014-2019).

• Ranking Samorządów
„Rzeczpospolitej”:
12 pozycja wśród 65 miast na prawach powiatu
w rankigu dotyczącym zrównoważonego rozwoju.
• Ranking miast najbardziej
przyjaznych rowerzystom
organizowany przez magazyn
„Rowertour” w 2018 r.:
1 5 miejsce wśród miast w rankingu
ogólnopolskim.

fot. UM Rybnik

Jak postrzegany
jest Rybnik?

Jesteśmy komercyjną jednostką naukową, a w Rybniku mamy warunki, które
sprzyjają współpracy z innowacyjnymi firmami oraz naukowcami z całego
kraju oraz globalizacji naszej oferty.
Na rynku lokalnym nie brakuje fachowców oraz ekspertów łączących doświadczenie akademickie
z działalnością gospodarczą i komercyjną. To umożliwia współpracę z największymi światowymi markami
farmaceutycznymi, ośrodkami badań medycznych, a także realizację projektów z zakresu R&D na rzecz
podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych. Kreujemy własne narzędzia badawcze oraz
internetowe platformy komunikacyjne, z których korzystają setki tysięcy użytkowników. Rybnik jest świetnie
skomunikowany z lotniskami w Katowicach, Krakowie i w Ostrawie. Sieć autostrad znosi praktycznie bariery
komunikacyjne, więc dotarcie samochodem do Krakowa, Wrocławia, Warszawy czy Wiednia jest równie
bezproblemowe.

Dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek
Wiceprezes Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat i MedFile S.A.
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Obiekty handlowe
- na zakupy
Aglomeracja rybnicka oferuje ponad 220 tys. m2 GLA nowoczesnej
powierzchni handlowej, zlokalizowanej w 19 obiektach*. W samym
Rybniku funkcjonuje 8 galerii handlowych o łącznej powierzchni
ponad 87 tys. m2 GLA, z których największymi są Focus Park i Rybnik
Plaza zbudowane w 2007 roku.
Focus Park to centrum handlowo-rozrywkowe, o powierzchni najmu
17,9 tys. m2, w którym działają m. in. Multikino, sklepy Media Expert,
C&A, New Yorker, Sinsay, Bershka, Stradivarius, Medicine, 4F, Smyk,
Empik a także restauracje KFC oraz Pizza Hut Express. Rybnik
Plaza w swojej ofercie ma m. in. supermarket Stokrotka, RTV Euro
AGD, sklepy H&M, Reserved, Carry, CCC, Martes Sport a także kino
Cinema City i kręgielnię PINK, na łącznej powierzchni 18 tys. m2.
W mieście obecni są wszyscy najwięksi operatorzy spożywczy obecni
w Polsce, w tym Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Netto i Biedronka.
Działają tu także niewielkie centra, parki i domy handlowe o profilu
zakupów codziennych, takie jak DH Domus, CH DL czy PH przy
ul. Kotucza. Gastronomia i drobny handel miejski koncentrują się
wokół rynku oraz wzdłuż ul. Jana III Sobieskiego i deptaka miejskiego
Powstańców Śląskich. Oferta handlowa aglomeracji rybnickiej, jest
zrównoważona zarówno pod względem ilości jak i jakości, a łączna
roczna siła nabywczej mieszkańców to 16 mld PLN.

POLSKA
CEREKIEW

Legenda do mapy wybranych, istniejących
obiektów handlowych:
1. Auchan Rybnik
2. DH Domus
3. DL Shopping Center
4. Focus Park
5. Galeria Śląska
6. Park handlowy przy ul. Kotucza
7. Rybnik Plaza
8. Tesco Rybnik
9. Auchan Racibórz (Racibórz)
10. Galeria Młyńska (Racibórz)
11. Galeria Rydułtowy (Rydułtowy)
12. Galeria Jastrzębie (Jastrzębie-Zdrój)
13. Galeria Zdrój (Jastrzębie-Zdrój)
14. Carrefour Wodzisław Śląski
(Wodzisław Śląski)
15. Galeria Karuzela (Wodzisław Śląski)
16. Auchan Żory (Żory)
17. Galeria Wiślanka (Żory)
18. Park Handlowy Żory (Żory)
19. S1 Center (Żory)
18. Park Handlowy Żory (Żory)
19. S1 Center (Żory)

45

ŻERDZINY

* centralnie zarządzane nowoczesne obiekty handlowe o powierzchni powyżej 5 000 m2
z co najmniej 10 punktami usługowo-handlowymi.
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Miejsca spędzania
czasu wolnego
Ważna z punktu widzenia zarówno mieszkańców, studentów jak
i turystów jest jakość życia oraz infrastruktura sprzyjająca spędzaniu
czasu wolnego.
W mieście działają liczne restauracje i punkty gastronomiczne,
które zlokalizowane są głównie w centrum miasta, w szczególności
w okolicy rynku oraz wzdłuż deptaka prowadzącego
do Bazyliki pw. św. Antoniego Padewskiego. Bogata jest również
oferta kulturalna, działa tu Teatr Ziemi Rybnickiej oraz inne miejskie
i prywatne placówki kulturalne. Odbywają się także liczne koncerty,
konferencje i wydarzenia kulturalne (m.in. Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Artystycznej OFPA, Rybnicka Majówka, Górnośląska
Nagroda Literacka „Juliusz”, czy Rybnicka Jesień Kabaretowa
„Ryjek”).
Miasto oferuje również liczne tereny rekreacyjne jak np.: Zalew
Rybnicki, który stanowi wyjątkowe miejsce do wypoczynku oraz
uprawniania żeglarstwa i windsurfingu przez mieszkańców
i przyjezdnych, czy meandry rzeki Rudy, gdzie organizowane są
spływy kajakowe. Istotnym elementem jest również lotnisko
sportowe Rybnik-Gotartowice. Całość uzupełnia szeroka baza
rekreacyjna - stadion lekkoatletyczny, liczne boiska, siłownie, parki,
baseny kryte, kąpieliska, kolej wąskotorowa, tor dla rolkarzy, tor
rowerowy w Parku Wiśniowiec - która sprawia, że w mieście można
postawić na aktywny wypoczynek i każdy znajdzie coś dla siebie.

Infrastruktura
rowerowa
Od kilku lat na terenie Rybnika prowadzone są inwestycje związane z
rozwojem nowoczesnego i niskoemisyjnego transportu,
w tym również rozbudowa infrastruktury rowerowej.
Obecnie długość dróg rowerowych wynosi ok. 30 km, a kolejne
inwestycje w tym zakresie są w trakcie realizacji. Co ważne,
na terenie miasta silnie rozwinięta jest również sieć rekreacyjnych
tras rowerowych – ich długość to ponad 170 km. Do dyspozycji
mieszkańców jest obecnie 38 stacji rowerów miejskich.

Ścieżki/drogi dla rowerów ogółem,
2019 (km)

Miasto
Rybnik

Aglomeracja
rybnicka

00
12

10
00

80
0

60
0

40
0

0
20

0

Wojewodztwo
śląskie

Turystyka
Rybnik to jedno z najważniejszych miast województwa również
pod względem turystyki.
Choć generalnie miasta śląskie nie kojarzą się z miejscami
turystycznymi to jednak mają wiele do zaoferowania, zarówno
pod kątem kulturowym, urbanistycznym jak i przyrodniczym.
W Rybniku działa m.in. Zabytkowa Kopalnia Ignacy obiekt architektury postindustrialnej, umieszczony na liście
Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego oraz znajdujący
się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
W centrum miasta znajduje się rybnicki rynek – jeden
z najładniejszych i najliczniej odwiedzanych w województwie,
a także Bazylika pw. św. Antoniego Padewskiego – najwyższa
świątynia na Górnym Śląsku. Miasto ma również szeroką ofertę
imprez kulturalnych i sportowych.

Baza hotelowa
Bazę noclegową stanowią hotele trzy- i dwugwiazdkowe oraz obiekty
niesklasyfikowane oferujące ponad 260 miejsc noclegowych.

Liczba obiektów

Liczba pokoi
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W trakcie realizacji są kolejne obiekty hotelowe – w centrum miasta,
a także w malowniczej dzielnicy Stodoły, położonej nad Zalewem
Rybnickim, których planowane oddanie do użytku przypada na
przełom 2022/2023.
Zrewitalizowana infrastruktura i przestrzeń byłej kopalni węgla
kamiennego (Zabytkowa Kopalnia Ignacy), pozwala z kolei na
wykorzystanie przestrzeni w jej zabytkowych budynkach na potrzeby
spotkań biznesowych czy konferencji.

fot. UM Rybnik
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Centrum
Projektowe
Fraunhofera.
W Rybniku przy Politechnice Śląskiej
planowane jest utworzenie Centrum
Projektowego Fraunhofera, skupiające
naukowców oraz przedsiębiorców.
Centrum ma funkcjonować pod
nazwą Zaawansowane Inteligentne
Technologie dla Zielonej Przyszłości.

fot. UM Rybnik

Uczelnie
Województwo śląskie jest jednym z najsilniejszych regionów
w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę uczelni wyższych –
ponad 110 tys. studentów, a roczna liczba absolwentów sięga
około 30 tys. W aglomeracji rybnickiej działa łącznie 8 uczelni
wyższych, natomiast w samym Rybniku funkcjonują 3 uczelnie,
które kształcą wykwalifikowaną kadrę m.in. na następujących
kierunkach:
• Finanse i rachunkowość,
• Zarządzanie,
• Psychologia w biznesie i zarządzaniu,
• Filologia angielska, germańska, czeska,
• Grafika,
• Pedagogika,
• Academy of Business Management 3.0
(studia podyplomowe w języku angielskim),
• English for Business, Law and Administration
(studia podyplomowe w języku angielskim),
• MS Excel i VBA w biznesie (studia
podyplomowe),
• Master of Business Administration (MBA).
Ponadto na terenie Rybnika planowane jest utworzenie
Wyższej Szkoły Zawodowej o profilu medycznym. Prace w tym
kierunku prowadzone są w następstwie podpisanego w grudniu
2020 r. listu intencyjnego, którego stronami są Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, Miasto Rybnik, a także Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
W prace zaangażowane obecnie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Uczelnia ma funkcjonować na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej,
w sąsiedztwie Filii Uniwersytetu Ekonomicznego, studia mają
odbywać się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Zgodnie z podpisanym w styczniu 2021 r., listem intencyjnym
(sygnowanym m.in. przez Marszałka Województwa Śląskiego,
Prezydenta Miasta Rybnika i Rektora Politechniki Śląskiej), na terenie
Rybnika planowane jest również utworzenie Centrum Projektowego
Fraunhofera. Centrum ma funkcjonować pod nazwą Zaawansowane
Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości. Będzie działać
w ścisłej współpracy z Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań
Stosowanych w Monachium oraz Instytutem Fraunhofera
w Chemnitz – jedną z największych, najbardziej innowacyjnych
i liczących się organizacji naukowych wspierających przemysł
w Europie.

Studenci i absolwenci, 2019 r.

Rejon

Studenci

Powiat raciborski

1 306

Powiat wodzisławski

120

Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

56

Powiat m. Rybnik

360

Powiat m. Żory

407

Województwo śląskie

112 696

Uczelnie wyższe
Miasto Rybnik
Filia Politechniki Śląskiej - Centrum Kształcenia Ustawicznego
Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu
Aglomeracja rybnicka
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Wydział w Jastrzębiu-Zdroju
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – Wydział Zamiejscowy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Racibórz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi – Filia w Wodzisławiu Śląskim
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Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
- Filia w Wodzisławiu Śląskim

Liczba uczelni w woj. śląskim w 2019 r.

Spojrzenie na miasto
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Potencjał
ludzki

Rynek pracy
Rybnicki rynek pracy w ostatnich latach
rozpoczął transformację, która z początkiem
2021 r. nabrała rozpędu. Miasto niegdyś
kojarzone z górnictwem i przemysłem ciężkim,
dzisiaj zaczyna być postrzegane, jako miejsce
sprzyjające nowoczesnym gałęziom biznesu
i zaawansowanym technologicznie
rozwiązaniom.

To, w którą stronę rozwija się Rybnik w kontekście rynku pracy,
wyznaczają włodarze, inwestorzy oraz mieszkańcy. W ostatnim
czasie byliśmy świadkami zapowiedzi modernizacji rybnickiej
elektrowni poprzez rezygnację z bloków węglowych na rzecz paliwa
gazowego, w celu zmniejszenia emisyjności. Zbiegło się to również
z protestami mieszkańców odnośnie eksploatacji nowego złoża
węgla kamiennego, które spotkały się z pełnym poparciem władz
Rybnika.

Powyższe stwierdzenie ma swoje odzwierciedlenie w poziomie
bezrobocia, które od 2013 r. (8,3%) systematycznie spadało,
by w drugim kwartale 2019 r. osiągnąć rekordowo niski poziom 3%.
Miniony 2020 r. przyniósł wzrost poziomu bezrobocia do wartości
4,4% w IV kw., a tendencja niewielkiego wzrostu, zgodnie
z najnowszymi danymi GUS, utrzymała się również
w pierwszych miesiącach roku 2021. Warto jednak zauważyć,
że wzrost bezrobocia w tym okresie jest tendencją krajową związaną
z pandemią COVID-19. W tym ujęciu Rybnik ma niższy średni
poziom bezrobocia niż cały Śląsk (w IV kw. 2020 r. wynosił on dla
województwa 4,9%).

W 2020 r. zamknięto również fabrykę maszyn RYFAMA, z grupy
FAMUR – po ponad 100 latach funkcjonowania na rynku. Nie znaczy
to jednak, że przemysł ciężki ma się w Rybniku źle. Konkurencyjne
i nowoczesne przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie władz, czego
najlepszym przykładem jest między innymi dystrybutor stali Tesko
Steel, realizujący w ostatnich latach rekordowe inwestycje i znacząco
powiększający swój zespół o kolejnych specjalistów.

Położenie miasta sprzyja dynamice rozwoju, a bliskość granicy
z Czechami oraz większych ośrodków miejskich, gęsto zaludnionych
i zurbanizowanych, wymusza konkurencyjność - rejon Katowic
oraz Bielska-Białej, z rekordowo niskimi poziomami bezrobocia
(kolejno 1,7% oraz 2,7% na koniec 2020 r.), stwarzają sytuację
komfortową dla Rybnika. Duże zagęszczenie biznesu w powyższych
lokalizacjach spowodowało spadek dostępnych pracowników
również w najbliższych miastach i powiatach. Rybnik ze swoją dużą
powierzchnią (16. miejsce w Polsce ze 148,36 km2),
140 tys. mieszkańców (25. miejsce w Polsce) oraz pobliskimi
miejscowościami (Żory, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Racibórz,
gdzie poziom bezrobocia jest wyższy), stał się naturalnym kierunkiem
dla inwestorów oraz osób szukających pracy.

Obserwujemy przebudowę gospodarki, a co za tym idzie –
rybnickiego rynku pracy. Rybnik jest miejscem rozwijania nowych
technologii i dla specjalistów z tego obszaru jest tu coraz więcej
ofert pracy. Przykładem jest branża IT. Pomimo pandemii i
ograniczonych rekrutacji w 2020 r., które wyrażały się w 40%
spadku publikowanych ofert względem 2019 r., sektor IT jako jedyny
notował wzrosty (+17,6%).
Pozytywny trend jest widoczny również wśród osób bezrobotnych,
gdzie systematycznie maleje udział osób ze średnim i wyższym
wykształceniem (z ponad 35% w 2016 r., do 30,7% w 2020 r.).
Te dane pozwalają z pewnym optymizmem patrzeć na sytuację
pracowników, którzy coraz częściej znajdują pracę w tym regionie
naszego kraju.

Pracujący w gminach*

Rejon

2018

2019

Województwo śląskie

1 248 744

1 260 365

Aglomeracja rybnicka

147 272

150 249

Rybnik

39 591

41 094

* bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej
i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach;
bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób (od 2000 r.).
Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności (od 2004 r.).

fot. Shutterstock

Rynek pracy

17

Jak postrzegany
jest Rybnik?

Digitree Group S.A. od lat związana jest z Rybnikiem i jako pierwsza rybnicka
spółka zadebiutowała na parkiecie NewConnect w 2011 r., a w 2016 r. przeszła
na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Od początku działalności tworzyliśmy i rozwijaliśmy branżę e-mail marketingu, za co zostaliśmy wyróżnieni
m.in. przez Deloitte czy Puls Biznesu. Dziś jako grupa technologiczna, składająca się z kilku prężnie działających
spółek, dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla e-commerce, rozwijamy technologię w zakresie marketing
automation oraz e-mail marketingu, a także realizujemy innowacyjne projekty rozwojowe we współpracy
z NCBiR. W ubiegłym roku osiągnęliśmy ponad 54 mln PLN przychodu, co lokuje nas w ścisłej czołówce branży
w Polsce.
Główna siedziba spółki znajduje się w Rybniku. Mamy tutaj dwa biura spośród 7 w całej Polsce i zatrudniamy
150 z 300 wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, digital i e-commerce marketingu. Położenie Rybnika
daje dostęp do dużego rynku pracy, ponadto jest to również miasto z ciekawą ofertą kulturalną, rekreacyjną
i sportową.

Rafał Zakrzewski
CEO Digitree Group

Jak postrzegany
jest Rybnik?

Rybnik jest miastem, w którym
rozwijają się nowe technologie,
a co za tym idzie pojawia się coraz
więcej ofert pracy dla specjalistów
z tego obszaru.
Dobrym przykładem jest tu branża IT, która pomimo
pandemii i ograniczonych rekrutacji w 2020 r., jako
jedyna notowała wzrosty (+17,6%).
Adam Gałeczka
The Adecco Group - Dyrektor Odziału Śląskiego

fot. UM Rybnik
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Rynek
biurowy

Rynek nowoczesnej
powierzchni biurowej
Rybnik oferuje największe zasoby powierzchni
biurowej w aglomeracji. W ostatnich latach
władze miasta aktywnie działają na rzecz
wypromowania Rybnika jako atrakcyjnej
lokalizacji dla najemców z sektora
nowoczesnych usług dla biznesu podkreślając
atuty i potencjał tego rynku.
Na terenie Rybnika zlokalizowanych jest 8 biurowców oferujących
łącznie ponad 27 tys. m2 całkowitej powierzchni biurowej
w nowoczesnym standardzie. Wskazuje to na wczesny etap rozwoju
rynku. Znaczna część istniejących zasobów biurowych ulokowana
jest w kamienicach, starych budynkach biurowych, jak również
mieszkaniach przekształconych na biura. Ich głównymi najemcami
są zwykle lokalne firmy. Dodatkowo, banki oraz inne instytucje
finansowe lokują się głównie w kamienicach w centrum miasta,
korzystając z rozpoznawalności tej lokalizacji. Nowe projekty biurowe
w ostatnich 10 latach były dostarczane głównie przez lokalnych
deweloperów, którzy wynajmują często powierzchnię w wielu z nich.
Budynki biurowe zlokalizowane są głównie w centralnej części miasta
– dzielnicy Śródmieście i okolicznych dzielnicach:
Rybnik-Północ, Paruszowiec-Piaski, Smolna i Zamysłów,
zapewniającej dobrą dostępność komunikacyjną.
Wśród największych projektów należy wymienić biurowiec klasy A K1, którego modernizacja zakończyła się w 2016 r. Jest to flagowy
obiekt dla aglomeracji – 12-kondygnacyjny przeszklony wieżowiec
oferujący 11 tys. m2 powierzchni biurowej w najwyższym standardzie.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem korporacyjnych

najemców, deweloper zdecydował się na remont sąsiadującego
budynku o powierzchni 1,5 tys. m2 i przygotowanie go pod wynajem
dla najemców biurowych.
Do najnowszych projektów zaliczamy siedzibę firmy Gral Aluminium,
oddaną do użytku w 2018 r. i oferującą powierzchnię na cele
własne. Park Biznesu Ballyvessey przy elektrowni oferujący na
wynajem powierzchnie biurowo – magazynowe cieszy się zaufaniem
najemców już od 2012 r. W Rybniku istnieje również inkubator
przedsiębiorczości Ośrodek Biznesu w ramach Górnośląskiej Agencji
Przedsiębiorczości i Rozwoju zlokalizowany przy ul. Jankowickiej
23/25.
Opisując rynek biurowy w Rybniku nie można nie wspomnieć
o projektach lokalnego dewelopera - firmy DMS tj. zabytkowym
budynku Trzynastka objętym ochroną konserwatorską,
wyremontowanym biurowcu po nieistniejącej Hucie Silesia czy
jedynym projekcie w budowie w mieście - biurowcu na terenie
dawnej zajezdni PKS przy ul. Jankowickiej. Zainteresowanie tym
projektem jest wysokie i trwają negocjacje z firmą z branży IT, która
zamierza zaadaptować budynek na cele swojej siedziby.
W fazie planowania jest natomiast jeden biurowiec mający powstać
na terenie parkingu przy urzędzie miasta o całkowitej powierzchni
ok. 8 tys. m2.
W ostatnich latach rośnie aktywność firm z sektora nowoczesnych
usług dla biznesu, które rozszerzają swoją działalność i zatrudniają
nowych pracowników, co przekłada się na zapotrzebowanie na
powierzchnię biurową. Typowe wymagania najemców zależą

Biurowiec K1

fot. UM Rybnik
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od profilu ich aktywności biznesowej i wielkości wynajmowanej
powierzchni biurowej. Firmy świadczące szeroko pojęte usługi
dla biznesu, czyli kancelarie prawne, firmy doradcze oraz
instytucje finansowe preferują budynki biurowe zlokalizowane
w centrum miasta. Istotnym czynnikiem wyboru lokalizacji dla
tego typu najemców jest dobra dostępność komunikacyjna –
dojazd samochodem, liczba miejsc parkingowych, przystanki
komunikacji publicznej oraz widoczność obiektu biurowego, które
wspierają wizerunek firmy i zwiększają prestiż. Projekty biurowe
usytuowane poza centrum przyciągają głównie najemców z sektora
przemysłowego, farmaceutycznego, technologicznego,
jak również tzw. usługi back office w BPO/SSC. Najemcy
wynajmujący powierzchnię poza centrum są zazwyczaj mniej
wymagający i akceptują niższy standard powierzchni biurowej
(klasa B). W zamian jednak chcieliby korzystać z większej liczby
miejsc parkingowych, oraz cieszyć się dobrą dostępnością
komunikacji miejskiej. Współczynnik pustostanów w Rybniku dla
przedstawionych na mapie istniejących budynków klasy A i B na
koniec maja 2021 r. wyniósł 4%, co przekłada się na ok. 1,1 tys. m2
dostępnej powierzchni biurowej.
Poziom średnich stawek czynszowych w istniejących starszych
budynkach kształtuje się od ok. 5-6,5 EUR/m2/miesiąc, natomiast
w nowszych budynkach 7-9 EUR/m2/miesiąc.
Potencjał Rybnika będzie coraz bardziej dostrzegany przez
deweloperów i najemców, co przełoży się na systematyczny
wzrost inwestycji biurowych w tym mieście. W najbliższych latach
prognozujemy dalszy rozwój rynku oraz rosnące zainteresowanie ze
strony najemców.

Wybrani najemcy w Rybniku

Najemca

Budynek

Coca Cola HSBC

Park Biznesu Ballyvessey

Beghelli

Park Biznesu Ballyvessey

Nexum

Park Biznesu Ballyvessey

Future Processing

Park Biznesu Ballyvessey

ING Bank Śląski

K1

FireUp Software

K1

Creativestyle

K1

Politan

K1

PKO BP

K1

SEKOM

Silesia

ZAIKS

Silesia

Jak postrzegany
jest Rybnik?

Rybnik wyróżnia się na mapie
Śląska, jako jedno z największych
i najludniejszych miast regionu,
tworzące doskonałe warunki
dla rozwoju firm.
Bliskość autostrady A1 oraz dwóch ważnych
portów lotniczych - Katowice-Pyrzowice
(70 km) i Ostrawa (70 km) sprawia, że lokalizacja
Rybnika jest niezwykle atrakcyjna dla prowadzenia
biznesu zarówno o zasięgu ogólnopolskim,
jak i międzynarodowym. Ponadto, dynamicznie
rozwijająca się gospodarka, inwestycje miejskie
czy dbałość o warunki naturalne tworzą z Rybnika
atrakcyjne miejsce do życia i pracy.
Barbara Pryszcz
Regional Director | Katowice
Office Agency
Colliers

wizualizacja DMS
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Wsparcie i obsługa
inwestorów

Oferta inwestycyjna

Wsparcie dedykowanych
pracowników

Miasto Rybnik jest otwarte na sektor
nowoczesnych usług dla biznesu.
Prezydent Miasta powołał specjalny zespół
zadaniowy, w którego prace zaangażowani są
przedstawiciele urzędu miasta, biznesu, a także
architekci i urbaniści.

Kontakt i obsługa inwestorów prowadzona jest przez dedykowanych
pracowników urzędu miasta. Dzięki temu inwestorzy otrzymują
wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności. Zespół ten
został doceniony w tegorocznym Raporcie Gmina na 5!,
opracowanym przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.

Na wyznaczonym w centrum miasta obszarze prowadzone są prace
polegające na zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz istniejącego układu drogowego. Miasto dla
potencjalnych inwestorów przygotowuje ofertę nieruchomości
miejskich i prywatnych, prowadzone są też rozmowy z właścicielami
nieruchomości, którzy wyrażają gotowość realizowania inwestycji
biurowych dla przyszłych najemców z sektora BSS. Na tym właśnie
obszarze powstają obiekty oferujące obecnie najwyższą jakość
powierzchni biurowych w aglomeracji. Obszar ten jest znakomicie
skomunikowany - w sąsiedztwie dworca kolejowego oraz tras
rowerowych, z kolei dojazd samochodem do autostrady A1 zajmuje
ok. 10 minut.

Miasto w celu zagwarantowania kompleksowej opieki nad
inwestorami współpracuje również z Polską Agencją Inwestycji
i Handlu, Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, a także
instytucjami i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Wielkim
atutem są stosowane przy współpracy z Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A. preferencyjne ulgi w podatku dochodowym
w przypadku realizacji nowych inwestycji w mieście.

Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne, przygotowane
również pod nowoczesną zabudowę produkcyjną, usługową
i magazynową. Bardzo dobra lokalizacja w pobliżu ważnych węzłów
komunikacyjnych – autostrada A1 i A4, a także droga krajowa nr 78,
stanowi istotny bodziec do rozwoju gospodarczego miasta. Jest
równocześnie impulsem do przygotowywania kolejnych terenów
inwestycyjnych, które w niedalekiej przyszłości będą stanowiły
atrakcyjną ofertę dla potencjalnych inwestorów.

Urząd Miasta Rybnika
Alina Rożek – Naczelnik Wydziału
(+48) 509 394 610
alina.rozek@um.rybnik.pl
Dawid Strupowski
(+48) 501 110 265
dawid.strupowski@um.rybnik.pl

Teren dla sektora BSS

fot. UM Rybnik
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Wybrane firmy działające w Rybniku:

fot. UM Rybnik
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Kierunek
- Rybnik
Rynek pracy i potencjał inwestycyjny
miasta Rybnik

Raport został przygotowany przez Colliers
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