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Powierzchnia Szczecina Ludność województwa 
zachodniopomorskiego

Rynek powierzchni magazynowej

Liczba pracujących 
w sektorze przedsiębiorstw

Ludność Szczecina 

(ok. 24% woj. zach.)

Stopa bezrobocia w Szczecinie Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w Szczecinie

Ludność Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego 
(ok. 40% woj. zach.)

Stopa bezrobocia w województwie 
zachodniopomorskim

Rynek powierzchni biurowej

 301 km² 1,7 mln

55 100

 396,5 tys. 3,4 6166,88 zł

686,6 tys. 8,3 184 500 m.²

%

%

888 000 m2
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Port Lotniczy Szczecin- 
Goleniów oraz międzynarodowe 
lotniska w Berlinie

Miasto jest dostępne 
dzięki połączeniom:

Połączenie z systemem autostrad 
i drogami ekspresowymi Europy 
Zachodniej oraz Polski

Bezpośrednie połączenia 
międzynarodowe i liczne 
połączenia krajowe

Jeden z największych kompleksów 
portowych w regionie Morza
Bałtyckiego – Port Szczecin
- Świnoujście

lotniczym

drogowym

kolejowym

morskim
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liczba pracowników 

w sektorze usług  

ilość centrów 

zatrudniających

min 500 osb.  

centra usług prognozowana ilosc zatrudnienia 

w sektorze w I kwartale 2023 roku. 

wzrost zatrudnienia 

w latach (2017-2022)

ilość nowych stanowisk 

powstałych od początku 2017 roku

7,571

2

63 8,200

12,8% 3,431

-

Sektor Nowoczesnych usług 

Już u nas są: 



184 500 m2 1 300 m2 5,3%



CHARAKTERYSTYCZNE 
DLA RYNKU SZCZECIŃSKIEGO

Najniższy poziom 
pustostanów wśród 
miast regionalnych.

Duży wzrost udziału 
renegocjacji rdr (o 18 p.p.).

Wysoki udział 
najemców z sektora 
produktów i usług IT.

Miasto
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Zdecydowana większość powierzchni biurowej 
w Szczecinie (ok. 80%) zlokalizowana jest w centrum 
miasta w okolicach Al. Wyzwolenia, Al. Niepodległości, 
jak również w rejonie Bramy Portowej. 
Tu skoncentrowane są zasoby biurowe 
i handlowe miasta.

W Szczecinie utrzymuje się stabilny poziom 
zainteresowania ze strony najemców powierzchni biurowej. 
Popyt brutto w minionym roku wyniósł niemal 9,2 tys. m2 
i jest to niemal taka sama wartość jak w 2020 r. 

Wzrost zapytań o elastyczną formę 
wynajmu powierzchni biurowej 

Największy udział wśród wszystkich kontraktów w 2021 r. 
miały nowe umowy – 47%. Renegocjacje i przedłużenia 
umów stanowiły 45% wolumenu, co stanowi wzrost 
o 18 p.p. w porównaniu do 2020 r. Ekspansje wyniosły 
natomiast 8%.

Szczecin to rynek będący na relatywnie 
wczesnym etapie rozwoju. Rozwój podaży 
następuje cyklicznie – zazwyczaj po okresie 
obfitującym w nowe inwestycje 
następuje obniżenie aktywności deweloperów, 
co jest naturalnym okresem potrzebnym 
na absorpcję istniejącej powierzchni biurowej.

Źródło: Colliers 2022
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Logistyka
Strategiczne sektory branżowe

888 

162

2,9

tys. 

tys. 

euro/mc

m

m

2
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Istniejących powierzchni magazynowych

Powierzchni w trakcie budowy

Średni zakres czynszów efektywnych

Exeter
7R

Wskaźnik 
powierzchni 
niewynajętej 

1,4 %



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
SZCZECIŃSKIEGO RYNKU MAGAZYNOWEGO

Szczeciński rynek magazynowy jest stosunkowo młody. 
Mimo, że jego początki sięgają 2008 r., kiedy to oddano 
do użytkowania pierwszy nowoczesny projekt 
magazynowy Prologis Park Szczecin 
(obecnie Mapletree Park Szczecin, 41,8 tys. m2),
to zaczął się on dynamicznie rozwijać 
dopiero od roku 2013. Od tego czasu, 
podaż z roku na rok sukcesywnie rośnie. 

Znaczący w historii szczecińskiego rynku magazynowego 
był rok 2017, kiedy to miał miejsce rekordowy roczny 
przyrost podaży, blisko 325,3 tys. m2. Były to m.in. dwie 
znaczące dla regionu inwestycje BTS: centrum dystrybucyjne 
Zalando wybudowane przez firmę Goodman w Gryfinie 
(130 tys. m2) oraz magazyn dostarczony przez Panattoni 
dla światowego giganta branży e-commerce – Amazon 
– o powierzchni 161,5 tys. m2.



 Najemcy widzą potencjał Szczecina 
i są zainteresowani wynajmowaniem 
powierzchni w tym regionie. 

Rynek magazynowy w Szczecinie 
charakteryzuje najniższy w Polsce 
poziom współczynnika powierzchni 
niewynajętej.



PATRZĄC 
W PRZYSZŁOŚĆ
ROZWÓJ SEKTORA 
OFFSHORE
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Potencjał OZE
Szczecin – stolica Zachodniopomorskiego 
regionu posiadającego najlepsze w kraju 
warunki wiatrowe sprzyjające lokalizacji 
inwestycji w zakresie OZE. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego:

271 instalacji produkujących energię elektryczną z OZE

łączna moc zainstalowana - 1675,828 MW

18,4% mocy OZE zainstalowanych w kraju
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20.09.2021 Podpisanie Listu Intencyjnego na rzecz programu 
„Zachodniopomorskie_Offshore 2027”: 
województwo zachodniopomorskie, Miasto Szczecin, 
Świnoujście, Kołobrzeg, Darłowo

Powołanie Komitetu Sterującego do koordynacji wspólnych działań 
– ARMS jako jednostka wyznaczona przez Prezydenta Szczecina 
do realizacji współpracy 

Grudzień 2021 – przygotowanie projektu miejskiego 
Szczecin_Offshore 2025 jako szczecińskiego wsparcia 
na rzecz realizacji programu regionalnego 

16.02.2022 przystąpienie 
przez ARMS do rządowego Porozumienia Sektorowego 
na rzecz rozwoju branży offshore w Polsce
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Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Miasto Szczecin  jest dokumentem, 

który został opracowany, aby m.in. przyczynić 

się do osiągnięcia celów określonych 

w Pakiecie klimatyczno-energetycznym 

do roku 2020 , tj.:

redukcji emisji gazów cieplarnianych,

zwiększenia udziału energii pochodzącej 
z źródeł odnawialnych,

redukcji zużycia energii finalnej, 
co ma zostać zrealizowane poprzez 
podniesienie efektywności energetycznej.



Wieloletni projekt miejski 
Szczecin_Offshore 2025 (SzczOff25) CEL Programu: 

Stworzenie zachodniopomorskiego środowiska 
(sieciowy model kontaktów) zainteresowanego 
działalnością w sektorze konstrukcji morskich 

Program Szczecin_Offshore 
2025 zawiera:

Branża OZE – jedna z priorytetowych 
osi rozwoju GMS w wieloletniej perspektywie

analizę kierunków rozwoju europejskiego, 
w tym polskiego sektora offshore 

ogólną ocenę potencjału szczecińskiego 
obszaru metropolitalnego w sektorze 
offshore w kontekście planowanego 
rozwoju polskich morskich farm 
wiatrowych (potencjał gospodarczy, 
przestrzenny i organizacyjny)

Plan działań na lata 2022-2025 

wsparcie sektora produkcji, usług i nauki
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U. Marszałkowski  Województwa

Zachodniopomorskiego  

Agencja Rozwoju Metropolii

Szczecińskiej 
Samorządy

IOB  rodzime IOB  z otoczenia
Zachodniopomorski

Klaster Morski

Przesiębiorstwa 

rodzime 

Przesiebiorstwa 

z otoczenia 

Porty morskie

i śródlądowe 



Zakładane efekty 
Szczecin_Offshore 2025

Rozwój rodzimych przedsiębiorstw 
sektora konstrukcji morskich (offshore), 
w tym morskiej energetyki wiatrowej (MEW).
 

Rozwój rodzimych przedsiębiorstw sektora 
jednostek pływających przyszłości (shipbuilding).

Pozyskanie inwestorów z sektora konstrukcji 
morskich (offshore), w tym MEW.
 

Rozwój potencjału szczecińskich uczelni wyższych 
w obszarze badań i rozwoju technicznego, 
technologicznego sektora MEW oraz w obszarze 
kształcenia pracowników dla sektora MEW 
(efekt łączący się z programem Akademicki Szczecin) 
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Władze miejskie dbają o jakość życia mieszkańców 
inwestując środki w rozbudowę infrastruktury 
drogowej, zieleń, komunikację zbiorową. 

Tereny zielone i woda zajmują ponad połowę 
powierzchni miasta, co tworzy bardzo korzystne
i atrakcyjne warunki do życia dla Szczecinian.

Program Akademicki Szczecin.



Wyższa edukacja
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liczba absolwentów/rok

liczba uczniów

w szkołach średnich

liczba uczniów  

w technikum

liczba studentów 

liczba uczelni wyższych 

8 000

9 256

8 000

35 000

14



badanych pracodawców 
ocenia pozytywnie 
możliwości rozwoju 
biznesu w Szczecinie



Dziękuję 
za uwagę!

Marek Kubik

Prezes Agencja Rozwoju 

Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. 
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