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Przedmowa
Wojciech Popławski
Vice President, ABSL
Managing Director,
Accenture Operations

Drodzy Czytelnicy,
Ostatni rok był niezwykle trudnym momentem
dla gospodarki światowej, która nie doświadczyła
wcześniej kryzysu epidemicznego i jego konsekwencji
ekonomicznych na tak rozległą skalę i w tak krótkim
czasie. Nie pozostało to bez konsekwencji dla sektora
nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, jednak mimo
trudności mamy bardzo dużo powodów do satysfakcji.
Jako jedna z pierwszych branż w Polsce przestawiliśmy
się na pracę zdalną w ciągu kilku dni, udowadniając
wysoką skuteczność wdrożonych planów kryzysowych
(business continuity management). ABSL stał
się ważnym ośrodkiem wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk pomiędzy firmami członkowskimi
w walce z konsekwencjami pandemii. Nasze cyfrowe
seminaria regularnie gromadziły specjalistów z sektora.
Rada Przedsiębiorczości z silną obecnością ABSL
i postulatami w sprawie rozwiązań legislacyjnych
wspierających walkę z kryzysem jest ważnym
interesariuszem w dialogu z rządzącymi.

Nie możemy jednak zapomnieć o kluczowych
bohaterach tego sukcesu - ponad 350 tysięcy
pracowników naszych firm wykonało niewiarygodną
pracę. Ich zaangażowanie, gotowość do zmiany
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań ugruntowały
reputację Polski jako jednego z najbardziej
stabilnych rynków do dalszego rozwoju i inwestycji
w nowoczesne usługi dla biznesu.
Oddajemy w Państwa ręce tegoroczny raport Sektor
Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021, który
poprzez liczby opowiada historię naszej branży w okresie
pandemii. Po raz pierwszy poświęcamy cały rozdział
innowacjom w firmach sektorowych, który stanowi
ważny głos w dyskusji o roli centrów usług / centrów
kompetencji w ramach globalnych struktur korporacji.
Zapraszamy do naszego ABSL Shop, w którym
publikujemy dodatkowy raport strategiczny
i prognozę rozwoju sektora na najbliższe lata
w oparciu o badania foresightowe przeprowadzone
we współpracy z liderami naszego sektora.

PODSUMOWANIE
Raport Sektor nowoczesnych usług
biznesowych w Polsce 2021
– podstawowe informacje i metodologia
Raport Sektor nowoczesnych usług biznesowych

ankietowego ABSL (249 firm sektorowych, wzrost o 20

w Polsce 2021 został opracowany w oparciu o unikalną,

w porównaniu z ubiegłoroczną edycją), na których

systematycznie aktualizowaną bazę centrów usług

przypada 56% zatrudnionych w sektorze (liczba

w Polsce prowadzoną przez ABSL, wyniki corocznego

pracowników 198 450, wzrost o 10 tys. w porównaniu

badania ankietowego ABSL firm sektorowych

z ubiegłym rokiem). Tegoroczny raport kładzie

zrealizowanego w okresie styczeń-luty 2021 r.,

szczególny nacisk na działalność innowacyjną centrów.

a także wynik badania „foresightu strategicznego”

W rzeczywistości po pandemii, innowacje staną

przeprowadzonego z udziałem wybranych liderów

się głównym motorem zmian w sektorze w Polsce.

sektora. Wzrosła liczba respondentów badania

Ogólne wyniki
Sektor nowoczesnych usług biznesowych stanowi jeden

COVID-19 zatrudnienie w sektorze nadal rosło, o 13,5 tys.

z najważniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających

miejsc pracy, czyli o 3,9% rok do roku (w porównaniu

się elementów gospodarki Polski – zarówno w okresie

z 10,0% rok wcześniej). Spowolnienie dynamiki wzrostu

przed pandemią, jak i w dobie COVID-19. Jego rola

zatrudnienia jest szczególnie widoczne w centrach

prawdopodobnie ulegnie wzmocnieniu w okresie

należących do inwestorów zagranicznych, na które

po pandemii.

przypada 82,0% ogólnej liczby zatrudnionych.

W 2008 roku w sektorze nowoczesnych usług

Liczba podmiotów wchodzących do branży w Polsce

biznesowych w Polsce zatrudnionych było 50 tys.

w 2020 r. zmniejszyła się trzeci rok z rzędu. Jest

osób. Na koniec I kwartału 2020 r. było to 341 700 osób

to spodziewany rezultat wejścia sektora w fazę

w ponad 1,5 tys. centrach (5,2% zatrudnionych

dojrzałego rozwoju, charakteryzująca się konsolidacją

w sektorze przedsiębiorstw). Na koniec I kwartału

działalności oraz poszerzaniem wiedzy w zakresie usług

2021 r. zatrudnienie w całej branży osiągnęło poziom

biznesowych. Na tym etapie, 29 wcześniej samodzielnie

355 300 osób pracujących w ponad 1,6 tys. centrach.

funkcjonujących centrów zostało połączonych w wyniku
fuzji i przejęć, które w dużej mierze odzwierciedlają

Udział sektora w zatrudnieniu ogółem w sektorze
przedsiębiorstw wzrósł do 5,6%. W roku pandemii

procesy zachodzące globalnie.
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Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sektora

w czasie pandemii, podczas gdy zatrudnienie ogółem

są pozytywne. Zatrudnienie w sektorze wzrosło

w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 2,0%.

Nowe inwestycje
W przeciwieństwie do ubiegłego roku, najwięcej

najnowszych szacunków ABSL, sektor odpowiada

nowych centrów było otwieranych jako pierwsze

obecnie za ponad 3,5% PKB Polski.

w Polsce (74,3%), 26,7% stanowią reinwestycje
(8,0% jako drugie w Polsce, 7,0% jako trzecie). Nowi

Najwięcej miejsc pracy (36,3%) utworzyły centra

inwestorzy stworzyli 4,8 tys. miejsc pracy.

SSC/GBS, następnie centra IT (31,0%), BPO (17,2%)
i R&D (11,5%). Wśród głównych ośrodków usług

Nowe centra utworzyli amerykańscy inwestorzy (32,4%),

biznesowych (poziomy Tier 1 i Tier 2) w latach 2016-

wyprzedzając inwestorów polskich zajmujących

2021 największy procentowy wzrost zatrudnienia

czołowe miejsce w ubiegłym roku (17,6%). Kolejne

odnotowano w Trójmieście (o 88,4%, czyli o 14,1 tys.

miejsca zajęły podmioty z Niemiec, Wielkiej Brytanii,

osób), przy czym znaczny wzrost odnotowano również

Danii, Holandii, Szwecji, Francji i Hiszpanii. Inwestorzy

w Warszawie (85,6%) i Poznaniu (72,0%).

z kolejnych ośmiu krajów otworzyli po jednym centrum.
W sumie inwestorzy pochodzili z 17 różnych państw.

W warunkach pandemii większość nowych
inwestycji, a w szczególności nowych zagranicznych

Biorąc pod uwagę szacunki wynikające z tzw. efektu

centrów, powstaje w najbardziej rozpoznawalnych

mnożnikowego, sektor generuje bezpośrednio

globalnie miastach poziomu Tier 1 lub Tier 2.

lub pośrednio 639 tys. miejsc pracy w Polsce. Według

Obserwowany wcześniej wzrost znaczenia
mniejszych lokalizacji uległ zahamowaniu.

Zmiany jakościowe
Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych

(„umiejętności przyszłości”). Stopniowo rośnie poziom

powinien być analizowany w szerszym kontekście

złożoności wykonywanych procesów biznesowych.

niż tylko liczba zatrudnionych. Poza rozwojem

53,8% wszystkich procesów (ważonych zatrudnieniem)

w wymiarze ilościowym, sektor nowoczesnych usług

wykonywanych w centrach to procesy oparte na wiedzy

biznesowych zmienia się w istotny sposób pod względem

(wzrost o 8 p.p. w porównaniu do danych z raportu pt.

jakościowym. Obserwuje się wyraźny trend w kierunku

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019).

większej roli bardziej kompleksowych procesów

Praca w tym sektorze jest nie tylko nowoczesna, lecz

(stopniowe przechodzenie z back-office do middle-

także atrakcyjna ze względu na konkurencyjne zarobki

office), które generują wyższą wartość dodaną.

i zakres zapewnianych świadczeń niepieniężnych, a także
inne czynniki, takie jak m.in. wsparcie różnorodności,

Proces ten wymaga coraz większych zasobów dobrze

integracji i poczucia przynależności, zaangażowanie

wykształconej i doświadczonej kadry, a tym samym

w społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie

pozyskiwania pracowników o bardziej zaawansowanych

dla społeczności lokalnych i regionalnych.

i nowych obszarach kompetencji oraz kwalifikacji
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Wyniki w zakresie innowacyjności
i związane z tym wyzwania
Zasadniczym wyzwaniem przed którym stoi sektor,

z działalnością innowacyjną w centrach w Polsce jest

jest przejście od roli imitatora i naśladowcy do roli

na tym etapie ograniczona (np. patenty, licencje, znaki

innowatora oraz kreatora trendów w skali globalnej,

towarowe itp.). Jedynie 21,4% centrów posiada oddzielną

co oznacza konieczność istotnej zmiany mentalności

jednostkę zajmującą się rozwojem produktów/pracami

w kierunku większej kreatywności i innowacyjności

badawczo-rozwojowymi/transformacją zlokalizowaną

oraz poszerzenia zakresu kompetencji decyzyjnych.

w Polsce.

Przyjmujemy szeroką definicję innowacji jako realizację
pomysłów, które skutkują wprowadzeniem nowych

Centra zlokalizowane w Polsce wprowadzają szeroką

usług/procesów lub ulepszeniem oferowanych usług/

gamę innowacji w pełnym zakresie (koncepcja dziesięciu

procesów o charakterze stopniowym lub radykalnym,

typów innowacji firmy Doblin). Największą intensywność

a także prowadzą do zmiany organizacji modelu

innowacji zaobserwowano w odniesieniu do procesów

biznesowego centrów.

(2,28 – skala Likerta 0-4), struktury (2,18) i parametrów
produktów/usług (2,16), a następnie usług (2,02).

72,9% respondentów deklarowało, że wprowadziło

Ponadto powyżej średniej (1,74) kształtują się innowacje

innowacje w ciągu ostatnich 3 lat. Wskaźnik ten jest

dotyczące zaangażowania klientów (1,84). Najmniejszą

znacznie wyższy niż średnia ogólnopolska – według

intensywność zaobserwowano w zakresie innowacji

GUS w latach 2016-2018 udział firm innowacyjnych

dotyczących modelu zysku (1,06) i sieci (1,38).

w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 26,1%, a w sektorze
usług – 21,0%. W grupie firm usługowych o zatrudnieniu

Średnia raportowana cyfryzacja procesów wynosi 42,7%

powyżej 250 pracowników było to 50,2%. Równocześnie

(przy medianie na poziomie 33%). Najwyższą średnią

69,7% respondentów deklarowało kreatywność –

cyfryzację procesów odnotowano w centrach R&D

trwale wprowadzało mniejsze (stopniowe) lub większe

(62,5%), następnie w centrach IT (48,5%) i hybrydowych

(radykalne) zmiany dotyczące produktów, asortymentu,

(45,9%) i SSC/GBS (40,9%). Najniższą w przypadku

procesów lub organizacji firmy w ciągu ostatnich

centrów BPO (31,3%).

trzech lat. 26,2% deklarowało wprowadzanie bieżących
innowacji – wśród nich 14,4% pełniło rolę lidera

Bariery dla innowacji mogą być znaczące i mieć różny

(zachowania strategiczne), a 12,0% rolę naśladowcy

charakter, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny

na rynku (zachowania reaktywne). Wewnętrzne

dla organizacji. Respondenci wskazali na trzy

działania innowacyjne są formą najbardziej powszechną

następujące główne bariery: korzystanie przez centra

i preferowaną w stosunku do działań zewnętrznych,

operujące w Polsce z innowacji rozwijanych w innych

wymagających współpracy z zewnętrznymi

jednostkach centrów macierzystej organizacji (32,2%),

laboratoriami badawczo-rozwojowymi, uczelniami

brak wewnętrznego finansowania innowacji (23,0%),

wyższymi lub innymi firmami.

brak wykwalifikowanych pracowników, którzy mogliby
wprowadzać innowacje (18,2%).

Z drugiej strony, tylko 46,0% centrów posiada budżet
przeznaczony na rozwój procesów (innowacje). Skala
wprowadzania praw własności intelektualnej związanych
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W obliczu pandemii covid-19
Sektor globalnie pozostaje wrażliwy na wstrząsy

Zmiany w otoczeniu regulacyjnym w Polsce

makroekonomiczne o znacznej skali. Patrząc z tej

postrzegane są jako czynnik, który będzie miał

perspektywy, pandemia COVID-19 stanowi poważne

najbardziej niekorzystny wpływ na działalność

wyzwanie – należy ją jednak postrzegać jako szansę.

centrów w nadchodzącym roku, po czym nastąpi

Wyniki badania ankietowego ABSL, badania foresight

globalne/regionalne spowolnienie. Przewiduje

oraz pogłębionych rozmów przeprowadzonych

się, że pandemia COVID-19 przyniesie więcej

z przedstawicielami kadry zarządzającej centrami

pozytywnych skutków firmom sektorowym

w Polsce napawają jednakże optymizmem. Sektor

w Polsce niż negatywnych. Pandemia

charakteryzuje wysoki poziom odporności na szoki,

COVID-19 i jej konsekwencje spowodują głównie

duża elastyczność i zdolność adaptacji oraz znaczna

przeniesienie procesów biznesowych do Polski (44,1%).

szybkość reakcji. Kryzys wywołany przez pandemię
okazał się motorem zmian, przyspieszając głównie

Na przestrzeni ostatniego roku nastąpiły istotne

transformację cyfrową. Masowe przejście na tryb pracy

i nieodwracalne zmiany na rynku pracy. Przyspieszenie

zdalnej i pracy z domu – co wydawało się nierealne –

cyfryzacji, zmiana modelu pracy na hybrydowy

nastąpiło szybko i sprawnie.

lub całkowicie zdalny, potrzeba poszukiwania nowych
talentów, nacisk na rozwój umiejętności miękkich

Skutecznie zostały też wdrożone plany kontynuacji

– to zjawiska, o których mówimy już jako o obecnej

biznesu. Polska ze względu na swoją atrakcyjność

rzeczywistości. Miejsce pracy w wielu przypadkach

inwestycyjną i wielkość (gospodarki i puli talentów)

zmieniło swój adres.

skorzysta na zmianach w globalnym sektorze
spowodowanych kryzysem.

Dużym wyzwaniem dla firm stał się sposób budowania
zaangażowania pracowników, rozwój liderów, na barkach

Część istniejących centrów zostanie prawdopodobnie

których spoczywa ogromna odpowiedzialność

przeniesiona do Europy Środkowo-Wschodniej

za tworzenie środowiska pracy w warunkach

w tym do Polski (onshoring/backshoring), nowe

nowej normalności. Nowe przywództwo w jeszcze

inwestycje będą się coraz częściej pojawiać

większym stopniu niż dotychczas ma opierać się na

w sąsiednich krajach (większa intensywność

empatii, umiejętności wyraźnego komunikowania się,

nearshoringu).

uwzględnianiu potrzeb pracowników w całościowy
sposób, umiejętnym budowaniu relacji opartych

Pomimo trwającego kryzysu wywołanego przez

na wzajemnym zaufaniu, a nie na zarządzaniu

pandemię, w obliczu globalnego ożywienia

hierarchicznym. To ogromne wyzwanie dla kierownictwa

prognozujemy, że w nadchodzącym roku zatrudnienie

i zespołów HR – przeprowadzić zespoły przez szereg

w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

zmian, których doświadczamy.

wzrośnie o 6,0% (najbardziej prawdopodobny
scenariusz prognozy).
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Wielonarodowy charakter
Jedną z wyróżniających cech sektora jest jego

(21,0%), a następnie Włochy (9,9%) i Hiszpania

wielonarodowy charakter. Przeważająca część

(8,5%). Sektor świadczy usługi w 38 językach.

największych centrów należy do firm zagranicznych.
Liczba pracowników w 65 największych centrach

Szacujemy, że wartość eksportu sektora nowoczesnych

zatrudniających co najmniej 1 tys. osób wynosi łącznie

usług biznesowych na koniec 2020 roku wyniosła

122 tys. osób, a ich udział w zatrudnieniu ogółem stanowi

22,9 mld USD, przy wzroście o 10,2% rok do roku

34,0%. W grupie centrów zatrudniających co najmniej

(co stanowi ponad dwukrotność stopy wzrostu

1 tys. osób, 3 centra należą do firm krajowych.

zatrudnienia w sektorze). Z tego ponad 70,0% jest
generowane tylko przez nasze centra. Daje to imponujący

W centrach należących do firm zagranicznych

wskaźnik CAGR na poziomie 20,6% dla całkowitego

przeciętnie zatrudnienie wynosi 269 osób, a w krajowych

eksportu usług biznesowych z Polski w latach 2005-2020

(polskich) 124. Taka różnica występuje nie tylko

(CAGR dla importu 13,6%) i tym samym szacowaną

w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, lecz

nadwyżkę 9,7 mld USD. Nadwyżka pojawiła się po

w całej gospodarce (nie tylko w Polsce). Dane

raz pierwszy w 2008 r. i od tego czasu stale rośnie.

pokazują, że podmioty z kapitałem zagranicznym
są zazwyczaj większe, bardziej produktywne i bardziej

Z perspektywy handlu bilateralnego, Niemcy, Wielka

umiędzynarodowione. Znacznie wyższa jest efektywność

Brytania, Szwajcaria i Stany Zjednoczone to kierunki

kapitału zagranicznego w tworzeniu nowych miejsc pracy.

eksportu o wartości handlu przekraczającej 2,0 mld USD.

93,5% centrów usług biznesowych zatrudnia

Kapitał zagraniczny generuje 82,0% miejsc pracy

obcokrajowców (13,7% pracujących w sektorze

w 970 centrach utworzonych przez inwestorów

to obcokrajowcy). Centra zlokalizowane w Polsce

z 43 różnych krajów. Szczególne znaczenie ma kapitał

zatrudniają pracowników z 53 krajów. Krajem

amerykański (300 centrów i ponad 20,0% udział

najczęściej wskazywanym jako kraj pochodzenia

w zatrudnieniu). Według szacunków ABSL zatrudnienie

obcokrajowców pracujących w sektorze jest Ukraina

w centrach inwestorów z USA przekroczyło
w I kwartale 2021 r. 100 000 miejsc pracy.

Preferencje lokalizacyjne
Wrocław zajmuje pierwsze miejsce w ogólnym,

znaczenie polskich inwestorów. Chętnie otwierają

subiektywnym rankingu atrakcyjności ośrodków,

oni centra w ośrodkach Tier 3 i Tier 4, a także

za nim plasują się Warszawa (drugie miejsce)

w miastach średniej wielkości, przyczyniając się do

oraz Trójmiasto i Poznań (trzecie miejsce).

stopniowej transformacji lokalnych gospodarek (poza
głównymi metropoliami). Do Polski weszło pięć

Kapitał zagraniczny nadal preferuje główne ośrodki

kolejnych firm z listy Fortune i w sumie jest ich już 100.

biznesowe w Polsce (miasta Tier 1 i Tier 2), dokonując

Łącznie uruchomiły one 162 centra. Hybrydowy model

po jakimś czasie reinwestycji w ośrodki mniejsze.

pracy można uznać za szansę dla lokalizacji Tier 3 i 4.

Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie wzrosło
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Przyspieszenie transformacji cyfrowej
W branży trwa przyspieszona transformacja cyfrowa.

do automatyzacji procesów. 47,5% centrów wykorzystuje

Większość podmiotów deklaruje wprowadzenie

uczenie maszynowe, a 33,8% korzysta z wirtualnych

rozwiązań IPA, zwiększa się też wykorzystanie

asystentów (chatbotów). Najmniej popularnymi

RPA i AI. IPA umożliwia cyfryzację i ograniczenie

technologiami są narzędzia do rozpoznawania wizerunku

manualnych i powtarzalnych zadań wykonywanych

i wideo/obrazów (18,7%) oraz narzędzia NLP (25,9%).

w ramach procesu, co pozwala na przeniesienie czasu
i energii pracowników na bardziej złożone zadania.

Średnia raportowana cyfryzacja procesów wynosi

Ponadto efektywność pracy może wzrosnąć w ramach

42,7%, przy medianie na poziomie 33,0%. W populacji

paradygmatu pracy hybrydowej. W obecnym badaniu

dominuje niski poziom cyfryzacji (0,0% do 10,0%).

62,6% respondentów deklaruje, że korzysta już z IPA,

W większości centrów wykorzystanie IPA nie

a kolejne 26,5% planuje wdrożenie IPA w przyszłości.

doprowadziło do tej pory do automatyzacji stanowisk

Jednak zakres automatyzacji jest na tym etapie

pracy na dużą skalę, mierzonej w przeliczeniu

bardzo ograniczony, a w większości centrów

na pełne etaty. Może to jednak nastąpić w przyszłości.

zautomatyzowano zaledwie od 1 do 10 procesów

Głównym deklarowanym celem wprowadzenia IPA

(touchless lub non-touchless). 92,8% centrów

(44,0% badanych) jest optymalizacja kosztów.

w Polsce, które wprowadziły IPA, wykorzystuje roboty

Nadchodzące wyzwania demograficzne
Zmniejszająca się liczba ludności w wieku produkcyjnym

Rozwój cyfrowy, potrzeba doskonalenia puli

może stanowić wyzwanie dla utrzymania tempa

kompetencji oraz rosnące potrzeby firm powodują,

wzrostu gospodarczego. Podobne tendencje występują

że firmy nie tylko poszukują nowych pracowników,

niemal w całej Europie, dlatego dedykowane struktury

lecz także sięgają do swoich struktur wewnętrznych.

unijne podejmują liczne inicjatywy mające na celu

Wyszukują, identyfikują i rozwijają talenty, którymi

zahamowanie tych procesów. Zmiany demograficzne

dysponują już w swoich firmach. Podnoszenie

mają negatywny wpływ na napływ nowych inwestycji

umiejętności (upskilling) i przekwalifikowywanie

do branży zaawansowanych technologii (high-tech) oraz

(reskilling) stają się kluczowe, co zmotywuje starszych

na utrzymanie i rozwój zrealizowanych już inwestycji.

pracowników do dalszego rozwoju i budowania
nowych umiejętności, w tym kompetencji cyfrowych.
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Rozwój open talent economy
Open talent economy umożliwia nieograniczony przepływ

Gospodarka talentów czerpie z różnych dziedzin –

ludzi, kapitału, towarów i usług przez granice. Możliwość

od zasobów etatowych, obecnych pracowników, przez

skorzystania z otwartego źródła talentów (poza ścianami

talenty firm partnerskich, po outsourcing, projekty

biur i rzędem biurek) stwarza wiele szans. Firmy

tymczasowe i zatrudnionych na umowy zlecenia.

nie muszą „posiadać talentu”, nie muszą zatrudniać
na stałe kontrakty, niezależnie od zmieniających

Trendy takie jak globalizacja, mobilność, edukacja,

się potrzeb. Otwarta gospodarka talentów oznacza dziś

czy technologia zmieniają sposób działania

rozszerzony dostęp do talentów. Następnym krokiem

firm na całym świecie. Otwarta gospodarka

jest świat bez granic, świat pracy online w pełnym

talentów wywodzi się z tych trendów i sama

wymiarze godzin i przyszły świat pracy etatowej.

będzie stymulować strategie biznesowe.

Rynek biurowy
Jednym z kluczowych atutów branży w Polsce jest

roku wyniósł 1,18 mln mkw. W strukturze popytu

dynamicznie rozwijający się rynek powierzchni

dominowały nowe umowy, które stanowiły 51,0%

biurowych. Dostępna powierzchnia biurowa ogółem

całkowitego wolumenu.

szacowana jest na 11,9 mln mkw. Polska jest
niekwestionowanym liderem na rynku biurowym

Współczynnik pustostanów na dziewięciu kluczowych

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym

rynkach w Polsce wzrósł do 12% w kwietniu 2021 r.,

z globalnych liderów, o czym świadczy rosnące zaufanie

w porównaniu z poziomem 8,7% na koniec 2019 r.

deweloperów, inwestorów i najemców rozszerzających

Aktywność deweloperów utrzymuje się na wysokim

swoją działalność w największych aglomeracjach

poziomie – na I kwartału 2021 roku w budowie

w Polsce.

znajdowało się prawie 1,1 mln mkw. nowoczesnych
powierzchni biurowych, z czego ok. 35% – 390 tys. mkw.

Pomimo spowolnienia gospodarczego w 2020 r. oddano

zlokalizowanych w Warszawie.

do użytku ponad 707 tys. mkw. nowych obiektów,
co stanowi poziom porównywalny z rokiem 2019. Rynki

Pandemia COVID-19 wpłynęła na rynek nieruchomości

regionalne podążają za rozwojem stolicy i czerpią

komercyjnych w Polsce. Sytuacja globalna wydaje

z tego korzyści, zachęcając jednocześnie inwestorów

się niepewna i szybko się zmienia, dlatego wiele firm

zagranicznych do zakładania biur regionalnych

odroczyło procesy decyzyjne dotyczące nowych umów

po uruchomieniu działalności centrali.

najmu. Liczba umów podnajmu oraz renegocjacji
będzie rosła, ponieważ najemcy będą odkładać

Pod względem popytu w minionym roku odnotowano

w czasie decyzje o przeprowadzce, preferując w zamian

negatywny wpływ pandemii i zmiany podejścia

renegocjowanie obecnych umów na korzystnych

do modelu pracy i wykorzystywania przestrzeni biurowej.

warunkach. Dojrzały rynek biurowy sprawnie dostosuje

Całkowity wolumen transakcji najmu zawartych w 2020

się do wyzwań pandemii.

Trendy globalne
Rok 2020 był jednym z najtrudniejszych

W środku kryzysu wywołanego przez pandemię

w historii gospodarki światowej. Wybuch pandemii

światowa branża KIBS okazała się odporna

COVID-19 okazał się największym od stu lat

i mniej podatna na kryzys niż większość sektorów

„czarnym łabędziem”, dosłownie zatrzymując

produkcyjnych i usługowych. Część branży

część globalnej gospodarki z powodu obostrzeń

faktycznie skorzystały na kryzysie i powszechnie

regionalnych lub ogólnokrajowych, przymusowych

uznaje się, że sama branża może być jednym

przerw w produkcji i ograniczeń w podróżowaniu,

z kluczowych czynników stymulujących ożywienie

prowadzących do zakłóceń w globalnym

i wzrost w czasach po pandemii.

łańcuchu dostaw. COVID-19 oznacza globalny
kryzys zdrowotny i poważny równoczesny szok

Pandemia jest postrzegana jako wyzwanie,

podażowo-popytowy, który oddziałuje na globalne

lecz należy ją raczej traktować jako szansę

łańcuchy produkcyjne i zaufanie konsumentów,

na przyspieszoną transformację sektora.

prowadząc do jednego z najgorszych przypadków
pogorszenia koniunktury w historii gospodarki.

Gospodarka światowa
Gospodarka światowa wychodzi z załamania

na poprawę sytuacji już w I kwartale 2021 r. Scenariusz

wywołanego przez COVID-19, lecz według globalnych

ożywienia w gospodarce jest mało prawdopodobny,

prognoz gospodarczych Banku Światowego na 2021 r.

biorąc pod uwagę faktyczne tempo programów

prawdopodobnie pozostanie przez dłuższy czas poniżej

szczepień masowych zarówno w krajach rozwiniętych,

trendów sprzed pandemii. Pandemia pogłębiła ryzyko

jak i rozwijających się. Scenariusz pogorszenia

związane z trwającą od dziesięciu lat falą globalnego

koniunktury zmniejsza perspektywy wzrostu o połowę,

zadłużenia, związaną z poprzednim światowym kryzysem

a scenariusz znacznego pogorszenia koniunktury

finansowym.

przewiduje recesję w 2021 r. z destabilizacją finansową
niektórych państw.

Sama pandemia jeszcze się nie skończyła. Jednak
ze względu na mutacje, nowe, bardzo zaraźliwe warianty

Decydenci na całym świecie już stawiają i będą musieli

wirusa SARS-COV-2 mogą przedłużyć pandemię,

stawić czoła ogromnym wyzwaniom w wielu dziedzinach

zwiększając jej konsekwencje. Jej poprzedniczka –

równocześnie (zdrowia publicznego, stabilności fiskalnej

pandemia grypy hiszpańskiej – trwała trzy lata.

i zarządzania długiem, bankowości centralnej i reform
strukturalnych), usiłując zapewnić globalne ożywienie

Bank Światowy przedstawia cztery różne scenariusze

i stworzyć podstawy dynamicznego wzrostu i rozwoju

gospodarcze na lata 2021-22, w zależności od dynamiki

w perspektywie długoterminowej.

pandemii, sukcesu lub porażki programów szczepień
masowych, przy czym scenariusz bazowy wskazywał
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W perspektywie krótko- i średnioterminowej, to pandemia

i Stany Zjednoczone, są mocno zaawansowane

odgrywa kluczową rolę. COVID-19 już zmienił sytuację

w procesie szczepień masowych i zaczynają kontrolować

gospodarczą. Jest mało prawdopodobne, aby powróciła

pandemię, a tempo programów szczepień masowych

„stara normalność” i trzeba zbudować mocne

ulega przyspieszeniu. Niemniej jednak w zglobalizowanej

gospodarcze fundamenty po pandemii COVID-19. Globalne

gospodarce potrzebujemy globalnych rozwiązań, a zatem

indeksy niepewności osiągają historyczne rekordy,

należy wprowadzić metody służące niesieniu pomocy

co ma niekorzystny wpływ na aktywność gospodarczą,

państwom znajdującym się w gorszej sytuacji, w tym

niemniej jednak poziom wskaźnika PMI od III kwartału

w szczególności krajom wschodzącym i rozwijającym się.

2020 r. wskazuje na stopniową poprawę sytuacji. Niektóre
kraje, w szczególności w Azji Wschodniej i Południowo-

Globalne łańcuchy produkcyjne, ze względu na obawy

Wschodniej, okazały się bardziej odporne niż inne.

o dalsze zakłócenia, prawdopodobnie ulegną skróceniu

Europa i obie Ameryki ucierpiały znacznie mocniej. Nowe,

i będą miały bardziej regionalny charakter. Jest

bardziej zaraźliwe warianty wirusa rozprzestrzeniają

to spowodowane powiązaniami, które mogą wpłynąć

się w Brazylii i Indiach. Europa walczy obecnie z trzecią

na globalną dystrybucję usług, a zatem tendencja

falą. Pozytywnym akcentem jest to, że niektóre dobrze

ukierunkowana na backshoring lub onshoring, a także

rozwinięte gospodarki, takie jak Izrael, Wielka Brytania

nearshoring może się wzmocnić.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych
Branża KIBS obejmuje szeroki wachlarz usług

pomiędzy sztuczną inteligencją (AI) a człowiekiem

outsourcingowych, a zakres obsługiwanych

prawdopodobnie również ulegnie intensyfikacji,

procesów stale się rozszerza we wszystkich

prowadząc do pojawienia się hybrydowej siły roboczej.

aspektach back, middle i front office. Sektor
nadal się rozwija i jest mało prawdopodobne,

Od lat branża dostarcza firmom efektywne kosztowo

aby to się zmieniło w czasach po pandemii.

rozwiązania. Efektywność kosztowa będzie nadal
najważniejszą cechą branży i będzie nadal ceniona

Równocześnie rośnie złożoność oferowanych procesów,

przez jej klientów. Przy rosnących kosztach pracy

przy czym dominujący staje się trend w kierunku większej

konieczne będzie wykorzystanie na dużą skalę nowych

wartości dodanej i wyższych standardów. Wymaga

technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze, media

to szybszego podnoszenia kwalifikacji (upskilling)

społecznościowe obsługiwane jednocześnie na wielu

i przekwalifikowania (reskilling) obecnych pracowników

platformach, IPA/RPA/AI w celu utrzymania lub dalszego

oraz ciągłego napływu nowych, wykwalifikowanych

obniżenia kosztów i przyspieszenia tempa wzrostu.

kadr. Będzie to wymagało współpracy z państwami i ich
systemami edukacyjnymi w celu dostosowania programu

Czynniki stymulujące rozwój sektora to:

nauczania do wymagań branży. Rozszerzenie zakresu
automatyzacji podstawowych/powtarzalnych zadań

»»

globalizacja działalności gospodarczej

zapewni częściowe rozwiązanie problemu rosnących

i postępująca internacjonalizacja działalności firm,

kosztów pracy i potencjalnych niedoborów na rynku

pojawienie się globalnych łańcuchów wartości,

pracy, w szczególności pracowników o wyższych
kwalifikacjach, dzięki programom przekwalifikowania
i podnoszenia kwalifikacji wprowadzonym w centrach.
Przy bardziej złożonych zadaniach i procesach interfejs

»»

rosnąca popularność outsourcingu ze względu
na związane z tym korzyści zapewniane przez branżę,
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»»

przesunięcie offshoringu w kierunku on/
backshoringu i nearshoringu,

»»

coraz większy nacisk na usługi
i niematerialne elementy produkcji oraz produkty
w gospodarce opartej na wiedzy.

»»

wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju
wiedzę technologiczną, zwłaszcza związaną

Wzrośnie nearshoring, backshoring i onshoring.

z nowymi technologiami takimi jak IT,

Rozszerzy się regionalizacja działań. Firmy z Europy
Zachodniej będą preferować lokalizacje w Europie

»»

wzrost zapotrzebowania na specjalistyczną

Środkowo-Wschodniej (np. w Polsce), z kolei podmioty

wiedzę z zakresu zagadnień społecznych,

z USA/Kanady będą preferować lokalizacje w Ameryce

administracyjnych i regulacyjnych,

Łacińskiej. Firmy azjatyckie mogłyby wykorzystać
potencjał rozwijającego się sektora na Filipinach.

Wielkość sektora
Prognozy dla branży światowej w 2021 r. są generalnie

2027 osiągnie wartość ponad 400 mld USD, przy

pozytywne. Rosnąca konkurencja ze strony nowych

średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 8,0%.

lokalizacji outsourcingu oraz nacisk na optymalizację

Niektóre raporty branżowe przewidują tempo

kosztów stanowić będą siłę napędową przyspieszonego

wzrostu na bardziej umiarkowanym poziomie

wzrostu. Według Grand View Research (luty

wynoszącym średnio 6,0% w tym samym okresie.

2020 r.), wielkość globalnego rynku BPO do roku

Odporność
Większe firmy sektora o ugruntowanej pozycji

złożone zadania oparte na wiedzy, wymagające

okazały się bardziej odporne ze względu na szerszy

ściślejszej współpracy z klientami, ucierpiały

zakres działalności i dostępne zasoby. Jednocześnie

w większym stopniu. Niemniej jednak sektor okazał

prostsze zadania można było szybciej dostosowywać

się odporny na globalne wstrząsy i wykazywał znaczne

do zmieniającego się otoczenia, podczas gdy bardziej

zdolności adaptacyjne.

Reakcja na pandemię covid-19
Nastąpił ogromny wzrost pracy zdalnej

Jak można się było spodziewać, znacznie obniżyło

(w której kluczową rolę odgrywają: infrastruktura

się zapotrzebowanie na podróże służbowe,

IT, rozwiązania VPN, wideokonferencje),

konferencje i targi (niektóre z nich mogą odbywać

która pozostanie stałym elementem naszej

się wyłącznie lub częściowo wirtualnie), podobnie

rzeczywistości nawet po zakończeniu pandemii.

jak zapotrzebowanie na powierzchnię biurową.
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Mając większą świadomość zagrożenia

Wiele organizacji dąży do opracowania nowego

ze strony przyszłych pandemii, organizacje opracują

modelu hybrydowego, który połączy pracę zdalną

prawdopodobnie plany awaryjne. Dystans społeczny

i różne stopnie współpracy w biurach. Tylko niektóre

i ograniczenia w podróżowaniu sprawiły, że stosowane

powrócą całkowicie do schematów sprzed COVID.

od wielu lat praktyki stały się problematyczne

WFH jawi się jako realna alternatywa dla niektórych

lub nieaktualne. Trzeba było je dostosowywać oraz

procesów. Listy świadczeń pozapłacowych

opracować i wdrożyć nowe rozwiązania. Bezpośredni

oferowanych przez centra musiały zostać dostosowane

kontakt z klientami, praca zespołowa w biurach,

w znacznym stopniu do nowego otoczenia.

podróże służbowe, konferencje i targi musiały
zostać wyeliminowane lub znacznie ograniczone.

Zapotrzebowanie na powierzchnię biurową

Niektóre z nich mogą odbywać się wyłącznie

w całej branży prawdopodobnie zmniejszy się wraz

lub częściowo za pomocą środków wirtualnych.

z fundamentalną reorganizacją przestrzeni biurowych

Branża przeszła na technologię cyfrową.

w kierunku bardziej bezpiecznych rozwiązań
i infrastruktury typu hot desk. Również w tej dziedzinie

Zmiany w tych dziedzinach mogą się utrwalić wraz

prawdopodobnie pojawi się większa elastyczność.

z ugruntowaniem się nowych trendów behawioralnych.
Centra będą wspierać projektowanie obiektów
Branża przeszła na model pracy z domu (WFH).

i procesów pracy, aby wprowadzić dystans

Czy taki sposób działania utrzyma się po pandemii?

społeczny do rutynowych czynności, zwiększyć

WFH przynosi korzyści, lecz generuje również

higienę lub w razie potrzeby mieć możliwość

znaczne koszty i stwarza wyzwania – dzięki

szybkiego zastosowania takich praktyk.

ponad rocznemu doświadczeniu stają się one
oczywiste dla wszystkich w sektorze.

Systemy akredytacji metod zapewniania dystansu
społecznego, audytu gotowości na wypadek pandemii

Nowe okoliczności stanowią wyzwanie,

oraz związanych z pandemią usług w zakresie

w szczególności dla starszych pracowników oraz osób

odporności i przywrócenia działalności prawdopodobnie

rozpoczynających pracę w organizacji, a wdrażanie

staną się powszechne zarówno podczas trwającej

nowych pracowników do pełnienia obowiązków

pandemii, jak i w czasach po pandemii.

odbywa się również cyfrowo. Znaczący już paradygmat
różnorodności i integracji (Diversity & Inclusion)

Metody pracy w organizacjach i współpracy

objął poczucie przynależności (Diversity Inclusion &

z klientami musiały zostać zmodyfikowane

Belonging) w celu zaspokojenia potrzeb pracowników

za pomocą środków i rozwiązań cyfrowych. Niektóre

odseparowanych od biura i członków zespołu.

z nich będą miały bardziej trwały charakter.

Podnoszenie kwalifikacji (upskilling)
i przekwalifikowanie (reskilling)
Aby sprostać wymaganiom dotyczącym podnoszenia

Nowi pracownicy będą poszukiwani za granicą,

kwalifikacji, różnej wielkości firmy będą musiały

lecz także wśród starszych pracowników z różnych

znacznie zwiększyć nakłady na szkolenie personelu.

sektorów. Biorąc pod uwagę trendy demograficzne, które
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stwarzają niestety wyzwania i rosnące zapotrzebowanie
na umiejętności przyszłości, przekwalifikowanie
starszych pracowników nabierze większego znaczenia.

Cyfryzacja – przyspieszenie – technologia
Część sektora związana z IT odnotowała znaczny wzrost

Trend w kierunku IPA/RPA/AI będzie się utrzymywał

w 2020 roku ze względu na zwiększone zapotrzebowanie

ze wzmożoną siłą i zacznie wpływać na liczbę

ze strony klientów oraz zapotrzebowanie wewnętrzne.

zatrudnionych w usługach standardowych. Pracownicy

Nastąpił gwałtowny rozwój pracy zdalnej, usług

o niższych kwalifikacjach będą musieli zostać

w chmurze i wideokonferencji, w których kluczową rolę

przekwalifikowani, aby wykonywać bardziej

odgrywa infrastruktura IT.

zaawansowane i złożone zadania w ramach middle-office
i front-office. Hybrydowa siła robocza stanie się powoli

Trend w kierunku cyfryzacji obserwowany przed

standardem.

pandemią był jednym z najważniejszych czynników zmian
w tym sektorze. Kryzys przyspieszył cyfryzację.

Zgodnie z powyższym, wiele najważniejszych podmiotów
zamierza w nadchodzących latach dokonać znacznych

Zmiana w tym obszarze będzie miała trwały charakter.

inwestycji w IPA/RPA i AI. Przełoży się to na zwiększone

Sektor szybko wprowadziła zmiany i znajduje się na czele

zapotrzebowanie na profesjonalnych analityków

procesu cyfryzacji, oddziałując na inne działy gospodarki,

danych, analityków dużych zbiorów danych i ekspertów

zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym.

w dziedzinie sztucznej inteligencji. Bez rozwiązań
AI firmy nie będą w stanie efektywnie przetwarzać

Centra świadczące bardziej rutynowe i standardowe

i analizować stale rosnącego strumienia różnego rodzaju

usługi łatwiej przystosowują się do cyfryzacji. Mając to na

danych, gromadzonych za pośrednictwem wszystkich

uwadze, można oczekiwać standaryzacji rozwiązań, które

możliwych kanałów.

były wcześniej dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Rozwój oparty na danych
Infrastruktura IT i dane mają kluczowe znaczenie

Analityka predykcyjna staje się coraz bardziej popularna,

dla organizacji branżowych. Nasila się trend w kierunku

rośnie także znaczenie prognozowania, w tym tworzenia

większej ilości danych pochodzących z różnych źródeł,

prognoz typu nowcasting i nearcasting. Przychodzące

w tym z mediów społecznościowych. Jak podkreślaliśmy

dane są bardziej zróżnicowane, zwiększa się ich ilość

w ubiegłym roku, kluczem do poprawy jakości

i prędkość – 3V (ang. variety, volume & velocity). Duże

i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej w branży

zbiory danych, tzw. big data, są zatem większe, bardziej

będzie umiejętność gromadzenia, rozumienia,

złożone i pochodzą z wielu nowych źródeł, dlatego

przetwarzania i precyzyjnej analizy większej ilości

wymagają nowych strategii obsługi. Rozwiązania

danych oraz wyciągania wniosków dla klientów.

dotyczące dużych zbiorów danych stają się standardem
– wzrośnie znaczenie jeszcze bardziej złożonych
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rozwiązań w tym zakresie. Zdolność do przekształcania

Świat outsourcingu (zwłaszcza informatycznego) będzie

bardzo dużych puli danych i wyciągania wniosków

zmierzał w kierunku węższych specjalizacji, bardziej

w niestandardowych rozwiązaniach dla klientów będzie

intensywnej współpracy z otoczeniem biznesowym

miała kluczowe znaczenie dla uzyskania i utrzymania

i większej elastyczności.

przewagi konkurencyjnej.

Rozwiązania w chmurze
Infrastruktura chmurowa staje się coraz bardziej

podnosząc poziom doświadczeń użytkownika (UX)

dostępna, a koszty dostępu są coraz niższe. Pozwoli

dzięki wyższej jakości usług i szybszej obsłudze, stanie

to również mniejszym organizacjom na uczestnictwo

się prawdopodobnie dodatkowym argumentem na rzecz

i efektywne wykorzystanie stworzonych możliwości.

lokalizacji działalności w Polsce.

W tym kontekście warto podkreślić, że Warszawa
zyskuje na znaczeniu w regionie jako lokalizacja

Warto podkreślić, że równocześnie rosną obawy

chmur obliczeniowych i dużych centrów danych

o cyberbezpieczeństwo. Konieczne może być aktywne

dla Europy Środkowo-Wschodniej – trend wzmocniony

zaangażowanie struktur państwowych, a infrastruktura

szeregiem kluczowych projektów inwestycyjnych

IT stanie się krytyczna.

głównych światowych graczy. Infrastruktura chmurowa,

Wielokanałowość / outsourcing
„szyty na miarę”
Wraz ze wzrostem konkurencji na rynku większe

Rośnie liczba niestandardowych rozwiązań

znaczenie będzie miało utrzymanie dotychczasowych

dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta

klientów i poszukiwanie nowych. Niezbędne

lub outsourcingu „szytego na miarę”. Może

będzie oferowanie lepszych jakościowo rozwiązań

się to okazać trudne w czasach pandemii,

równocześnie na kilku platformach (wielokanałowość).

gdy ograniczony jest bezpośredni kontakt i zwiększa
się presja na obniżenie kosztów związanych
ze standaryzacją. Niemniej jednak branża będzie
musiała dostosować się do wymagań klientów.

GŁÓWNE WNIOSKI
Z BADANIA strategic
foresight in the
business services
sector in 2021
Foresight – podstawowe informacje
i metodologia
Badanie w zakresie prognozowania strategicznego

2021-22, przedłużone do 2031 roku. Scenariusze

(foresight) w branży z udziałem grupy wybranych

różniły się pod względem znaczenia i tempa zmian

menedżerów centrów i interesariuszy, reprezentujących

w dziedzinie jakości, czyli w dziedzinie innowacji,

wszystkie kluczowe ośrodki i sektory branży zostało

od przyspieszonych i radykalnych w scenariuszu

przeprowadzone w trzech etapach w lutym i marcu

bazowym, przez umiarkowane i głównie stopniowe

2021 r. Uczestnicy przeprowadzili analizę PESTLE,

w scenariuszu pogorszenia koniunktury, do stosunkowo

aby zidentyfikować kluczowe czynniki zmian

powolnych i przypominających status quo w scenariuszu

i ewentualne tzw. „czarne łabędzie”. Na podstawie

znacznego pogorszenia koniunktury. Uczestnicy

uzyskanych wyników opracowaliśmy trzy różne

zapoznali się ze scenariuszami podczas profesjonalnie

scenariusze rozwoju sektora (bazowy, pogorszenie

moderowanych warsztatów, a także mieli okazję

koniunktury i znaczne pogorszenie koniunktury)

skomentować wstępne wyniki ankiety ABSL. Korzystając

w perspektywie strategicznej do 2031 roku (10 lat).

z okazji, chcielibyśmy podziękować uczestnikom

Scenariusze w warstwie makroekonomicznej zostały

za aktywny udział, zaangażowanie oraz wszystkie

oparte na Global Economic Outlook Scenarios

istotne sugestie, uwagi i rekomendacje, które miały

Banku Światowego ze stycznia 2021 roku na lata

ogromny wpływ na tegoroczny raport ABSL.
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Analiza pestle
Każdy element analizy PESTLE został oceniony

mobilności i rosnąca świadomość kwestii związanych

w dwóch wymiarach – istotności dla sektorów

ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną

i prawdopodobieństwa zaistnienia. W podsumowaniu

i ładem korporacyjnym (ESG) doprowadziła do wzrostu

przedstawiamy tylko pozycje, które uzyskały najwyższe

ważności czynnika środowiskowego. Wśród czynników

wyniki (wszystkie wyniki i pogłębiona analiza są dostępne

technologicznych najwyższe wyniki uzyskały takie

w raporcie Strategic foresight in the business services

jak wdrożenie sztucznej inteligencji na dużą skalę,

sector 2021. Wśród czynników politycznych uczestnicy

prowadzące do powstania hybrydowej siły roboczej,

wskazali na wzrost opodatkowania i pogorszenie

oraz wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem.

klimatu inwestycyjnego w Polsce. Wśród czynników

W obszarze prawnym (regulacyjnym) czynnikiem,

ekonomicznych najwyższe wyniki uzyskały takie jak:

który uzyskał najwyższy wynik była niska stabilność

pogarszająca się jakość i dostępność zasobu talentów

otoczenia prawnego w Polsce oraz zmiany w systemie

w Polsce oraz brak stabilności makroekonomicznej

sądownictwa – kwestionowanie statusu państwa prawa/

(wzrost inflacji i kosztów pracy). Wśród czynników

demokracji. Ponadto dwa najważniejsze zidentyfikowane

społecznych (demograficznych) jako najważniejsze

„czarne łabędzie” to brak stabilności politycznej w Polsce

wskazano znaczny niedobór wykwalifikowanej puli

i pogorszenie klimatu inwestycyjnego, a także poważny

talentów IT oraz emigrację puli talentów z Polski.

cyberatak/cyberwojna/naruszenie cyberbezpieczeństwa.

Zmiana paradygmatu w kierunku zielonych biur/e-

Transformacje
Niezależnie od scenariusza uczestnicy wskazywali

zagrożenie dla branży – okazała się ona odporna

na znaczenie innowacji dla rozwoju sektora w Polsce

i sprawnie dostosowała się do nowych okoliczności.

w strategicznej perspektywie roku 2031. W przyszłości

Przejście na pracę z domu (WFH) i pracę zdalną przy

liczyć się będą wyższe standardy, podnoszenie

wykorzystaniu istniejącej infrastruktury IT nastąpiło

kwalifikacji, przyspieszona transformacja cyfrowa,

w ciągu tygodnia.

większa kreatywność i nacisk na działania innowacyjne.
Trzeba zaakceptować zmiany i innowacje.

Prawdziwym zagrożeniem w transformacji w kierunku
middle-office jest brak możliwości pełnego

W scenariuszu przyspieszonych zmian tempo zmian było

wykorzystania potencjału puli talentów, a także brak

faktycznie postrzegane jako wyzwanie lub zagrożenie,

możliwości zachęcenia zagranicznych ekspertów

a branża w Polsce nie była na to gotowa na tym

do przyjazdu do Polski i do podjęcia pracy. Zagrożenie

etapie („Jeżeli tak się stanie, to jesteśmy skazani

stanowi też pogarszający się wizerunek Polski jako

na niepowodzenie”).

miejsca oferującego atrakcyjny klimat inwestycyjny
(także w kontekście ESG). Kolejnym zagrożeniem jest

Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację

ewentualny odpływ puli talentów. Pulę talentów w Polsce

i trendy istniejące już wcześniej w sektorze.

można poszerzyć poprzez włączenie mniejszych miast,

Pozostaniemy dłużej w rzeczywistości pandemicznej

lecz pandemia pokazała, że możliwe jest działanie

niż się początkowo spodziewano (kryzys jeszcze się nie

w wirtualnych zespołach, które mogłyby mieć bardziej

skończył i może się utrzymać przez kolejne 2 lata).

globalny charakter.

Pandemia COVID-19 nie jest jednak postrzegana jako
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Dobre perspektywy, pomimo pandemii
Sektor wkracza w nową, bardziej dojrzałą fazę

obniżenie kosztów i umożliwia poprawę jakości usług

rozwoju. W okresie pandemii pojawiają się nowe

oferowanych przez centra swoim klientom. Polska

perspektywy. Pomimo umiarkowanej dynamiki PKB,

nie jest już uważana za niedrogą lokalizację, a raczej

sektor KIBS wykazuje i będzie wykazywał wzrost.

za lokalizację o optymalnych kosztach w przeliczeniu

Poszukiwanie możliwości obniżenia kosztów przez

na wygenerowaną wartość. Polska jest atrakcyjna

globalne organizacje przekłada się na nowe inwestycje

ze względu na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą,

w Polsce. Większy nacisk na bezpieczeństwo

która jest w stanie sprostać najbardziej złożonym

i regionalizację globalnych łańcuchów wartości

problemom, w szczególności w dziedzinie IT. Brakuje

(krótsze łańcuchy produkcyjne) stymuluje backshoring

nam jednak bardziej zaawansowanych umiejętności

i onshoring. Przyspieszony proces cyfryzacji jest

menedżerskich, co ogranicza możliwości większego

czynnikiem rozwoju centrów w Polsce, powoduje

oddziaływania na skalę globalną.

Możliwości
Dotychczasowy zrównoważony rozwój i wyniki sektora,

Nastąpiło przejście od centrów usług wspólnych

liczba i jakość miejsc pracy, które przyczyniły się do

do bardziej zaawansowanych centrów doskonałości

wzrostu liczby zatrudnionych, podróż w kierunku

w ramach organizacji globalnych. Branża w Polsce

middle-office, podnoszenie kwalifikacji i wyższe

powinna podążyć za tym trendem. Globalne funkcje

standardy – to wszystko wskazuje, że osiągnięto sukces.

biznesowe są coraz częściej przenoszone

Należy promować sukces branży w Polsce. Branża

do Polski, co stanowi niewątpliwie wyzwanie

KIBS stała się jednym z najważniejszych obszarów

podczas prowadzenia procesów rekrutacyjnych,

przewagi konkurencyjnej gospodarki Polski i wyraźną

także pod względem wymaganych kompetencji.

(wyróżniającą się) specjalizacją kilku ośrodków

W ciągu ostatnich 15 lat działalności w Polsce centra

(miast). Globalna działalność promocyjna wymaga

nauczyły się pracować w wirtualnych, globalnych

ściślejszej współpracy z agencjami państwowymi,

zespołach. W obecnej sytuacji to procentuje.

takimi jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)

Inwestorzy czerpią korzyści z tego doświadczenia.

oraz wyspecjalizowanymi instytucjami regionalnymi/

Polska nie jest już postrzegana jako atrakcyjna

metropolitalnymi.

pod względem niższych kompetencji (Indie i Filipiny
są wyraźnymi liderami w tej dziedzinie). Proste zadania

Obecna sytuacja stwarza wyjątkową okazję

mogą być i już są zastępowane przez rozwiązania

do dalszego podnoszenia kwalifikacji dla centrów

cyfrowe, a branża w Polsce jest gotowa zaoferować

w Polsce. W branży otwierają się teraz potencjalne

wyższe kompetencje wymagane do wykonywania

możliwości zatrudnienia. Dotychczas takie stanowiska

bardziej zaawansowanych i złożonych zadań.

były zastrzeżone dla wąskiej/ograniczonej grupy
pracowników na poziomie centrali – obecnie są również
oferowane w Polsce. Należy awansować Polskę
na pozycję kraju, który dysponuje wysokiej klasy
menedżerami najwyższego szczebla.
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Imperatyw cyfryzacji
Cyfryzacja jest silnym i ważnym narzędziem, które

Polska (i Europa) staje się droższa, lecz dzięki

umożliwia centrom wchłanianie/pozyskiwanie nowych

wdrożeniu rozwiązań IPA/RPA i AI utrzymuje swoją

funkcji i miejsc pracy z innych krajów oraz centrali firmy.

konkurencyjność w zakresie prostszych procesów

Funkcje zastrzeżone do tej pory dla wyższych szczebli

transakcyjnych. Dzięki cyfryzacji centra w Polsce

w organizacjach są teraz przenoszone do Polski. Jest

mogą przeprowadzać procesy transakcyjne lepiej

to początek nowego trendu, który już się rozpoczął.

i taniej niż np. w Indiach. Obniżyły się koszty robotów.
W przypadku GBS bliższa lokalizacja w Polsce

Cyfryzacja i zmiana modeli pracy mogą sprawić,

lub innym kraju Europy Środkowo-Wschodniej jest

że centra będą działać w trybie centrów wirtualnych,

lepsza ze względu na jakość i możliwość bardziej

całkowicie oderwanych od konkretnych lokalizacji.

efektywnej kontroli procesów. W dłuższej perspektywie

Przyszły tryb pracy będzie się charakteryzować

automatyzację można by uznać za zagrożenie

większą elastycznością środowiska pracy, przy

także dla Polski, lecz w krótszej perspektywie

mniejszym zapotrzebowaniu na powierzchnię biurową

stwarza ona przede wszystkim możliwości.

i jej reorganizacji (kwestie sanitarne, kreatywne
zagospodarowanie przestrzeni). Mogłoby to oznaczać

Nie można
zatrzymać
rozwoju
technologicznego

upadek koncepcji „lokalizacji Polska”. W ten sposób
pozycja Polski mogłaby zostać zagrożona przez
kraje afrykańskie w tej samej strefie czasowej,
co Polska lub inne wschodzące lokalizacje na świecie.
Praca z dowolnego miejsca mogłaby również stać
się rzeczywistością. Z tej perspektywy, większy
nacisk na innowacyjność i kreatywność, wymagający
współpracy w zespołach i bezpośrednich interakcji,
mógłby stworzyć szansę na ugruntowanie pozycji
centrów w Polsce.

Nadchodzące wyzwania
Centra zlokalizowane w Polsce zatrudniają lepiej

zaawansowania procesów realizowanych w centrach,

wykwalifikowany personel, bardziej wymagający

będą one mogły być wspierane przez większą

pod względem jakości życia. Z tego względu polskie

generowaną wartość dodaną i wyższą produktywność.

miasta, aby były atrakcyjne dla firm sektorowych,
powinny oferować lepsze warunki życia, m.in. tereny

Starzenie się społeczeństwa przyniesie poważne

zielone, atrakcyjną i prestiżową lokalizację. Koszty

problemy z dostępnością puli talentów. A zatem

wynagrodzeń będą rosły, lecz jest to ograniczony

nie koszt pracy, lecz raczej niedobór pracowników –

problem, gdyż w miarę zwiększania się poziomu

będzie poważnym problemem. Starzenie się, na które
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nakłada się emigracja oznacza, że osoby pozostające

Znaczne podniesienie kwalifikacji jest koniecznością,

w Polsce mogą nie posiadać odpowiednich kompetencji

do Polski przenoszone są bardziej zaawansowane

w stopniu wystarczającym.

procesy oparte na wiedzy, nawet bezpośrednio z centrali
organizacji. Niedobór wykwalifikowanej puli talentów

Aby utrzymać pozycję konkurencyjną Polski,

stanie się największym wyzwaniem dla dalszego

konieczna jest zmiana profilu systemu edukacji

rozwoju sektora. Równocześnie centra zlokalizowane

nie tylko na poziomie szkolnictwa wyższego, lecz

w Polsce same muszą zainicjować zmiany. Brak

także na poziomie licealnym – z większym naciskiem

proinnowacyjnego podejścia jest poważnym wąskim

na rozwiązania cyfrowe, rozwiązywanie problemów,

gardłem dla wielu centrów. Centra w Polsce potrzebują

inteligencję emocjonalną i umiejętności menedżerskie

strategicznego przywództwa przy przejściu na middle-

(umiejętności miękkie, umiejętności przyszłości). Lepszy

office i dalej; powinny być bardziej aktywne i dążyć

system możliwości edukacyjnych mógłby spowodować

do odgrywania ważnej roli w globalnych łańcuchach

napływ talentów z zagranicy. Równocześnie

wartości.

przekwalifikowanie w centrach nabierze kluczowego
znaczenia ze względu na przejście z niższych

Prawdziwym wyzwaniem jest to, jak zachęcić szefów

stanowisk na wyższe, podnoszenie kwalifikacji będzie

centrów działających w Polsce do wzmocnienia pozycji

konieczne i będzie trwać dłużej (do 6 miesięcy), gdyż

w globalnych organizacjach biznesowych. W niektórych

większy nacisk zostanie położony na proces oparty

centrach można zaobserwować niebezpieczny trend,

na wiedzy niż na procesy transakcyjne. Branża będzie

jakim jest brak innowacyjnego podejścia i traktowanie

musiała odegrać bardziej aktywną rolę we współpracy

Polski jako miejsca oferującego niskie koszty jako

z systemem edukacji – bierna postawa raczej

główny atut.

nie przyniesie wymaganych zmian w tej dziedzinie.

Wkład w gospodarkę polski
Pula kompetencji tworzona w sektorze oddziałuje

pozycji konkurencyjnej. Pula kompetencji przenika

pozytywnie na ogólną produktywność polskiej

do innych sektorów, co ma pozytywny wpływ na ich

gospodarki. Branża przyczynia się w dużym stopniu

wyniki i pozycję konkurencyjną.

do wzrostu gospodarczego kraju i jego międzynarodowej

Stabilność i promocja
Członkostwo Polski w UE jest koniecznością. Zapewnia

Oczekuje się, że rola ABSL polega na tym, aby w jeszcze

ono stabilność ram społeczno-ekonomicznych

większym stopniu wpływać na regulacje i poprawę

i politycznych, w których funkcjonuje i rozwija się sektor.

otoczenia biznesowego, biorąc pod uwagę

Jest kluczowym elementem atrakcyjności inwestycyjnej

dotychczasowy rozwój branży, jej wkład we wzrost

Polski. Potencjalne członkostwo w strefie euro mogłoby

gospodarczy oraz znaczne możliwości dalszego

również pozytywnie wpłynąć na klimat inwestycyjny

wzrostu w najbliższym dziesięcioleciu. Rola sektora

w Polsce.

nowoczesnych usług biznesowych będzie nadal rosła.
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Zielona gospodarka jako element
atracyjności polski
Przewidywany jest wzrost znaczenia aspektów ESG,
a zatem oczekuje się, że ABSL będzie aktywnie
promować (zwiększać poparcie) zieloną gospodarkę
(ESG) w ramach dialogu z rządem, w kontekście poprawy
atrakcyjności inwestycyjnej Polski.
Zmiany klimatyczne i kwestie zielonej gospodarki
odgrywają coraz większą rolę w strategiach głównych
inwestorów branży na świecie i w Polsce. Polska jako
kraj już goszczący i przyciągający inwestorów do sektora
powinna położyć większy nacisk na zieloną gospodarkę.
Ograniczone zainteresowanie rządu zieloną gospodarką

Powietrze
nie dostrzega
granic państw.
Przemieszcza
się ponad nimi

ma niekorzystny wpływ na klimat inwestycyjny.
W perspektywie najbliższych 2-3 lat można spodziewać
się wzrostu formalnych i nieformalnych nacisków
ze strony UE na program zielonej gospodarki.

Uczestnicy badania foresight absl 2021
Bazeli Dariusz

van Herwaarden Elias

Wierzchowski Krzysztof

Cognizant

Colliers

Franklin Templeton

Belowska-Gosławska Agnieszka

Krzysztofik Piotr

Wocial Daniel

Nordea

GlobalLogic

The Adecco Group

Berczyńska Anna

Kuźmicka Agnieszka

Woźniak Krzysztof

Schaeffler

Fresenius Kabi

HSBC

Borkowski Maciej

Niebój Edward

Zajączkowski Wojciech

Credit Suisse

Grant Thornton Frąckowiak

EY

Cichoń Wojciech

Meduna Anna

Capgemini

Miele Global Services

Gasperczyk Arkadiusz

Tyborowski Wojciech

Wipro

Invest in Pomerania

Raport ABSL STRATEGIC FORESIGHT
IN THE BUSINESS SERVICES SECTOR 2021
jest dostępny tutaj.

shop

All you need to know
about the business
services sector
in one place.

shop-absl.pl

Take an advantage from top insights and analytics from business services sector for investors
and market leaders. Register at ABSL Shop and deep dive into details. [ABSL Members – 50%].
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Polska – kluczowe informacje

Polska jest szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej
i jednym z liderów rozwoju gospodarczego w Europie
w ostatnim dziesięcioleciu. Jest największą gospodarką
Europy Środkowej i liderem wzrostu od początku
transformacji gospodarczej w 1989 roku. Jedną
z najważniejszych branż polskiej gospodarki jest sektor
nowoczesnych usług biznesowych.

521 mld EUR

PKB w cenach nominalnych
w 2020 roku (6. gospodarka
Unii Europejskiej)

-2,7%

Zmiana realnego PKB w 2020
roku (4,5% w 2019 roku)

38,3 mln

Populacja Polski w 2020 roku

103,2

Wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych
(CPI) – marzec 2021 roku

21 400 EUR

PKB per capita w 2019 roku
z uwzględnieniem parytetu
siły nabywczej

73%

PKB per capita w 2019 roku
w porównaniu ze średnią w UE

6,5%

Stopa bezrobocia (luty 2021)

37

Pozycja w Global
Competitiveness Report 2019
(World Economic Forum)

236,5 mld USD

Wartość zagranicznych
inwestycji bezpośrednich
w Polsce na koniec 2019
roku (UNCTAD)

24,4 mld USD

Wartość inwestycji greenfield
w Polsce w 2019 roku (UNCTAD)

22,9 mld USD

Szacunkowa wartość
eksportu nowoczesnych
usług biznesowych ogółem
w 2020 roku (ABSL BI)

4,55

Średni kurs EUR w roku 2021
(do połowy kwietnia 2021)

3,78

Średni kurs USD w roku 2021
(do połowy kwietnia 2021)

Imponujący rozwój branży w ostatnich latach pozwolił
na umocnienie pozycji Polski w gronie najważniejszych
na świecie lokalizacji inwestycji w centra usług dla biznesu
(BPO, SSC/GBS, IT i R&D).

Język: polski
Waluta: złoty (PLN)
Liczba miast powyżej 100 000 mieszkańców: 39

Polska w organizacjach międzynarodowych:
UE (2004), NATO (1999), OECD (1996), WTO (1995),
ONZ (1945) i inne.
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Koncepcja i metodologia raportu
249

Liczba firm, które wzięły udział
w tegorocznym, ogólnopolskim
badaniu ankietowym ABSL

Podstawowym założeniem raportu „Sektor nowoczesnych
usług biznesowych w Polsce 2021” jest dostarczenie
kompleksowych informacji na temat działalności
centrów usług (BPO, SSC/GBS, IT i R&D) w Polsce
oraz zaprezentowanie kierunków rozwoju sektora.
W raporcie przyjęto szeroką definicję sektora,
obejmującą działalność centrów outsourcingu procesów
biznesowych (BPO), centrów usług wspólnych/
globalnych centrów usług biznesowych (SSC/GBS),
centrów IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D).

56%

Udział zatrudnienia firm
uczestniczących w tegorocznym
badaniu ABSL w ogólnym
zatrudnieniu w centrach
nowoczesnych usług biznesowych
w Polsce

Raport został opracowany na podstawie wewnętrznej
bazy danych centrów usług biznesowych w Polsce
prowadzonej przez ABSL (baza aktualnie zawiera
informacje o ponad 1600 centrach zlokalizowanych
w Polsce i jest na bieżąco aktualizowana przez zespół
ABSL BI), wyników corocznego badania ankietowego
ABSL oraz – po raz drugi z rzędu – wyników branżowego
badania „foresightu strategicznego” przeprowadzonego
przez ABSL wśród kadry menedżerskiej.
Badanie zostało przeprowadzone przez ABSL
BI metodą CAWI (wspomagany komputerowo
wywiad za pośrednictwem strony WWW) w okresie

198 450

Zatrudnienie ogółem w Polsce
w firmach, które wzięły udział
w badaniu ABSL w 2021 roku

styczeń-luty 2021 r. (przyjmujemy, że obrazuje
ono stan sektora na koniec I kwartału 2021 r.).
W tegorocznej edycji badania wzięło udział
249 firm polskich i zagranicznych zatrudniających
w swoich centrach usług w Polsce łącznie 198 450
osób, czyli 56,0% pracowników sektora.
Wyniki przedstawione w raporcie ABSL 2021
dotyczą działalności centrów usług, których firmy
macierzyste mają centrale w Polsce (centra polskie)
lub poza jej granicami (centra zagraniczne).
Poszczególne podmioty przyporządkowano
do podstawowych typów (BPO, SSC/GBS, IT, R&D),
biorąc pod uwagę dominujący profil ich działalności.
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Centra typu „contact center” działające na rzecz

Niniejszy raport zawiera również podsumowanie

klientów zewnętrznych zaliczono do kategorii BPO.

badania foresight (raport Strategic Foresight in the

Centrami IT określono podmioty świadczące usługi

business services sector 2021), przeprowadzonego

outsourcingu rozwiązań IT (m.in. utrzymanie systemów,

online z wybranymi menedżerami centrów

aplikacji, infrastruktury, wsparcie techniczne) i/

w lutym i marcu 2021 r. Jesteśmy bardzo wdzięczni

lub tworzące oraz sprzedające (wdrażające)

wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział

oprogramowanie dla zewnętrznych klientów.

w tym przedsięwzięciu. Lista uczestników została
zamieszczona na końcu podsumowania.

W odróżnieniu od prowadzenia wielu centrów usług
wspólnych i niezależnego zarządzania dostawcami,

Opracowanie niniejszego raportu nie byłoby możliwe

centra GBS zapewniają pełną integrację zarządzania

bez informacji pozyskanych od respondentów

globalnego oraz obsługę poszczególnych lokalizacji

ogólnopolskiego badania ABSL. Chcielibyśmy

z wykorzystaniem wszystkich usług współdzielonych

bardzo podziękować wszystkim przedstawicielom

i outsourcingu w całym przedsiębiorstwie.

firm, którzy poświęcili swój cenny czas
na wypełnienie tegorocznej ankiety.

Poszczególne centra usług zostały uznane za odrębne
jednostki analityczne, nawet jeżeli znajdują się w tej samej

Jesteśmy również wdzięczni tym przedstawicielom

miejscowości. Przyjęcie kryterium geograficznego,

samorządów i instytucji obsługi inwestorów,

czyli wymogu lokalizacji w dwóch różnych miejscach,

którzy wsparli ten projekt.

wyeliminowałoby informacje o centrach różnych typów,
np. IT i BPO zlokalizowanych w tej samej miejscowości.

Dziękujemy również współautorom niniejszego raportu,
w tym zwłaszcza naszym partnerom strategicznym,

Podobnie jak w poprzedniej edycji, w tegorocznym

którzy podzielili się swoją wiedzą ekspercką oraz danymi,

raporcie uwzględniono również wszystkie

istotnie wzbogacając treść tegorocznego raportu.

centra BPO i SSC/GBS, w których zatrudnienie
nie przekracza 25 osób. Jest to tylko 18 podmiotów

Byli to przedstawiciele Colliers, którzy opracowali część

zatrudniających łącznie 250 pracowników, stanowią

raportu poświęconą analizie rynku nieruchomości oraz

one jednak część ekosystemu sektora.

przedstawiciele Mercer i The Adecco Group, którzy
przygotowali rozdział poświęcony rynkowi pracy.

Warto podkreślić, iż należy unikać bezpośrednich
porównań z dotychczas opublikowanymi raportami

Nasze podziękowania kierujemy też do Ośrodka

ABSL i kierować się informacjami zawartymi

Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu

w niniejszym opracowaniu. Wynika to ze stałej

Badawczego (OPI PIB) – partnera merytorycznego

aktualizacji bazy danych ABSL, która obejmuje

tegorocznego raportu – za przekazanie danych

również uzupełnienia dotyczące poprzednich lat.

o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego.

Ze względu na zaokrąglenia, wartości

Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i uwagi

w poszczególnych tabelach lub rycinach

dotyczące zawartości tegorocznego raportu, które

w raporcie mogą nie sumować się do 100%.

mogą pomóc w podniesieniu jakości kolejnych wydań
i dostosowaniu ich do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Jednostką analityczną w raporcie są aglomeracje/
metropolie. Przez GZM rozumiemy Katowice wraz
z innymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, chyba że zaznaczono inaczej.
Trójmiasto to Gdańsk, Gdynia i Sopot.

Zespół ABSL BI
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Spis skrótów
AI

Artificial Intelligence

BI

Business Intelligence

BPO

Business Process Outsourcing

CAGR

Compound Annual Growth Rate

CEE

Central and Eastern Europe

CoE

Center of Excellence

DIB

Diversity, Inclusion, and Belonging

ESG

Environmental, Social and Governance

EMEA

Europe, Middle East, And Africa

F&A

Finance and Accounting

FTE

Full Time Equivalent

GBS

Global Business Services

IPA

Intelligent Process Automation

KIBS

Knowledge-Intensive Business Services

NLP

Natural Language Programming

RPA

Robotic Process Automation

R&D

Research & Development

SSC

Shared Services Center

WFH

Work From Home

1 Stan sektora
usług biznesowych
w polsce w 2021 roku
Ogólna charakterystyka sektora
W I kwartale 2021 roku w Polsce funkcjonowało ponad

w sektorze i jego dojrzałości), w liczbie nowych

1,6 tys. polskich i zagranicznych centrów sektora

centrów wyniósł 53,0%. Udział ośrodków Tier 2 wyniósł

usług biznesowych, w tym podmioty BPO, SSC/GBS,

32,0%. Pozostałe nowe inwestycje (15,0%) zostały

IT oraz R&D. Zatrudniały one łącznie 355,3 tys. osób

ulokowane w miastach Tier 3 lub 4. W stosunku

(o 3,9% więcej niż w roku ubiegłym). W 2020 roku

do roku 2019, w 2020 roku i w I kwartale 2021 roku

działalność rozpoczęło 65 nowych centrów, podczas

nastąpił wzrost udziału miast Tier 1 w liczbie nowych

gdy w I kwartale 2021 było to 9 centrów. W latach

inwestycji. Tym samym obserwowany wcześniej wzrost

2020 i 2021 wśród nowych inwestycji dominowały

znaczenia mniejszych lokalizacji nie jest kontynuowany.

centra zagraniczne (82,0%). Łączny udział trzech

W sytuacji związanej z pandemią COVID-19 większość

największych ośrodków usług dla biznesu: tj. Krakowa,

nowych inwestycji i nowych centrów zagranicznych

Warszawy i Wrocławia (miasta Tier 1 – pierwszego

pojawia się w najbardziej rozpoznawalnych

poziomu pod względem wielkości zatrudnienia

w świecie miastach poziomu Tier 1 lub Tier 2.

Klasyfikacja miast i aglomeracji według absl
Tier 1

Kraków, Warszawa i Wrocław

Tier 2

Trójmiasto, Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), Łódź, Poznań

Tier 3

Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Szczecin

Tier 4

Białystok, Opole, Olsztyn, Radom, Kielce, Tarnów, Elbląg, Płock i inne ośrodki

Opracowanie treści rodziału: ABSL
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Rycina 1.1
SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE W LICZBACH

355 300

141 500

5,6%

1 602

74

1 045

Całkowite zatrudnienie w centrach usług, w tym
290,3 tys. osób w centrach zagranicznych (82%)
i 65 tys. osób w centrach polskich (18%).

Udział sektora w liczbie zatrudnionych
w sektorze przedsiębiorstw w Polsce
ogółem (5,2% w 2020 roku).

Liczba nowych centrów usług, które rozpoczęły
działalność w Polsce w okresie od początku 2020
roku do końca I kwartału 2021 roku, co stanowi taką
samą liczbę jak w poprzednim roku. Nowe inwestycje
(2020 rok i I kwartał 2021 roku) wygenerowały ponad
4,8 tys. miejsc pracy.

65

Liczba centrów usług, w których zatrudnienie
wynosi co najmniej 1 tys. osób.

41

Liczba krajów, z których pochodzą centra
prowadzące działalność w Polsce.

24

Największa liczba centrów usług biznesowych
należących do jednego inwestora w Polsce.

376 900

Liczba miejsc pracy w sektorze w I kwartale 2022
roku prognozowana przez ABSL. W porównaniu
z I kwartałem 2020 roku, wzrost o 21,6 tys.
(lub 6,1% rok do roku).

Liczba miejsc pracy utworzonych w sektorze od
I kwartału 2016 roku.

Całkowita liczba centrów usług BPO, SSC/GBS,
IT i R&D w Polsce, z czego 67% należy
do inwestorów zagranicznych.

Liczba firm-inwestorów posiadających centra usług
w Polsce (w tym 73% to inwestorzy zagraniczni).

100

Liczba inwestorów z listy Fortune Global
500 posiadających w Polsce centra usług.

3,9%

Wzrost zatrudnienia w centrach usług w Polsce
w ostatnim roku (I kwartał 2020 roku – I kwartał
2021 roku). Od I kwartału 2016 roku całkowity
przyrost nowych miejsc pracy wyniósł 66%.

7

Liczba ośrodków usług biznesowych, w których
zatrudnienie w centrach usług przekracza
10 tys. osób.

13,7%

Udział cudzoziemców w strukturze zatrudnienia.
Liczba obcokrajowców pracujących w centrach
usług w skali całego kraju to co najmniej
48 tys. osób.
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W ostatnich trzech latach malała liczba nowo

W 2019 roku powstało 74 centrów, w 2020 roku 65,

powstających centrów. Wzrost liczby centrów

a w I kwartale 2021 roku utworzono już 9 centrów.

następował zasadniczo w dwóch falach – pierwsza

Niemniej jednak, zważywszy na okoliczności,

po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a druga w okresie

utworzenie 74 centrów podczas pandemii

po kryzysie finansowym 2008 roku – gdy optymalizujące

COVID-19 jest wartym podkreślenie osiągnięciem.

koszty korporacje międzynarodowe zainteresowały
się na większą skalę outsourcingiem różnych aspektów

29 centrów zaprzestało prowadzenia działalności

swojej działalności. Szczytowym rokiem był 2015.

w Polsce lub zostały przejęte przez inne firmy
w wyniku regionalnych lub globalnych fuzji i przejęć.

Rycina 1.2
LICZBA CENTRÓW WEDŁUG DATY ZAŁOŻENIA – STAN NA KONIEC I KWARTAŁU 2021 ROKU
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Większość podmiotów posiada jedno centrum

w Polsce. Jedynie 0,4% respondentów posiada więcej

w Polsce (76,6%). Kolejnych 12,3% posiada dwa centra.

niż 10 centrów, często różnego typu. Lider prowadzi

9,1% respondentów posiada od 3 do 5 centrów

równocześnie 24 centra w Polsce.

Rycina 1.3
LICZBA CENTRÓW POSZCZEGÓLNYCH FIRM – STAN NA KONIEC I KWARTAŁU 2021 ROKU
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

Najczęściej występującym w bazie danych ABSL

jowe. Najmniejszy udział pod względem liczebności

typem centrów są centra IT (45,9%). Za nimi

mają centra hybrydowe (1,8%). Rozkład liczby

plasują się centra SSC/GBS (24,7%), wyprzedzając

centrów różni się znacząco od rozkładu zatrudnienia

pod względem liczebności centra BPO (15,2%). 12,5%

w poszczególnych typach centrów (tabela 1.3).

ogólnej liczby centrów to centra badawczo-rozwo-

Rycina 1.4
ROZKŁAD LICZBY CENTRÓW WEDŁUG TYPU (W %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Liczba centrów i struktura
nowych inwestycji
Pod względem liczby centrów usług na koniec

skupiających co najmniej 100 centrów należą

I kwartału 2021 roku pierwsze miejsce zajmuje

również: Kraków (247), Wrocław (201), Trójmiasto

nadal Warszawa (312 centrów). Do grona ośrodków

(160), Poznań (120) oraz Katowice i GZM (115).

Rycina 1.5
LICZBA CENTRÓW W NAJWAŻNIEJSZYCH OŚRODKACH W 2021 ROKU
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W okresie od początku 2020 roku do końca I kwartału

Zmniejszył się zatem udział miast Tier 3 i Tier 4.

2021 roku, największa liczba nowych centrów

Natomiast wzrósł udział miast Tier 1 i Tier 2. W czasach

powstała w Warszawie (17), Krakowie (16) i Trójmieście

kryzysu inwestorzy preferują raczej większe ośrodki.

(8). Kolejne miejsca zajmują Katowice i GZM (7),
Poznań (6), Wrocław (5) i Łódź (4). Po dwa centra

Miejsca pracy w nowych centrach powstawały

powstały w Lublinie i Chełmie. W kolejnych pięciu

głównie w miastach Tier 1 i Tier 2 (88,0%).

ośrodkach powstało po jednym centrum – Szczecin,

Najwięcej w Warszawie (27,0%), Krakowie

Bydgoszcz, Rzeszów, Bielsko-Biała i Radom.

(22,0%) i Trójmieście (15,0%).

Inwestorzy preferują istniejące ośrodki

W analizowanym okresie większość nowych

Tier 1 (Warszawa, Kraków, Wrocław) oraz Tier 2

inwestycji dotyczyła centrów SSC/GBS i IT (po 40,5%).

(Trójmiasto, Katowice i GZM, Łódź i Poznań).

Te same dwa rodzaje dominowały w poprzednim
okresie – centra SSC/GBS (43,4%) i IT (30,2%).

Nowe inwestycje w 2018 roku realizowano w 21
lokalizacjach. W kolejnym roku liczba ta wynosiła 20.

Na centra R&D przypadało 14,9% nowych inwestycji,

W 2020 roku otwarto nowe centra w 17 lokalizacjach,

a na BPO 4,1%. W stosunku do ubiegłego roku

a w I kwartale 2021 roku w 6 różnych lokalizacjach.

centra IT dorównały do poziomu centrów SSC/
GBS, a centra R&D wyprzedziły BPO.

Podobnie jak w latach ubiegłych, nowe inwestycje
były realizowane głównie w miastach zaliczonych

Przeciętna deklarowana przez nowo powstałe centra

przez ABSL do kategorii Tier 1 i Tier 2.

wielkość zatrudnienia to 65 osób (mediana=50,0).

Nowi inwestorzy stworzyli łącznie 4 828 nowych

Od początku 2021 roku nowe centra tworzyli głównie

miejsc pracy. Na nowe centra przypada ok. 35,8%

inwestorzy amerykańscy (32,4%), wyprzedzając

wzrostu zatrudnienia ogółem w sektorze. Podobnie

inwestorów polskich zajmujących czołowe miejsce

jak w ubiegłych latach, liczba nowo generowanych miejsc

w ubiegłym roku (17,6%). Kolejne miejsca zajmują

pracy wykazuje zatem nieznaczną tendencję spadkową.

podmioty z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii,
Szwecji, Francji i Hiszpanii. Inwestorzy z dalszych

Na miasta Tier 1 przypada 50,0% liczby nowych

8 krajów otworzyli po jednym centrum. W sumie

inwestycji w 2019 roku i 51,4% od początku 2020

inwestorzy pochodzili z 17 różnych krajów.

roku. Na miasta Tier 2 odpowiednio 29,7% i 33,8%.
Na miasta Tier 3 przypada 9,5% nowych inwestycji

W przeciwieństwie do ubiegłego roku najwięcej

w 2019 roku i 6,7% od początku 2020 roku. Z kolei

nowych centrów było otwieranych jako pierwsze

na miasta Tier 4 przypada 10,8% inwestycji w 2019

w Polsce (7,3%), 26,7% stanowią reinwestycje

roku i 8,1% w ostatnim analizowanym okresie.

(8,0% jako drugie w Polsce, 7,0% jako trzecie).
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Rycina 1.6
PRZYKŁADY NOWYCH INWESTYCJI W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE
(2020 ROK ORAZ I KWARTAŁ 2021 ROKU)
Cyclad
Digiteum
Hapag Lloyd
LEO Pharma
Nike Technology Center
Objectivity
Sollers Consulting
Vilja Solutions

Baltic Design Institute

Wipro

Trójmiasto

SZCZECIN

OLSZTYN

GlobalLogic
B. Braun Group

Bydgoszcz

beyond.pl

Accuity

Kingspan Light + Air

Bright Coder’s Factory

Allfunds

Kyriba

H&D International

BAT ITD Tech Hub

Orsted

Miele Global Services

Box

Point72

ByteDance

SEB AB

C.H. Robinson Technology Center

Snowflake

Glovo Warszawa Tech Hub

Sony Music Entertainment

Google

UPS

NFZ Centrum Usług Wspolnych

mTab

Płock

POZNAŃ

Better Collective

JTI GBS Poland

Collabera

Warszawa

Netguru
Payair Technologies

Altimetrik
JetBridge

ŁÓDŹ

Klika Tech

NFZ Centrum Usług Wspolnych

Radom

Nexio Management
UPM

Dovilo
Pakke

LUBLIN

ArchiDoc

WROCŁAW

AT&T

Polski Fundusz Rozwoju

Hyland Software

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Infobip
PubNub

ATFX

Sandvik Coromant

Backbase

SAP Intelligent Enterprise
Solutions

BCD Travel
Bitpanda
Bystronic

Katowice i GZM

Cytiva
Devire
EQ Tek
Harvey Nash Technology
Mohawk Group

KIELCE
Amsterdam Standard

Rzeszów

ZF

GFT

Chełm

Sourceful ICT

Bielsko-Biała

OANDA

Grupa Azoty

TARNÓW

PepsiCo
Splunk
Tivron
Verisk

KRAKÓW
Nowi inwestorzy = pierwsze centrum usług w Polsce
Nowe inwestycje dotychczasowych inwestorów = kolejne centrum usług w Polsce
Źródło: Bazy danych centrów ABSL
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Handel zagraniczny w usługach
biznesowych opartych na wiedzy
22,9 mld USD

34%

20,6%

9,7 mld USD

Szacunkowa wartość eksportu ogółem sektora
nowoczesnych usług biznesowych w 2020 roku

CAGR dla eksportu usług sektora ogółem w latach
2005-2020 (CAGR dla importu 13,6%)

10,2%

Szacunkowy wzrost wartości eksportu usług
biznesowych w 2020 roku

Udział sektora w eksporcie polskich usług
w 2020 roku (6,9% eksportu ogółem, w tym
sektora produkcyjnego)

Szacowana nadwyżka w handlu usługami biznesowymi
w Polsce w 2020 roku

Niemcy, Wielka Brytania,
Szwajcaria i USA
Kraje docelowe eksportu o wartości powyżej 2 mld USD

Wykorzystując bazę danych TiSMoS (Trade in Services

przełożyliśmy na odpowiadające im sektory

data by Mode of Supply) WTO, dane WTO dotyczące

klasyfikacji działalności według EBOPS.

wartości handlu usługami komercyjnymi oraz informacje
kwartalne z bilansu płatniczego Narodowego Banku

Dane za lata 2018-2020 uzyskaliśmy na podstawie

Polskiego oszacowaliśmy wartość eksportu i importu

danych bilansu płatniczego publikowanego przez

nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Narodowy Bank Polski. Przejście na dane NBP z danych
WTO spowodowało wzrost oszacowań za lata 2018-

Wymagało to przypisania klasyfikacji sektorów

2019, zarówno w eksporcie, jak i imporcie KIBS.

działalności NACE rev. 2 do klasyfikacji EBOPS,
wykorzystywanej w bazie danych TiSMoS.

Oszacowania na koniec 2020 roku wskazują,

Sama definicja KIBS jest niejednoznaczna.

że ogólna wartość importu KIBS wyniosła 13,2 mld
USD, a wartość eksportu wyniosła 22,9 mld USD.

Aby zachować spójność metodologiczną z innymi

Wartość eksportu wzrosła o 10,2%, a wartość importu

opracowaniami, wykorzystaliśmy podejście Schnabla

o 10,4% rok do roku. Nadwyżka w handlu KIBS wynosi

i Zenkera (2013 r.) , oparte na klasyfikacji NACE rev.

zatem prawie 10,0 mld USD (9,7 mld). Nadwyżka była

2. Wskazane przez autorów obszary działalności

generowana regularnie od 2008 roku i stale rośnie.

1

Schnabl, E. i Zenker, A. (2013 r.). Statistical classification of knowledge-intensive business services (KIBS) with NACE Rev. 2, Karlsruhe: Fraunhofer
ISI.]. Zgodnie z tym podejściem sektor KIBS obejmuje zastosowanie rev. 2: J62, J63, M69, M70, M71, M72 i M73. Odpowiada to klasyfikacji EBOPS dla
grup SI2, SI3, SJ1, SJ2 i SJ31.

1
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Pomimo największego „czarnego łabędzia”

Skumulowana roczna stopa zwrotu (CAGR) dla eksportu

od prawie stu lat i poważnego pogorszenia

usług komercyjnych z Polski w latach 2005-2020

koniunktury w gospodarce światowej, wpływającego

wyniosła 10,4%. Stopa CAGR dla eksportu nowoczesnych

negatywnie na światowy handel produktami

usług biznesowych ogółem w latach 2005-2020

i usługami, branża okazała się odporna

wyniosła 20,6% – była zatem dwukrotnie wyższa.

i kontynuowała zagraniczną ekspansję i pozytywny

W przypadku importu odnotowano CAGR rzędu 13,6%.

wkład w nadwyżkę w handlu zagranicznym.
Pod względem znaczenia w polskim eksporcie branży
Szacujemy, że udział analizowanych w raporcie

KIBS, kluczową rolę odgrywają cztery kraje – Niemcy,

centrów w ogólnej wartości eksportu branży KIBS

Wielka Brytania, Szwajcaria i USA, zgodnie z nowo

w Polsce wynosi nie mniej niż 70%. W 2019 roku

opublikowanym (styczeń 2021 r.) zbiorem danych

sektor odpowiadał za 27,5% wartości eksportu usług

WTO-OECD Balanced Trade in Services (BaTIS).

handlowych z Polski (26,9% w 2017 roku). W 2005 roku,
czyli rok po wejściu Polski do UE było to jedynie 7,7%.

Rycina 1.7
WARTOŚĆ EKSPORTU I IMPORTU POLSKI USŁUG BIZNESOWYCH OPARTYCH NA WIEDZY (W MLN USD)
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Rycina 1.8
BILANS HANDLOWY POLSKI W ZAKRESIE OBROTU USŁUGAMI BIZNESOWYMI OPARTYMI NA WIEDZY
(W MLN USD)
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Rycina 1.9
EKSPORT USŁUG KIBS Z POLSKI, WG PARTNERÓW HANDLOWYCH W 2019 ROKU (W MLN USD) I ŚREDNIE
TEMPO WZROSTU EKSPORTU W LATACH 2005-2019
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Inwestycje zagraniczne,
kraje pochodzenia centrów usług
1 078

100 000+

3,9%
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Liczba centrów firm zagranicznych w Polsce

Wzrost zatrudnienia w zagranicznych centrach
zlokalizowanych w Polsce (I kwartał 2021/I kwartał
2020 roku)

290 300

Zatrudnienie w zagranicznych centrach w Polsce
na koniec I kwartału 2021 roku

Zatrudnienie w centrach należących do inwestorów
amerykańskich

Liczba krajów, z których pochodzą centra prowadzące
działalność w Polsce

18,3%

Udział centrów polskich w zatrudnieniu ogółem
w sektorze

Centra zagraniczne w Polsce w liczbie 1 078

(dla porównania – 4,1% w polskich). Od początku

zatrudniają 290,3 tys. osób (I kwartał 2021 roku).

2013 roku do końca I kwartału 2020 roku, stopa

Centra zagraniczne to centra kontrolowane przez

CAGR dla zatrudnienia w centrach zagranicznych

inwestora zagranicznego. Na koniec I kwartału 2021

zlokalizowanych w Polsce wyniosła 14,4%.

roku na inwestorów zagranicznych przypadało 82,0%
miejsc pracy w sektorze. Inwestorzy zagraniczni

W ogólnej liczbie 10 900 nowych miejsc pracy

zarządzali 67,0% (wskaźnik utrzymujący się na stabilnym

utworzonych przez podmioty zagraniczne, największy

poziomie od 2016 roku) z ogólnej liczby centrów usług

udział miały centra z centralami w USA (36,0%), Wielkiej

w Polsce (o 2 p.p. więcej niż w poprzednim roku).

Brytanii (20,0%), Francji (14,1%) i Niemczech (10,6%).

W okresie od I kwartału 2020 roku. do I kwartału 2021
roku firmy zagraniczne stworzyły 10,9 tys. nowych

Uwaga: wartości w zakresie zatrudnienia i liczby

miejsc pracy (w porównaniu z 29,1 tys. w poprzednim

centrów dla lat ubiegłych zweryfikowano zgodnie

roku). Pandemia COVID-19 spowolniła wzrost

z aktualną wiedzą ABSL. W ramach aktualizacji

zatrudnienia w centrach zagranicznych. W okresie

danych uwzględniono także różnice wynikające

od I kwartału 2020 roku do I kwartału 2021 roku wzrost

ze zmian własnościowych oraz zakończenia

zatrudnienia wyniósł 3,9% w centrach zagranicznych

działalności w Polsce przez niektórych inwestorów.
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Rycina 1.10
ZATRUDNIENIE W ZAGRANICZNYCH CENTRACH USŁUG W POLSCE
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Tabela 1.1
ZATRUDNIENIE W BRANŻY I LICZBA CENTRÓW WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA

Kraj pochodzenia

Zatrudnienie

Udział w zatrudnieniu
ogółem

Liczba centrów

Udział w łącznej liczbie
centrów

100 039

28,2%

336

21,0%

Polska

64 964

18,3%

524

32,7%

Wielka Brytania

35 830

10,1%

126

7,9%

Kraje skandynawskie*

33 152

9,3%

149

9,3%

Francja

31 866

9,0%

91

5,7%

Niemcy

25 455

7,2%

124

7,7%

Szwajcaria

19 138

5,4%

47

2,9%

Kraje azjatyckie**

16 156

4,5%

67

4,2%

Inne kraje europejskie***

14 844

4,2%

82

5,1%

Holandia

12 055

3,4%

40

2,5%

1 552

0,4%

11

0,7%

221

0,1%

5

0,3%

355 272

100,0%

1 602

100,0%

lub region

USA

Inne kraje****

Australia

Ogółem

Kraje skandynawskie: Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia
Kraje azjatyckie: Japonia, Indie, Korea Płd., Chiny, Izrael, Katar, Turcja, Singapur
***
Inne kraje europejskie: pozostałe kraje europejskie, które nie są wymienione ani nie należą do krajów skandynawskich
****
Inne kraje: pozostałe kraje nienależące do innych grup
*

**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Rycina 1.11
ZATRUDNIENIE W OŚRODKACH NA KONIEC I KWARTAŁU 2021 ROKU, WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA
3,4%

Polska
28,2%

18,3%

10,1%

9,3%

9,0%

7,2%

5,4% 4,5% 4,2%

3,2%

Inne ośrodki
17,8%

1,9%

42,7%

6,9% 4,9%

12,2%

33,9%

11,8%

16,1%

5,2%

0,4% 0,3%

3,3%

3,5%

Kraków

6,4%

2,4%

7,7%

8,5%

0,6%

3,8%

6,5%

3,2%

Warszawa
36,8%

13,2%

12,1%

8,0%

1,4%

8,4%

2,7%
16,0%

7,2%

13,9%

7,3%

0,3%
16,0%

6,8%

4,9%

16,4%

1,4%

Katowice i GZM
18,8%

25,7%

16,0%

3,1%

8,7%

1,1%

5,1%

8,5%

1,6%

12,8%

2,6% 1,2%
0,3%

12,3%

7,1%

Trójmiasto
37,9%

0,3%

5,1% 5,0% 6,6%

Wrocław
29,6%

0,5%

2,7%

0,7%

6,3% 5,2%

2,3%

Łódź
8,3%

15,5%

2,9%

18,2%

3,0%

13,4%

5,6%

20,6%

1,5% 2,7%

Poznań
23,9%

17,0%

11,8%

10,1%

5,8%

21,9%

23,4%

13,9%

6,9%

0,9%
3,9%

0,1%
49,2%

14,8%

1,3%
30,4%

3,1%

3,9%

Szczecin

29,0%

20,5%
0,8%

Rzeszów
57,2%

16,6%
20%

30%

0,4% 0,3%
0,3%

0,3% 0,8%

23,9%

10%

1,2%

3,4%

40,1%

8,1%

Lublin

13,7%

0,7%

2,9%

Bydgoszcz

0

0,1%

10,1%

40%

2,8%
13,3%

50%

60%

70%

USA

Kraje skandynawskie

Szwajcaria

Holandia

Polska

Francja

Kraje azjatyckie

Inne kraje

Wielka Brytania

Niemcy

Inne kraje europejskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Amazon Development Center

EPAM Systems

Refinitiv

State Street Bank International

Arla Foods

Hapag-Lloyd

Ricoh

Swarovski Global Business Services

Arrow Services

Kemira

Santander Global Operations

thyssenkrupp

Bayer

Metsä Group Services

Sii

Transcom WorldWide

Cognizant Technology Solutions

Mowi

Solwit

Wipro

Competence Call Center

Nordea Bank

Sony Pictures / AXN Poland

WNS Global Services

DNV

NordHR

Staples Solutions

Zalaris HR Services

Avid Technology Poland

intive

Concentrix

Metro Services

Demant Business Services
Poland Sp. z o.o.

UniCredit Services
WILHELMSEN BUSINESS
SERVICE CENTER

ADM Poland

Majorel

Capgemini

MAN Shared Services Center

Carl Zeiss Shared Services

Mars Global Services

Carlsberg Shared Services

Miele

DFDS

Netguru

Egnyte

Newell Brands

Exide Technologies SSC

O-I Glass

Franklin Templeton

OSRAM Shared Service Centre

getsix

REHAU Business Services

GFT

ROCKWOOL Global Business

Grant Thornton Frąckowiak

Service Center

GSK Tech Center

Sii

Ingka BSC

SoftServe

intive

Veolia Centrum Usług Wspólnych

John Deere

Volkswagen Group Services

Lumen Technologies

Wavin Shared Services

Koszalin

Elbląg
Transcom Worldwide

Atos

Szczecin

Sii

Bydgoszcz

Poznań

Toruń
Norian Accounting

Poznań
Zielona Góra

Lyondellbasell

GlobalLogic
EY Global Services Poland

McCain

Acturis

Fortum Power and Heat

Merck Business Solutions Europe

Applover

Fresenius Kabi

Nexer

ArchiDoc, OASIS Group

getsix

Olympus Business Services
Parker Hannifin

Atos

GlobalLogic

Avenga

Google

PPG GBS

BCF SOFTWARE

HCL

QIAGEN Business Services

Becton Dickinson

Hewlett Packard Enterprise GBC

Schaeffler Global Services Europe

BNY Mellon

Hicron

Smith and Nephew

CORE Services

HP Inc

SoftServe

Credit Suisse

IBM GSDC

SSAB

Delaval

Impel Business Solutions

Thaumatec

Deviniti

Incora

Toyota

Duco Technology

Infor

UPM

DXC Technology

intive

UPS Global Business Services

elevron

Luxoft

Volvo

EPAM Systems

MAHLE Shared Services

XL Catlin Services

Łódź

Wrocław

Cz

Opole
ZF

Katowi

Accenture

Guardian Industries

Knauf IT Services

Sii

Alight | NGA HR

Honeywell Services

Luxoft

SMS Metallurgy

ArcelorMittal Business
Center of Excellence

IBM GSDC

Mentor

SoftServe

ING Tech Poland

Opel Manufacturing

Sopra Steria

Capgemini

intive

Orange

TMF

EPAM Systems

ista Shared Services

TUV Rheinland
ZF

Eurofins GSC

JCommerce

PricewaterhouseCoppers Service
Delivery Center Poland

Fujitsu Technology Solution

KLDiscovery Ontrack

Rockwell Automation

Groupon Shared Services

SGS Global Business Services Poland

Rycina 1.12
WYBRANE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH BPO, SSC /GBS, IT I R&D

Unilever

Katowice i GZM

3M Global Service Center Poland

Wrocław

getsix
GlobalLogic

Trójmiasto

GlobalLogic

TietoEVRY
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Billennium
Citibank
Transcom Worldwide

Olsztyn

Accenture Operations

Dentons Business Services EMEA

Nexio Management

AGFA

Discovery

Nielsen IQ

AI BUSTERS

DLA Piper GSC

Oerlikon Business Services Europe

AkzoNobel

DXC Technology

Pandora Jewerly

Alcon

Elanco Solution Center

Point72 Poland

Amadeus

Elekta Business Services

Procter & Gamble

American Express

FRISTA

ProService Finteco

Avenga

Goldman Sachs

Prudential Poland

Billennium

Groupon Shared Services

Robert Bosch

Biogen

JTI GBS

Roche Polska Global IT Solution Centre

bioMerieux

Kelly Services

Schenker Technology Center

Bruker Business Support Center

KMD

Schneider Electric

CBRE Corporate Outsourcing

Lingaro

SEB AB

Circle K Business Centre

Linklaters

Siemens

Citibank

Lionbridge

SIX Global Services

Colgate-Palmolive Services

Mars Global Services

Société Générale

Contract Administration

Mercer Services

Standard Chartered GBS

COTY Shared Service

Mettler-Toledo

Teleperformance

Credit Suisse

MMC Group Services

T-Mobile

Crowe Advartis Accounting

MoneyGram Poland

Verifone European Shared Services

DAIKIN

MSA Safety

Westwing

Danone

NatWest Poland

Zoetis

Białystok
Fujitsu Technology Solution Sp. z o.o.

Adaptive Group

GFT

intive

Amcor

Infosys

ArchiDoc, OASIS Group

McCormick Shared Services

Barry Callebaut

Nordea Bank

Billennium

Philips

Bosch

PKP Energetyka CUW

Capita

Robert Bosch

Clariant

Signify

BCF SOFTWARE

Commerzbank

Takeda SCE

Capgemini

Conduent

Tate & Lyle Shared Service Center

ista Shared Services

Cybercom

UPS Global Business Services

PricewaterhouseCoppers
Service Delivery Center Poland

Digital Workforce

Veolia Centrum Usług Wspólnych

Flint Group

Whirlpool

Billennium

Orange

Concentrix

Phlexglobal

Genpact

ProService Finteco

intive

Sii

Lingaro

Transition Technologies

Łódź

Accenture
Billennium
Netguru
Transcom Worldwide

Lublin

Pegasystems

zęstochowa

Kielce

Lublin

Warszawa

SoftServe

Billennium
JCommerce

ice i GZM

Sii

Kraków

Kraków

Rzeszów

Na mapie przedstawiono wybrane centra nowoczesnych usług
biznesowych, należące do firm uczestniczących w badaniu
ankietowym sektora ABSL 2021. Dołącz do kolejnego badania ABSL:
research@absl.pl

Accenture Operations Poland

HAVI

Motorola Solutions Systems

Alexander Mann Solutions Poland

Hays Poland Centre of Excellence

Pegasystems

Amway Business Centre Europe

HEINEKEN Global Shared Services

PepsiCo Global Business Services

Aon

Hitachi Vantara

PMI Service Center Europe

Aptiv Services

HSBC Service Delivery

Sabre

Brown Brothers Harriman

IBM BTO

Shell

Capgemini

innogy

Sii

Capita

International Paper

State Street Bank International

Cathay Pacific Airways

International Paper

Talent Alpha

Danish Crown GBS

IT Kontrakt

"TE Connectivity

Ecolab Services

Jacobs

UBS Business Solutions Poland

Electrolux

J-LABS

Universal-Investment

EPAM Systems

Kimberly Clark Corporation

Vesuvius SSC

GE Healthcare

Kingfisher

Xceedance Consulting

Genpact

Lundbeck GBS
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Zatrudnienie w sektorze
37

Liczba nowych miejsc pracy tworzonych codziennie
w sektorze w 2020 roku

82%

Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym
w ogólnym zatrudnieniu w sektorze

Liczba pracowników centrów w Polsce w I kwartale

Do opracowania prognozy zatrudnienia na I kwartał 2022

2021 roku wyniosła 355,3 tys. W porównaniu

roku wykorzystaliśmy informacje z corocznego badania

z I kwartałem 2020 roku jest to wzrost o 13,5 tys. (3,9%),

ankietowego sektora usług biznesowych ABSL, w którym

z czego 68% w trzech głównych lokalizacjach (Kraków,

respondenci zostali poproszeni o zadeklarowanie

Warszawa, Wrocław). Tempo wzrostu zatrudnienia

przewidywanych zmian w zatrudnieniu w 2021 roku.

spada, co jest oznaką wejścia sektora w fazę dojrzałości.

Odpowiedzi zostały wykorzystane w prognozie

Skumulowana roczna stopa zwrotu (CAGR) za lata

zatrudnienia bezpośrednio i pośrednio. Bezpośrednio:

2016-2021 wyniosła 10,7%. Tempo wzrostu zatrudnienia

deklaracje poszczególnych respondentów dotyczące

rok do roku wyniosło 15,0% w 2017, 13,0% w 2018,

zmian zatrudnienia zostały włączone do głównej

11,0% w 2019 i 10,0% w 2020 roku. W 2020 roku liczba

bazy danych ABSL. Pośrednio: stworzono profile

nowych miejsc pracy tworzonych dziennie w sektorze

centrów w oparciu o ich: rodzaj, własność, lokalizację

usług biznesowych wyniosła około 37; w poprzednich

(poziomy) i wielkość zatrudnienia. Zgodnie z profilami

latach liczba ta była nieco wyższa (między 80 a 90).

centrów, prognozy zatrudnienia z corocznego badania
ankietowego zostały ekstrapolowane do głównej

W trudnym roku 2020, w którym rozpoczęła

bazy danych ABSL, obejmującej 1 602 aktywnych

się pandemia, zatrudnienie w sektorze rosło,

centrów. Prognozy były ważone zatrudnieniem,

jednak w wolniejszym tempie. Należy jednak

aby zapewnić najlepsze i obiektywne wyniki.

wspomnieć, że zatrudnienie w całym sektorze

Dodatkowo, omówiliśmy prognozę z interesariuszami

przedsiębiorstw w Polsce w tym czasie spadło

reprezentującymi sektor oraz uwzględniliśmy trendy

o 2%. W związku z tym sektor zwiększył swój udział

obserwowane w branży w Polsce i na świecie.

w zatrudnieniu ogółem w sektorze przedsiębiorstw
do 5,6% (w porównaniu z 5,2% w 2020 roku).

Trzeci, optymistyczny, scenariusz prognozy
zatrudnienia zakłada wejście do Polski kilku dużych

Stopa CAGR zatrudnienia w latach 2016-2021

inwestorów, którzy będą w stanie efektywnie

była najwyższa w miastach zaliczanych do Tier 2

rekrutować pracowników w perspektywie do Q1 2022.

(11,9%), zwłaszcza w Trójmieście (13,5%). Rycina

Prawdopodobieństwo tego scenariusza zależeć

1.13 przedstawia zmiany zatrudnienia w branży od 2016

będzie w znacznym stopniu od kształtu, jaki

roku wraz z trzema wariantami prognozy do

przyjmie „Polski Ład”. Nieuwzględnienie postulatów

I kwartału 2022 roku. W sektorze usług biznesowych

branży może przełożyć się na spadek atrakcyjności

zachodzą istotne globalne zmiany w zaskakująco

inwestycyjnej Polski. Obszarem ryzyka jest przede

szybkim tempie. Z tego względu opracowaliśmy

wszystkim wzrost presji fiskalnej dotykającej osób

prognozę zatrudnienia tylko na jeden rok.

kreatywnych, reprezentujących klasę średnią.
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Rycina 1.13
ZMIANY W ZATRUDNIENIU W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH OD I KWARTAŁU 2016 ROKU

Zatrudnienie
400 000

387 000

CAGR = 10,7%

380 000

376 900

355 300

369 300

341 700

360 000

340 000

311 200

320 000

300 000

279 200

280 000

246 000

260 000

240 000

220 000

213 800

200 000
I kw. 2016

Scenariusz I

I kw. 2017

I kw. 2018

Scenariusz II

I kw. 2019

I kw. 2020

I kw. 2021

I kw. 2022

Scenariusz III

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

Pandemia COVID-19 wymusiła przejście na model

rozwojowych (13,7%). Centra badawczo-rozwojowe

pracy z domu (WFH). 41,7% personelu (wskaźnik

są to centra z najwyższym udziałem (57,7%) pracy

ważony zatrudnieniem) pracuje w pełnym wymiarze

głównie w trybie WFH (z opcją pracy w biurze).

godzin z domu. Udział WFH jest najwyższy w centrach

Szczegółowe informacje na temat znaczenia

hybrydowych (50,2%), a najniższy w badawczo-

WFH według typów centrów zawiera Rycina 1.14.
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Rycina 1.14
PRACA Z DOMU WEDŁUG TYPU CENTRUM (%)

Sektor (ogółem)
7.1%
R&D

9.4%

13.9%

27.9%

41.7%

1,8%

19.3%

7.5%

57.7%

13.7%

IT
8.3% 4.6%

29.2%

26.9%

31.1%

BPO
20.6%
SSC / GBS
3.6%

12.5%

8.2%

19.3%

39.4%

4,1%

13.7%

36.0%

42.6%

Model hybrydowy / inny
6.9%
0

20.1%
10%

6.1%
20%

16.6%

30%

40%

50.2%
50%

60%

Praca w pełnym wymiarze
w biurze (bez pracy z domu)

Tryb mieszany: praca z domu i praca
w biurze (na zasadzie rotacji)

Głównie praca w biurze (praca z domu
w wyjątkowych przypadkach)

Głównie praca z domu
(z opcją pracy w biurze)

70%

80%

90%

100%

Praca w pełnym wymiarze
z domu (bez pracy w biurze)

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety skierowanej do centrów usług (N = 245).
Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia.

Sektor usług dla biznesu wpływa na rynek pracy

oszacować liczbę miejsc pracy generowanych przez

w Polsce w większym stopniu, niż wynikałoby

centra w Polsce na 639 tys. Wykres przedstawia

to z prostej analizy zatrudnienia w tych centrach. Należy

wpływ centrów usług biznesowych na rynek pracy

również wziąć pod uwagę pośrednie i indukowane

w głównych ośrodkach w Polsce w 2021 roku w podziale

efekty mnożnikowe. Korzystając z mnożnika

na skutki bezpośrednie, pośrednie i indukowane.

opracowanego przez EY (wynoszącego 1,8) można
2

EY (2019 r.) „Global Business Services last decade and outlook for the next years”, na podstawie modelu SPECTRUM EY, w oparciu o dane z GUS,
ABSL, Randstad Sourceright i JLL.

2
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Rycina 1.15
WPŁYW FUNKCJONOWANIA CENTRÓW USŁUG BIZNESOWYCH NA RYNEK PRACY W GŁÓWNYCH
OŚRODKACH W 2021 ROKU (1 000 PRACOWNIKÓW)
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Kraków

Efekty bezpośrednie
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34
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28
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Łódź
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Efekty pośrednie i indukowane
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL i informacji z modelu SPECTRUM EY

19
Poznań
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Zatrudnienie w największych centrach
W Polsce funkcjonuje 65 centrów, które zatrudniają

Dziesięciu największych inwestorów zatrudnia 60,8 tys.

co najmniej 1 tys. osób. W porównaniu z poprzednim

osób, czyli 17,1% ogólnej liczby miejsc pracy. Liczba

raportem liczba takich centrów wzrosła o 2. W centrach

pracowników w centrach każdej z tych firm to 5 tys.

tych pracuje 122 tys. osób (wzrost o 2,3 tys. rok do

i więcej osób. Wśród największych inwestorów jest jedna

roku), a ich udział w zatrudnieniu ogółem wynosi

polska firma – Comarch. Wśród inwestorów krajowych

34,0%. Wśród największych centrów działających

zatrudniających ponad 1,5 tys. osób są Asseco,

w Polsce dominują podmioty z kapitałem zagranicznym.

Grupa CCIG, Grupa OEX, Grupa Arteria, PZU, KRUK i IT

W grupie centrów zatrudniających co najmniej

Services Competence Platform. Firmy zatrudniające

1 tys. osób, 3 centra są podmiotami krajowymi.

od 900 do 1,4 tys. osób to EUVIC, Tauron, Billennium,
Transition Technologies, Intive i Future Processing.

Z ogólnej liczby centrów zatrudniających co najmniej
1 tys. osób 70,0% (85,5 tys. osób) to centra Tier 1,
22,4% (27 tys. osób) to centra Tier 2, z kolei 44,3%
(54 tys. osób) pracuje w centrach SSC/GBS,
a 23,0% (28 tys. osób) w centrach IT.

Tabela 1.2
10 NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW POD WZGLĘDEM ZATRUDNIENIA W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH

Inwestor

Lokalizacja centrali firmy macierzystej

Liczba pracowników w centrach

Capgemini

9 000-10 000

IBM

7 000-8 000

State Street

6 000-7 000

Nokia

6 000-7 000

Credit Suisse

5 000-6 000

Comarch

5 000-6 000

Atos

5 000-6 000

Sii

5 000-6 000

Citigroup

5 000-6 000

UBS

5 000-6 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Przeciętne zatrudnienie
Wśród jedenastu największych ośrodków usług

(10 centrów). Przeciętne zatrudnienie w centrach usług

biznesowych (w każdym z nich zatrudnienie

biznesowych w Polsce kształtuje się na poziomie

przekracza 5 tys. osób), najwyższe przeciętne

222 osób (dla porównania w 2020 roku wynosiło

zatrudnienie występuje w Krakowie (332). W mieście

231 osób, a w 2016 roku 192 osoby). W ubiegłym roku

tym działają 22 centra, które zatrudniają 1 000

nastąpił spadek przeciętnego zatrudnienia. W gronie

lub więcej pracowników (35,5% wszystkich centrów

jedenastu najważniejszych ośrodków największy

w kraju). Drugie miejsce (286 pracowników) zajęła

wzrost zatrudnienia od 2016 roku zanotowano w Łodzi

Łódź (5 centrów zatrudniających 1 000 lub więcej

(+57 osób) oraz w Trójmieście (+47 osób). Jedynym

pracowników), a trzecie (261 pracowników) Wrocław

miastem, w którym zatrudnienie spadło, jest Bydgoszcz.

Rycina 1.16
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W CENTRACH W GŁÓWNYCH OŚRODKACH USŁUG BIZNESOWYCH
(LICZBA OSÓB, ROK 2016 I ROK 2021)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

Istnieją różnice w przeciętnej wielkości zatrudnienia

Tego rodzaju różnice dotyczą nie tylko sektora

pomiędzy podmiotami z kapitałem zagranicznym

usług dla biznesu, ale i całej gospodarki

a podmiotami krajowymi (w których głównym

(nie tylko Polski). Podmioty z kapitałem zagranicznym

udziałowcem jest podmiot polski). W tych pierwszych

są większe, z reguły bardziej produktywne, a tym

wynosi ona 269 osób, w drugich – 124 osoby.

samym bardziej zinternacjonalizowane.
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Zatrudnienie w podziale na grupy wiekowe,
kategorie stanowisk i procesy biznesowe
W porównaniu z rokiem poprzednim, w badaniu z 2021

tym towarzyszy wzrost udziału stanowisk specjalistycz-

roku widoczny jest wzrost udziału grupy osób w wieku

nych w strukturze zatrudnienia centrów. Zmniejsza

35-44 lat o 4 p.p. w ogólnym zatrudnieniu i spadek

się udział niższych stanowisk. Powyższy trend jest

udziału osób „poniżej 26 roku życia” o 3,4 p.p. Zmianom

odzwierciedleniem wejścia sektora w fazę dojrzałości.

Rycina 1.17
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W PODZIALE NA GRUPY WIEKOWE PRACOWNIKÓW
(ŚREDNI UDZIAŁ W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W %)
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0

49,1%

10%

20%

30%

40%

<=26 lat

35-44 lata

27-34 lata

45-54 lata

28,2%
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety skierowanej do centrów usług (N = 226).
Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia.

Rycina 1.18
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W PODZIALE NA KATEGORIE STANOWISK (ŚREDNI UDZIAŁ
W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W %)
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety skierowanej do centrów usług (N = 235 centrów).
Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia.
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Rycina 1.19
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W PODZIALE NA KATEGORIE PROCESÓW BIZNESOWYCH (%)
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16,0%
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BFSI (Banking, Financial Services, Insurance)

12,3%
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12,2%
5,4%
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N= 238 centrów). Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia.

Struktura zatrudnienia w wybranych
ośrodkach według typu centrum
Najwięcej miejsc pracy utworzonych w sektorze

brak zmiany udziału centrów R&D oraz nieznaczne

(36,3%) przypada na centra SSC/GBS, następnie centra

spadki udziałów pozostałych typów centrów.

IT (31,0%), BPO (17,2%) i R&D (11,5%). W porównaniu

Dynamika wzrostu zatrudnienia w centrach SSC/

z rokiem poprzednim zaobserwowano wzrost udziału

GBS i R&D kształtowała się powyżej przeciętnej.

centrów SSC/GBS (+0,7 p.p.) w zatrudnieniu ogółem,

W centrach hybrydowych nastąpił spadek zatrudnienia.
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Tabela 1.3
Zmiany zatrudnienia w centrach według typu centrum (I kw. 2021 / I kw. 2020)

Zmiana w zatrudnieniu
I kw. 2021 / I kw. 2020

Zatrudnienie w I kwartale 2021
Zatrudnienie

%

SSC / GBS

129 141

36,3

7 312

6,0

IT

110 133

31,0

3 536

3,3

BPO

61 251

17,2

977

1,6

R&D

40 992

11,5

1 695

4,3

13 755

3,9

-73

-0,5

355 272

100,0

13 447

3,9

Model hybrydowy / inny
Ogółem

Liczba pracowników

%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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Wśród ośrodków nieuwzględnionych w rycinie 1.20,

dominującą rolę w strukturze zatrudnienia odgrywają

które zatrudniają ponad 5 tys. osób, należy wymienić

centra IT; w każdym z nich ich udział wynosi ponad

Bydgoszcz, Lublin, Szczecin i Rzeszów. W tych miastach

41,0% i jest najwyższy w Bydgoszczy (84,0%).

Rycina 1.20
STRUKTURA ZATRUDNIENIA W WYBRANYCH OŚRODKACH USŁUG BIZNESOWYCH WEDŁUG TYPU
CENTRUM (WEDŁUG DOMINUJĄCEGO PROFILU DZIAŁALNOŚCI)
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19,9%

Wrocław

10,1%

70 200

16,4%

osób

31,0%

18,9%

82 100

47,5%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL
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W latach 2016-2021 nastąpiła zauważalna

ośrodków Tier 2 (+1,5 p.p.) w ogólnym zatrudnieniu

zmiana zatrudnienia w sektorze według kategorii

w sektorze. Spadek udziału w zatrudnieniu

ośrodka. Zaobserwowano rosnący udział

był widoczny głównie w ośrodkach Tier 3.

Tabela 1.4
ZATRUDNIENIE W SEKTORZE WEDŁUG KATEGORII OŚRODKA; ZMIANY W LATACH 2016-2021

2016
Tier

Ośrodki

Tier 1

Kraków, Warszawa,
Wrocław

Tier 2

Trójmiasto, Katowice
i GZM, Łódź, Poznań

Tier 3

Bydgoszcz, Lublin,
Rzeszów, Szczecin

Tier 4

Inne (m.in.
Kielce, BielskoBiała, Białystok,
Opole, Olsztyn,
i Częstochowa)

2021
Liczba osób
(% zmiana w 2020)

Zmiana 2021-2016
%

Liczba osób

Punkty
procentowe

Liczba osób

%

123 921

58,0

204 750 (0,4)

57.6

80 829

-0,3

58 776

27,5

103 017 (-0,2)

29.0

44 241

1,5

20 063

9,4

30 540 (0,0)

8.6

10 477

-0,8

11 031

5,2

16 965 (-0,2)

4.8

5 934

-0,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

Wśród największych ośrodków usług biznesowych

ośrodków Tier 3 najwyższe tempo wzrostu

(poziomy Tier 1 i Tier 2) w latach 2016-2021 największy

zatrudnienia wystąpiło w Szczecinie (9,6%, czyli

procentowy wzrost zatrudnienia odnotowano

600 osób) i Rzeszowie (7,2% czyli 400 osób).

w Trójmieście (o 88,4%, czyli o 14,1 tys. osób), przy czym
znaczny wzrost odnotowano również w Warszawie

Ogólnie między I kwartałem 2020 roku i I kwartałem

(85,6%) i Poznaniu (72,0%). Dla porównania, w tym

2021 roku miasta zaliczane do Tier 1 zwiększyły swój

samym okresie zatrudnienie w sektorze ogółem

udział w zatrudnieniu ogółem o 0,4 p.p., miasta w grupie

w Polsce wzrosło o 66,2%. W przypadku mniejszych

Tier 2 i Tier 4 zmniejszyły swój udział o 0,2 p.p., podczas

ośrodków, w których zatrudnienie w sektorze wynosi

gdy udział miast zaliczanych do Tier 3 nie uległ zmianie.

5-10 tys. osób, w latach 2016-2021 ponadprzeciętna
dynamika dotyczyła Szczecina (72,1%).
Jeśli weźmiemy pod uwagę zmiany zatrudnienia
w okresie od I kwartału 2020 roku do końca I kwartału
2021 roku w ośrodkach Tier 1 i Tier 2, to zaobserwujemy
najwyższe tempo wzrostu zatrudnienia w Warszawie
(7,8% lub 5,1 tys. osób), Trójmieście (6,8% lub 1,9 tys.
osób) i Krakowie (5,1% lub 4,0 tys. osób). W przypadku

W latach 2016-2021 zatrudnienie w sektorze usług
biznesowych wzrosło o 141,5 tys., a w stosunku
do 2020 roku o 13,5 tys.
Spośród wszystkich lokalizacji, w których w centrach
zatrudnionych jest ponad 5 tys. osób, w 2021 roku
Olsztyn odnotował najwyższą dynamikę zatrudnienia
w porównaniu do 2020 roku (24,0%, czyli 370 osób).

58

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021
Stan sektora usług biznesowych w Polsce w 2021 roku

Cudzoziemcy pracujący w centrach usług
biznesowych
93,5%

47,5%

13,7%

25

Udział centrów usług zatrudniających cudzoziemców.
Wartość o 1,5 p.p. większa niż w badaniu
z poprzedniego roku.

Udział centrów, w których co najmniej 10,0%
pracowników to cudzoziemcy. Wzrost o 2,5 p.p.
w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Udział cudzoziemców w zatrudnieniu ogółem
w analizowanych przez ABSL centrach usług. Wzrost
o 1,7 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Szacunkowa liczba cudzoziemców (w tysiącach)
pracujących w centrach usług, które zostały objęte
badaniem ankietowym ABSL (wzrost o 4 w stosunku
do 2020 roku).

Rycina 1.21
PAŃSTWA NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE JAKO TE, Z KTÓRYCH POCHODZĄ CUDZOZIEMCY ZATRUDNIENI
W CENTRACH USŁUG (% WSKAZAŃ)
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0

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N= 232 centrów; liczba wskazań 751)
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Respondenci wskazali pięć państw, z których pochodzi

COVID-19. Liczba krajów, z których pochodzą pracownicy

największa liczba cudzoziemców pracujących

zagraniczni, wynosi 53 (w poprzednim roku 65).

w reprezentowanych przez nich centrach usług.

Poszukuje się pracowników poza granicami Polski, gdyż

Są to Ukraina, Włochy i Hiszpania. Kraje te zajmują

firmy deklarują trudności ze znalezieniem ich w Polsce.

trzy najwyższe pozycje od 2017 roku. Podobnie
jak w poprzednich latach, Ukraina jest najczęściej

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie zatrudnionych

wskazywana jako kraj pochodzenia cudzoziemców

jest największy w centrach BPO (17,6%),

zatrudnionych w centrach usług. Ukraińcy stanowią

następnie IT (16,7%), a nieco mniejszy w centrach

największą grupę cudzoziemców w 47,0% firm

hybrydowych (13,7%). Wskaźnik ten wynosi 11,6%

zatrudniających cudzoziemców. Wielokulturowość

w centrach SSC/GBS i 9,8% w centrach R&D (wyniki

jest charakterystyczną cechą sektora nowoczesnych

ważone całkowitą wielkością zatrudnienia).

usług biznesowych w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza
największych ośrodków usług biznesowych. Stopień
wielokulturowości prawdopodobnie się zwiększy,
jednak wydaje się, że powstrzymuje go pandemia
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Rotacja pracowników
Wskaźnik rotacji dobrowolnej w analizowanych

niedobrowolnej (niezależnej od pracownika) wyniósł

przez ABSL centrach usług za 2020 r. wyniósł 13,0%

3,6% (o 1,4 p.p. mniej niż w roku poprzednim).

(o 2 p.p. mniej niż w roku poprzednim). Poziom rotacji

Tabela 1.5
POZIOM ROTACJI DOBROWOLNEJ W PODZIALE NA TYPY CENTRÓW ORAZ OKRES FUNKCJONOWANIA
NA RYNKU (%)

Poziom rotacji dobrowolnej

Centra usług ogółem

SSC / GBS

BPO

IT

2,7

0,0

22,2

2,6

11-20%

51,4

51,1

55,6

51,3

1-10%

43,2

47,3

22,2

43,6

2,7

1,5

0,0

2,6

Ogółem

100,0

100,0

100,0

100,0

Średnia

13,0

10,8

19,8

13,8

Ponad 25%

Poniżej 1%

Poziom rotacji dobrowolnej

Centra usług ogółem

<3 lata

3-10 lat

>10 lat

2,7

7,7

1,7

3,6

11-20%

51,4

23,1

51,7

54,8

1-10%

43,2

53,8

43,3

41,7

2,7

15,4

3,3

0,0

Ogółem

100,0

100,0

100,0

100,0

Średnia

13,0

22,0

12,3

12,9

Ponad 25%

Poniżej 1%

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N= 220 centrów). Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia.
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Udział kobiet w zatrudnieniu
51,6%

37,6%

45,8%

183 000

Udział kobiet w zatrudnieniu w centrach usług
w Polsce

Udział kobiet w kadrze senior management

Szacunkowa liczba kobiet w sektorze w Polsce

Udział kobiet w kadrze first-line management

Respondenci oszacowali udział kobiet w zatrudnieniu.

leader level) równy jest 45,8%, natomiast w przypadku

Przedstawione wyniki uwzględniają wagi według

kadry senior management kształtuje się na poziomie

wielkości zatrudnienia w poszczególnych firmach.

37,6%. Jest to poziom znacząco wyższy niż w innych

Udział kobiet w zatrudnieniu ogółem wynosi 51,6%.

obszarach polskiej gospodarki. Najwyższy udział

W przypadku kadry first-line management (team

obserwuje się w centrach BPO i SSC/GBS.

Rycina 1.22
UDZIAŁ KOBIET W ZATRUDNIENIU OGÓŁEM WEDŁUG TYPU CENTRUM (%)

80%
70%

64,7

58,7

60%

51,6

48,2

50%

32,3

40%

27,7

30%
20%
10%
0

BPO

SSC / GBS

Model
hybrydowy / inny

IT

R&D

Ogółem

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety. Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia (N=232 centrów)

62

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021
Stan sektora usług biznesowych w Polsce w 2021 roku

Świadczenia pozapłacowe
Wysoko wykwalifikowani pracownicy są najważniejszym

wszystkim coraz popularniejsze wdrażanie elastycznych

zasobem branży. Oprócz oferowania wysoce

godzin pracy oraz umożliwienie wykonywania

konkurencyjnych wynagrodzeń, sektor nowoczesnych

obowiązków zawodowych z dowolnego miejsca.

usług biznesowych w Polsce zapewnia swoim
pracownikom cały szereg świadczeń pozapłacowych,

Pracodawcy z sektora intensywnie promują rozwój

które wciąż wykraczają daleko poza standard na rynku

pracowników, inwestując w szkolenia, w tym kursy

pracy w Polsce. Podobnie jak we wcześniejszych

zwiększające kompetencje językowe i cyfrowe.

raportach, możemy śmiało stwierdzić, że sektor

Chcąc pogłębiać i wspierać zainteresowania

ten wyraźnie wyznacza trendy w tym zakresie.

swoich zespołów tworzą tzw. biblioteki –
inspirują i zachęcają do zgłębiania wiedzy

W porównaniu z poprzednią edycją raportu ABSL,

w wybranych obszarach, nie tylko tych bezpośrednio

rozszerzyliśmy listę świadczeń pozapłacowych,

związanych z zajmowanym stanowiskiem.

aby dopasować ją do specyficznych warunków
w czasach pandemii COVID-19, przy czym większość

Druga grupa świadczeń w sektorze usług

pracowników sektora pracuje całkowicie lub częściowo

biznesowych w Polsce odzwierciedla ideę well-being.

z domu. Niektóre z oferowanych świadczeń nie mogły

Przykładem tego typu świadczeń jest oferowanie

zostać zapewnione wcale lub musiały zostać

pakietów sportowych, organizacja zajęć fitness

ograniczone, ponieważ były związane z pracą w biurze,

oraz inicjatyw sportowych czy prozdrowotnych

a tym samym miały na nie wpływ blokady lub szczególne

oraz zaopatrzenie pracowników w owoce i zdrowe

ograniczenia związane z pandemią. Wśród nowych

przekąski. Popularne jest również wspieranie rozwoju

świadczeń, jakie wprowadziły niektóre centra działające

kulturalnego, np. poprzez darmowe bilety do kin.

w Polsce, były testy na COVID-19, zajęcia sportowe
i fitness online, zwrot kosztów pracy z domu (WFH),

Pracodawcy z sektora nowoczesnych usług

programy zdrowia psychicznego, czy możliwość

dla biznesu coraz częściej zachęcają pracowników,

wypożyczenia niezbędnego sprzętu biurowego, a nawet

by dojeżdżali do pracy rowerem. Aby im to ułatwić,

mebli w celu zorganizowania sprawnej pracy z domu.

inwestują w prysznice w firmie oraz tworzą specjalne
miejsca parkingowe i stojaki na rowery.

Lista najważniejszych świadczeń pozapłacowych
pozostaje w dużej mierze taka sama, a ponad

Co istotne, pracodawcy z sektora koncentrują się nie

4/5 centrów oferuje prywatną opieką zdrowotną

tylko na wdrażaniu świadczeń z myślą o pojedynczych

i grupowe ubezpieczenie na życie, zwrot kosztów

osobach, lecz generują również rozwiązania, z których

zakupu okularów, możliwość pracy z domu i elastyczne

korzystała cała społeczność. Integrują zespół i wspierają

godziny pracy, szkolenia wewnętrzne i kursy językowe.

pasje pracowników. Przy tworzeniu pakietu świadczeń
wsłuchują się w potrzeby pracowników, dzięki czemu

Najczęściej oferowane świadczenia pozapłacowe

jest on rzeczywistym odzwierciedleniem ich potrzeb.

dzielą się na dwie grupy – dotyczące formy i organizacji
pracy oraz koncentrujące się na dbałości o zdrowie

Wyraźnym trendem jest rozszerzenie kultury

i dobre samopoczucie pracowników, tzw. well-being.

różnorodności i integracji w celu uwzględnienia istotnej

Pierwsza z wymienionych grup to świadczenia

roli poczucia przynależności (DIB), w szczególności

skoncentrowane na organizacji pracy, elastycznym

wśród nowych pracowników, którzy dołączają

podejściu do czasu pracy oraz potrzebie rozwoju

do zespołów korporacyjnych w czasach pandemii.

zawodowego. Wśród nich można wyróżnić przede
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Rycina 1.23
ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE OFEROWANE PRACOWNIKOM W I KWARTALE 2021 ROKU (% RESPONDENTÓW)
88,7%

prywatna opieka medyczna

87,0%

zwrot kosztów okularów lub soczewek korygujących

84,8%

możliwość pracy z domu

83,5%

szkolenia wewnętrzne

82,2%

grupowe ubezpieczenie na życie

81,7%

elastyczne godziny pracy
kursy językowe

81,3%

stojaki na rowery

80,9%

świeże owoce / napoje / przekąski w biurze

75,7%

udostępnianie miejsc parkingowych

75,2%
69,6%

inicjatywy sportowe i prozdrowotne

65,2%

prysznice w biurze

60,0%

pakiet sportowy

58,7%

dofinansowanie do dalszej edukacji (studia, certyfikaty itp,)
49,1%

system kafeteryjny
prezent z okazji rocznicy zatrudnienia

45,2%

program zdrowia psychicznego

45,2%
44,8%

biblioteka w miejscu pracy

42,6%

zajęcia fitness

41,3%

wyjazdy integracyjne

39,6%

PPE

36,1%

ubezpieczenie podróży

30,4%

dofinansowanie do wakacji

30,4%

trening sportowy online

26,1%

możliwość wykupienia służbowego telefonu lub samochodu
bilety do kina

24,8%

dofinansowanie do obiadów

24,3%
22,2%

plan zakupu akcji pracowniczych

20,9%

zniżki na produkty firmy

17,8%

zwrot kosztów pracy z domu

17,0%

strefa fitness w biurze

14,8%

wsparcie dla pracujących rodziców
fundusz inwestycyjny

14,3%

testy COVID-19

13,9%

bony na święta

12,6%

zwrot kosztów stanowiska pracy

12,6%
10,9%

oferowanie pożyczek
zwrot kosztów dojazdu do pracy (całość lub część)

9,1%

dzień wolny na urodziny

8,3%

zorganizowany transport do pracy

5,2%

przedszkola firmowe

5,2%

inne

6,1%
0

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=230 centrów)

20%

40%

60%

80%

100%
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Różnorodność, integracja i poczucie
przynależności
Rycina 1.24
CZY RÓŻNORODNOŚĆ I INTEGRACJA SĄ CZĘŚCIĄ STRATEGII BIZNESOWEJ? (% RESPONDENTÓW)

2,7%
23,5%
0

10%

73,9%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nie, ale mamy świadomość nieformalną
Nie, różnorodność i integracja społeczna raczej nie są aktywnie promowane
Tak, posiadamy formalną politykę / oficjalny program różnorodności i integracji społecznej

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=226 centrów)

Rycina 1.25
CZY RÓŻNORODNOŚĆ I INTEGRACJA SĄ CZĘŚCIĄ STRATEGII BIZNESOWEJ? (% RESPONDENTÓW)

63,3%

Gender and Gender Identity
54,0%

Race and Ethnicity

53,5%

Sexual Orientation / LGBT+

52,7%

Disability and Ability

50,9%

Age and Generation (i.e., Millennials, Baby Boomers, etc.)
25,7%

Religious and Spiritual Beliefs

21,2%

Socioeconomic Status and Background
5,8%

Others
0

10%

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=226 centrów)

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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Mapa centrów usług biznesowych
57

Liczba miast, w których zlokalizowane są centra
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

82.1

Liczba osób w tysiącach w największym mieście
sektora – Kraków

17

Liczba ośrodków, w których zatrudnienie w sektorze
wynosi co najmniej 1 tys. osób

Centra nowoczesnych usług biznesowych stworzyły

Liderem pod względem wielkości zatrudnienia

miejsca pracy w 57 miastach, w tym 17, w których

w centrach usług biznesowych w Polsce pozostaje

zatrudnienie wynosi co najmniej 1 tys. osób. W sektorze

Kraków, w którym pracuje 82,1 tys. osób (23% udział

zachodzą zmiany, zatrudnienie w poszczególnych

w zatrudnieniu w sektorze ogółem). 70,2 tys. miejsc

centrach ulega zarówno wzrostowi, jak i redukcji,

pracy w sektorze powstało w Warszawie zajmującej

co jest pochodną szeregu czynników, w tym procesów

drugie miejsce, a 52,5 tys. we Wrocławiu.

konsolidacyjnych, trudności w znalezieniu pracowników
czy też zmian modeli biznesowych poszczególnych firm.

W 2020 roku można było zaobserwować interesujące
zmiany w zakresie dynamiki zatrudnienia

Jedenaście największych ośrodków zatrudnia

w poszczególnych ośrodkach Tier 1, 2 i 3. Jak już

95,0% (338,3 tys. osób) pracowników sektora.

wspomniano, zatrudnienie w sektorze ogółem wzrosło

W siedmiu ośrodkach zatrudnienie przekracza

o 3,9%. Najwyższą dynamikę zatrudnienia odnotowano

10 tys. osób, a w kolejnych dziesięciu ośrodkach

dla miasta zaliczonego do Tier 3 – Szczecina (9,6%).

centra zatrudniają od 1 do 10 tys. osób.

W przypadku miast Tier 1 najwyższy wynik osiąga

3

Warszawa (7,8%). Ponadprzeciętny wzrost zatrudnienia
dotyczył także Rzeszowa, Trójmiasta i Krakowa.

3

W każdym z nich zatrudnienie w sektorze przekracza 5 tys. osób.
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Rycina 1.26
ZMIANY W ZATRUDNIENIU (W OŚRODKACH TIER 1, 2, I 3) POMIĘDZY I KWARTAŁEM 2021 ROKU,
A I KWARTAŁEM 2020 ROKU (ZMIANA PROCENTOWA ORAZ ZMIANA WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA
W OSOBACH)

9,6%

Szczecin

7,8%

Warszawa

7,2%

Rzeszów

6,8%

Trójmiasto

5,1%

Kraków

3,1%

Poznań

Lublin

Katowice i GZM

0,9%

Bydgoszcz

5 107
394

1 921

3 988

570

2,4%

188

2,3%

612

91

Łódź

0,1%

23

Wrocław

0,0%

9
2%

0

Tier 1

583

Tier 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

4%

6%

Tier 3

8%

10%

Zmiana wielkości zatrudnienia
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Rycina 1.27
UDZIAŁ OŚRODKÓW W ZATRUDNIENIU OGÓŁEM W 2021 ROKU (%)

23,1%

Kraków

19,8%

Warszawa

14,8%

Wrocław

8,5%

Trójmiasto

7,4%

Łódź

5,4%

Poznań

2,8%

Bydgoszcz

2,3%

Lublin

1,9%

Szczecin

Rzeszów

1,7%

0

-1,5 p.p.

+0,2 p.p.
+0,1 p.p.

+0,2 p.p.

-0,6 p.p.
0,0 p.p.
+0,1 p.p.
-0,2 p.p.

4,8%

Inne ośrodki

+2,1 p.p.

+1,0 p.p.

7,7%

Katowice i GZM

-0,9 p.p.

-0,4 p.p.
5%

Zmiany liczone w punktach procentowych (p.p.) w porównaniu z 2016 rokiem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

10%

15%

20%

25%
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Rycina 1,28
ZATRUDNIENIE W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH WEDŁUG OŚRODKÓW

30,2

Trójmiasto
Elbląg
Olsztyn

6,6 Szczecin
9,9

19,1

Bydgoszcz

Białystok

Toruń

Poznań
Płock

70,2

26,3
Wrocław

Warszawa

Łódź
Radom

52,5

8,1
Częstochowa

Opole
Katowice i GZM

Lublin

Kielce

27,5

Bielsko-Biała

82,1

5,9

Rzeszów

Kraków

Zatrudnienie
2016

2021

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
500-3 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

9,5

Liczba pracowników (w tys.) w 2021 roku
Miasta, w których zatrudnienie w centrach usług
wynosi od 0,5 tys. do 3 tys. osób
Wybrane inne miasta, w których zatrudnienie
w centrach usług nie przekracza 0,5 tys. osób
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Rycina 1.29
ZATRUDNIENIE W CENTRACH SSC / GBS WEDŁUG OŚRODKÓW

9,1

Trójmiasto

Olsztyn

2,3 Szczecin
Bydgoszcz

7,7

Poznań

29,9
5,9
Wrocław

Warszawa

Łódź
Radom

17,5

1,7 Lublin

Katowice i GZM

9,0

Bielsko-Biała

38,9

Rzeszów
Kraków

Zatrudnienie
2016

2021

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
500-1 500

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

9,5

Liczba pracowników (w tys.) w 2021 roku
Miasta, w których zatrudnienie w centrach usług
wynosi od 0,5 tys. do 1,5 tys. osób
Wybrane inne miasta, w których zatrudnienie
w centrach usług nie przekracza 0,5 tys. osób
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Rycina 1.30
ZATRUDNIENIE W CENTRACH IT WEDŁUG OŚRODKÓW

12,7

2,7

Trójmiasto

Szczecin

8,3
5,8

Bydgoszcz

Białystok

Poznań

18,1
8,8
Wrocław

Warszawa

Łódź

13,8

4,5
Opole

Katowice i GZM

Lublin

Kielce

11,8

16,3

Kraków

2,7

Rzeszów

Zatrudnienie
2016

2021

15 000
12 000
9 000
6 000
3 000
500-1 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

9,5

Liczba pracowników (w tys.) w 2021 roku
Miasta, w których zatrudnienie w centrach usług
wynosi od 0,5 tys. do 1 tys. osób
Wybrane inne miasta, w których zatrudnienie
w centrach usług nie przekracza 0,5 tys. osób
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Rycina 1.31
ZATRUDNIENIE W CENTRACH BPO WEDŁUG OŚRODKÓW

3,1

Trójmiasto

Olsztyn

1,5 Szczecin

Białystok

Toruń

4,2

Poznań

11,4
7,2
Wrocław

Warszawa

Łódź

6,6

1,4
1,3

Katowice i GZM

Lublin

Kielce

3,4

14,7

Rzeszów
Kraków

Zatrudnienie
2016

2021

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
500-1 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

9,5

Liczba pracowników (w tys.) w 2021 roku
Miasta, w których zatrudnienie w centrach usług
wynosi od 0,5 tys. do 1 tys. osób
Wybrane inne miasta, w których zatrudnienie
w centrach usług nie przekracza 0,5 tys. osób
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Rycina 1.32
ZATRUDNIENIE W CENTRACH R&D WEDŁUG OŚRODKÓW

4,9

Trójmiasto
Elbląg

Bydgoszcz

1,1

Poznań
Płock

7,2

Zielona Góra

1,5
Wrocław

Warszawa

Łódź

9,8

Lublin

Katowice i GZM

Bielsko-Biała

1,1

11,0

Kraków

1,4

Rzeszów

Zatrudnienie
2016

2021

7 500
6 000
4 500
3 000
1 500
200-1 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

9,5

Liczba pracowników (w tys.) w 2021 roku
Miasta, w których zatrudnienie w centrach usług
wynosi od 0,2 tys. do 1,5 tys. osób
Wybrane inne miasta, w których zatrudnienie
w centrach usług nie przekracza 0,2 tys. osób
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Rycina 1.33
ZATRUDNIENIE W CENTRACH HYBRYDOWYCH WEDŁUG OŚRODKÓW

Trójmiasto

Poznań

3,3
2,6
Wrocław

Warszawa

Łódź

4,4
Katowice i GZM

2,0
1.0

Kraków

Zatrudnienie
2016

2021

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0-1 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów ABSL

9,5

Liczba pracowników (w tys.) w 2021 roku
Miasta, w których zatrudnienie w centrach usług
wynosi od 0,0 tys. do 1,0 tys. osób
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Sektor usług biznesowych opartych
na wiedzy jako specjalizacja lokalna
zatrudnienie w centrach usług biznesowych w danym ośrodku

LQ=

zatrudnienie w danym ośrodku
zatrudnienie ogółem w centrach usług biznesowych we wszystkich analizowanych ośrodkach
zatrudnienie we wszystkich analizowanych ośrodkach

W tej części raportu podjęto próbę identyfikacji

raportu zdecydowaliśmy się na dwukrotne podanie

ośrodków, w których sektor usług biznesowych

miejsca zajmowanego przez Katowice – najpierw

stanowi specjalizację lokalną. W tym celu

osobno, a następnie wspólnie z GZM (Katowice i GZM).

wykorzystano podejście oparte na współczynniku
lokalizacji (LQ, ang. location quotient).

Przyjmując tę wartość za punkt odniesienia, sektor usług
biznesowych można uznać za specjalizację lokalną

Posłużono się metodą wykorzystaną w poprzedniej

w Krakowie (LQ 3,5) Trójmieście (3,4), Wrocławiu

edycji odnoszącą zatrudnienie w sektorze

(2,8), Katowicach (2,0), Łodzi (1,6) i Bydgoszczy

usług biznesowych w danym ośrodku do ogółu

(1,25). Powyżej średniej wartości 1,0 dotyczą również

zatrudnionych w tym samym ośrodku (czyli jego

Poznania (1,2) i Warszawy (1,1). Pozycja Lublina

udział) w stosunku do średniej wartości w Polsce

obniżyła się poniżej średniej wartości w porównaniu

dla wszystkich ośrodków, w których zidentyfikowano

z poprzednią edycją raportu, lecz jest nadal zbliżona

centra usług biznesowych w bazie ABSL.

do niej, podobnie jak w przypadku Rzeszowa.

Informacje na temat zatrudnienia w poszczególnych

Aby zapewnić pełniejszy obraz, podobnie

latach pobrano z Banku Danych Lokalnych GUS.

jak w ubiegłorocznej edycji, w kolejnym kroku
przedstawiamy poziom LQ w 2021 roku wraz

Zastosowanie współczynnika LQ umożliwia identyfikację

ze zmianą wartości LQ w każdym z analizowanych

ośrodków, w których występuje „nadreprezentacja”/

ośrodków w latach 2016-2021.

koncentracja zatrudnienia w usługach biznesowych
(LQ > 1) lub względny „niedobór” (LQ < 1) w stosunku

Można zauważyć, że wśród dużych ośrodków

do średniej krajowej. W badaniach naukowych jako próg

(Tier 1 i Tier 2), znaczenie sektora usług biznesowych

wskazujący na występowanie specjalizacji lokalnej

jako specjalizacji lokalnej wzrasta w Trójmieście,

przyjmuje się wartość współczynnika LQ o 25,0% wyższą

Katowicach (traktowanych jako odrębny ośrodek),

od średniej dla Polski, czyli LQ > 1,25. Proszę zwrócić

Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Łodzi. Jest

uwagę, że w porównaniu do zeszłorocznej edycji

natomiast relatywnie niskie i stabilne w przypadku
Katowic i GZM (traktowanych jako całość).
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Podobnie jak w poprzednich latach sektor charakteryzuje

w stosunku do innych sektorów gospodarki, lecz nadal

się wysokimi wartościami LQ w Krakowie i Wrocławiu,

jest wyróżnikiem dla tego miasta, ze współczynnikiem

lecz wyniki obydwu tych miast stopniowo się obniżają

LQ osiągającym wartość powyżej progu 1,25.

(zatrudnienie w innych branżach rośnie szybciej w tych

Wartości dla wszystkich miast poziomu Tier 3 są

ośrodkach niż w KIBS w stosunku do średniej krajowej).

mniejsze niż 1. Obniżenie poziomu współczynnika

Jeżeli ten trend się utrzyma, Trójmiasto prawdopodobnie

LQ zaobserwowano również w Rzeszowie. Wartości

wyprzedzi Kraków jako ośrodek z najwyższym

współczynnika są stabilne dla Szczecina i Lublina

współczynnikiem LQ w Polsce w 2022 roku.

(duża zmiana w stosunku do ubiegłorocznego
raportu, w którym je podawaliśmy ponownie).

W przypadku miast poziomu Tier 3, w Bydgoszczy

We wszystkich ośrodkach poziomu Tier 4 wartości

sektor usług biznesowych traci relatywnie na znaczeniu

współczynnika LQ utrzymują się poniżej 1,00.

Rycina 1.34
WSPÓŁCZYNNIK LOKALIZACJI (LQ) DLA ZATRUDNIENIA W CENTRACH KIBS W NAJWIĘKSZYCH
OŚRODKACH W 2021 ROKU W PORÓWNANIU Z 2016 ROKIEM

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów usług ABSL i Banku Danych Lokalnych GUS
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Rycina 1.35
WSPÓŁCZYNNIK LOKALIZACJI DLA SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH W 2021 ROKU I ZMIANY W STOSUNKU
DO 2016 ROKU

0.60

0.50

Trójmiasto

0.40

0.30

Zmiana LQ w latach 2016-2021

KATOWICE
0.20

Sandomierz

Bielsko-Biała

0.10

Białystok

Warszawa
Poznań

Olsztyn
Opole

Szczecin
Lublin
Rawa Mazowiecka

Katowice i GZM

0

RADOM

Łódź

Płock

-0.10

Elbląg

Kielce
Rzeszów
Bydgoszcz

-0.20

-0.30

Wrocław
-0.40

0

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

LQ in 2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych centrów usług ABSL i Banku Danych Lokalnych GUS

3.00

Kraków

3.50

4.00
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Ocena ośrodka jako miejsca prowadzenia
działalności
Coroczne badanie ABSL obejmuje ocenę czynników,

na temat których uzyskaliśmy najwięcej informacji:

które mają wpływ na prowadzenie działalności

Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Trójmiasto,

w poszczególnych miastach w Polsce przez

Katowice i GZM oraz Łódź. Na powyższe miasta

przedstawicieli firm uczestniczących w badaniu.

przypada 299 udzielonych odpowiedzi. W porównaniu

W przypadku firm mających w Polsce więcej niż jedno

z ubiegłorocznym raportem, lista analizowanych

centrum ocenie poddano trzy najważniejsze lokalizacje,

czynników pozostaje bez zmian. Zastosowana została

w których centra zatrudniają największą liczbę osób.

skala Likerta, co umożliwia przedstawienie bardziej

W sumie od respondentów uzyskano wskazania

szczegółowych ocen dla poszczególnych miast.

na temat 16 miast. Podobnie jak w latach poprzednich,

Całościowa subiektywna ocena ośrodka jako miejsca

ze względu na konieczność przeprowadzenia

prowadzenia działalności wskazana została przez

analizy w oparciu o wystarczająco dużą liczbę

respondentów, nie jest wynikiem przeprowadzonych

odpowiedzi, przedmiotem oceny jest 7 miast,

przez zespół ABSL obliczeń ani wprowadzonych wag.

Tabela 1.6
RANKING OŚRODKÓW POD WZGLĘDEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ CENTRA USŁUG
BIZNESOWYCH (2021)

Miejsce w subiektywnym rankingu wg menedżerów

1

2

3

Wrocław

Warszawa

Trójmiasto, Poznań*

(Trójmiasto)

(Poznań)

(Wrocław)

Miejsce w podkategoriach w rankingu
Kategorie oceny
atrakcyjności ośrodka

Dostępność puli talentów /
wysoko wykwalifikowanej kadry

Dostępność komunikacyjna
(lotnisko)

Dostępność komunikacyjna
(drogowa)

1

2

3

Kraków

Warszawa, Wrocław*

(Kraków)

(Trójmiasto)

(Warszawa)

Warszawa

Kraków

Trójmiasto

(Warszawa)

(Trójmiasto)

(Kraków)

Warszawa

Poznań

Wrocław

(Łódź, Poznań*)

(Warszawa)

(Trójmiasto)

–
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Miejsce w podkategoriach w rankingu
Kategorie oceny
atrakcyjności ośrodka

Dostępność komunikacyjna
(koleją)

Jakość komunikacji miejskiej

1

2

3

Warszawa

Trójmiasto

Kraków

(Trójmiasto)

(Warszawa)

(Poznań)

–

Poznań

Warszawa, Trójmiasto*
(Trójmiasto)

(Warszawa)

Percepcja ogólnej jakości życia

Trójmiasto

Wrocław

Poznań

(Trójmiasto)

(Poznań)

(Wrocław)

Jakość lokalnych uniwersytetów

Warszawa, Kraków*

Dostępność nowoczesnej
powierzchni biurowej

Współpraca z lokalnymi
uniwersytetami

Współpraca z lokalną
jednostką obsługi inwestora

Poziom płac

Koszt wynajęcia
powierzchni biurowej

(Poznań)

(Poznań)

–

Łódź

(Poznań)

(Wrocław)

(Łódź)

Kraków

Warszawa

Trójmiasto

(Trójmiasto, Warszawa*)

(Warszawa)

(Łódź)

Łódź

Kraków, Wrocław*

(Łódź)

(Katowice i GZM)

(Wrocław)

Trójmiasto

Łódź

Wrocław

(Trójmiasto)

(Poznań)

(Łódź)

–

Łódź

Katowice i GZM

Poznań

(Poznań)

(Wrocław)

(Katowice i GZM)

Łódź

Wrocław, Warszawa,
Trójmiasto*

(Katowice i GZM)

(Poznań)

–

(Wrocław)

miasta, które znajdowały się na danej pozycji w rankingu przeprowadzonym w 2020 roku

miasta zajmujące równorzędnie miejsca Różnice w wynikach były mniejsze niż 0,02 punktu, co odpowiada 0,5% ogólnej zmienności
(skala Likerta od -2 do +2).

*

Przedstawione informacje odzwierciedlają opinie przedstawicieli centrów, mające charakter subiektywny, będące pochodną wielu czynników, takich jak
np. rodzaj prowadzonej działalności, preferencje firmy macierzystej oraz percepcja znaczenia tzw. korzyści aglomeracyjnych. Warto zaznaczyć, że pozycja
danego ośrodka w rankingu nie musi odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji w ocenianym obszarze tematycznym. Uzyskane wyniki mogą też być powiązane
z geograficznym rozkładem lokalizacji respondentów.
Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=299 liczba odpowiedzi dla poszczególnych ośrodków)

Raport ABSL „Potencjał inwestycyjny polskich miast. Porównanie lokalizacji sektora
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce” przedstawia analizę lokalizacji bazując
na rankingu subiektywnym (w oparciu o badanie ankietowe ABSL 2020) oraz analizę danych
w ramach Matrycy Atrakcyjności Miast ABSL©
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Rycina 1.36 przedstawia oceny dotyczące

Odpowiedziom respondentów przypisano wartości

poszczególnych miast wśród siedmiu największych

według skali Likerta, od -2 = bardzo niezadowolony

ośrodków w porównaniu ze średnią w Polsce.

do +2 = bardzo zadowolony (0 = ocena neutralna).

Rycina 1.36
OCENA CZYNNIKÓW LOKALIZACYJNYCH WEDŁUG KLAS OŚRODKÓW (ŚREDNI WYNIK)

Całościowa ocena ośrodka jako
miejsca prowadzenia działalności
1,20
Dostępność puli talentów/wysoko
wykwalifikowanej kadry

1,00

Koszt wynajęcia powierzchni biurowej

0,80
0,60
Poziom płac

Dostępność komunikacyjna
(lotnisko)

0,40
0,20
0,00

Dostępność
komunikacyjna
(drogowa)

-0,20

Współpraca z lokalną
jednostką obsługi inwestora

-0,40

Dostępność
komunikacyjna (koleją)

Współpraca z lokalnymi
uniwersytetami

Dostępność nowoczesnej
powierzchni biurowej

Jakość komunikacji miejskiej

Jakość lokalnych uniwersytetów

Tier 1

Tier 2

Percepcja ogólnej jakości życia

Tier 3 i 4

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (Liczba wskazań = 324, Tier 1=183, Tier 2=116, Tier 3=16, Tier 4=9)
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Kraków
82 100

9,89%

247

30 900

41

3,47

16

86 100

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku

Przykłady nowych inwestycji
ATFX

Devire

PepsiCo

Backbase

EQ Tek

Splunk

BCD Travel

GFT

Tivron

Bitpanda

Harvey Nash Technology

Verisk

Bystronic

Mohawk Group

Cytiva

OANDA
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Warszawa
70 200

13,17%

312

32 400

41

1,11

17

73 200

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku

Przykłady nowych inwestycji
Accuity

Glovo Warszawa Tech Hub

Point72

Allfunds

Google

SEB AB

BAT ITD Tech Hub

JTI GBS Poland

Snowflake

Box

Kingspan Light + Air

Sony Music Entertainment

ByteDance

Kyriba

UPS

C.H. Robinson Technology Center

Orsted
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Wrocław
52 500

8,52%

201

17 600

22

2,80

5

55 300

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku

Przykłady nowych inwestycji
Altimetrik

Klika Tech

JetBridge

Nexio Management

UPM
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Trójmiasto
30 200

13,51%

160

14 200

13

3,42

8

31 400

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku

Przykłady nowych inwestycji
Cyclad

LEO Pharma

Sollers Consulting

Digiteum

Nike Technology Center

Vilja Solutions

Hapag Lloyd

Objectivity
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Katowice i gzm
27 500

11,25%

115

11 400

15

0,30*

7

28 900

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku

Przykłady nowych inwestycji

*

ArchiDoc

Infobip

AT&T

PubNub

Hyland Software

Sandvik Coromant

LQ dla Katowic wynosi 2,04

SAP Intelligent Enterprise
Solutions ArchiDoc
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Łódź
26 300

11,09%

92

10 700

12

1,62

4

27 800

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Przykłady nowych inwestycji
Better Collective

Netguru

Collabera

Payair Technologies

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku
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Poznań
19 100

11,45%

120

8 000

9

1,17

6

20 000

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku

Przykłady nowych inwestycji
B. Braun Group

Bright Coder's Factory

Miele Global Services

beyond.pl

H&D International

mTab
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Bydgoszcz
9 900

6,35%

44

2 600

3

1,25

1

10 500

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Przykłady nowych inwestycji
GlobalLogic

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku
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Lublin
8 100

10,51%

68

3 200

5

0,99

2

8 700

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Przykłady nowych inwestycji
Dovilo

Pakke

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku
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Szczecin
6 600

11,47%

52

2 800

0

0,85

1

7 000

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Przykłady nowych inwestycji
Baltic Design Institute

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku
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Rzeszów
5 900

8,02%

42

1 900

4

0,97

1

6 300

Liczba zatrudnionych
w centrach usług biznesowych
w 2021 roku

Liczba centrów usług biznesowych
(I kw. 2021)

Liczba centrów zatrudniających co najmniej
500 osób (I kw. 2021)

Liczba nowych centrów utworzonych
w 2020 roku i 2021 roku

Przykłady nowych inwestycji
Amsterdam Standard

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu
zatrudnienia w sektorze (CAGR) w latach
2016-2021

Liczba wygenerowanych miejsc pracy
od 2016 roku

Wskaźnik specjalizacji LQ

Prognozowana liczba zatrudnionych w sektorze w I kw. 2022 roku
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Świadczone usługi i modele operacyjne
Rycina 1.37
MODELE OPERACYJNE CENTRÓW SSC/GBS (% RESPONDENTÓW ORAZ ODPOWIEDZI WAŻONE WIELKOŚCIĄ
ZATRUDNIENIA)
0,7%

12,0%

1,2%

4,2%
26,8%

31,9%
ważone wielkością
zatrudnienia

nieważone

62,7%

60,6%

GBS (może być jedno- lub
wielofunkcyjny)

Wielofunkcyjny
(tj. więcej niż jedna funkcja,
np. F&A + IT + HR)

Jednofunkcyjny (tj. tylko
jedna funkcja, np. tylko F&A)

Inny

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=142 centrów)

Rycina 1.38
MODELE OPERACYJNE SSC/GBS (% RESPONDENTÓW ORAZ ODPOWIEDZI WAŻONE WIELKOŚCIĄ
ZATRUDNIENIA)

9,6%

10,0%
9,3%
25,7%
nieważone

64,6%

80,8%

All in-house / Captive

ważone wielkością
zatrudnienia

Hybrid – in-house + Multiple BPOs

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=140 centrów)

Hybrid – in-house + Single BPO
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Struktura klientów obsługiwanych przez
centra w polsce według branż
Rycina 1.39
KLIENCI OBSŁUGIWANI PRZEZ CENTRA WEDŁUG BRANŻ (%)

Information Technology

41.7%

BFSI: Banking, Financial Services, Insurance

41.3%
35.3%

Consumer Goods & Services*

32.8%

Commercial & Professional Services**
27.2%

Health Care

24.7%

Industrial Goods

23.4%

Transportation***

21.7%

Energy, Materials & Utilities****
17.4%

Telecommunication Services
13.6%

Public Sector Services

12.8%

Other Private Services
Real Estate

11.1%

Other

10.6%
0

5%

10%

15%

i.a. Automobiles & Auto Parts, Food & Beverages, Media, Retailing, Leisure
i.a. Business Support Services, HR Services, Legal Services, Research & Consulting Services
***
i.a. Airlines, Logistics
****
i.a. Oil & Gas, Chemicals, Paper & Forest Products, Metals & Mining
*

**

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=235 centrów)

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%
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Zasięg geograficzny świadczonych usług
Ponad połowa analizowanych centrów – 56,2%

W porównaniu do zeszłorocznego badania odsetek

(+2,4 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją) działa

firm obsługujących kraje Europy Środkowo-Wschodniej

w skali globalnej, na rzecz klientów (wewnętrznych

(68,1%) zmniejszył się o 1,7 p.p. Udział krajów nordyckich,

i zewnętrznych) z różnych części świata. Usługi

czyli kierunku numer cztery w analizowanej strukturze,

świadczone dla klientów z wybranych krajów

wynosi 64,7%. Na kolejnej pozycji znajdują się państwa

lub regionów świata realizuje 40,4% firm (-2.0 p.p). Liczba

Europy Południowej (63,8%). 51,5% firm obsługuje

centrów obsługujących wyłącznie klientów z Polski

klientów z Ameryki Północnej (USA i Kanada), podczas

jest niska – wynosi 2,6%, a 0,4% koncentruje się na

gdy 41,3% centrów obsługuje klientów z Bliskiego

klientach zagranicznych wyłącznie z jednego państwa.

Wschodu i Afryki. Najrzadziej obsługiwani z Polski
są klienci z rejonu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (24,3%).

Podobnie jak w latach ubiegłych największy odsetek
centrów koncentruje się na obsłudze klientów z Europy
Zachodniej (87,2%), a następnie z Polski (74,0%).

Rycina 1.40
PROFIL GEOGRAFICZNY ŚWIADCZONYCH USŁUG (%)

40,4%

56,2%

0,4%

Globalny zasięg
świadczonych usług

Obsługa wyłącznie rynku
krajowego (Polska)

2,6%

Obsługiwany
tylko jeden kraj

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=234 centrów)

Usługi świadczone dla
wybranych krajów lub
regionów świata
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Rycina 1.41
ZASIĘG GEOGRAFICZNY ŚWIADCZONYCH USŁUG WEDŁUG REGIONÓW ŚWIATA (% RESPONDENTÓW)

51,5%

Stany Zjednoczone
i Kanada

64,7%

74,0%

Kraje
nordyckie

Polska

Europa
Zachodnia

Ameryka Łacińska
i Karaiby (LAC)

Europa ŚrodkowoWschodnia (bez Polski)

41,3%

87,2%

24,3%

68,1%

Bliski Wschód
i Afryka

63,8%

9,4%

Europa
Południowa

Inny region
/ kraj

28,9%

Region Azji
i Pacyfiku (APAC)

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=234 centrów)

Bazując na wskazanych przez respondentów krajach

34,1% firm wskazało USA. Pierwszą piątkę państw

pochodzenia trzech najważniejszych klientów, możemy

zamykają Francja (28,0%) oraz Polska (22,0%) Pierwsza

określić lokalizację najczęściej obsługiwanych przez

piątka pozostała taka sama jak w zeszłorocznej

centra klientów. Najczęściej wskazywanym państwem

edycji, przy czym udziały wrosły w przypadku

są Niemcy (64,5% wskazań), a następnie Wielka Brytania

Niemiec, USA i Francji, a malały w przypadku Polski

(47,7%). Oznaczać to może duże znaczenie nearshoringu.

i Wielkiej Brytanii. Łącznie zestawienie obejmuje
36 najważniejszych lokalizacji usług świadczonych
przez centra funkcjonujące się w Polsce w 2020 roku.

95

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021
Stan sektora usług biznesowych w Polsce w 2021 roku

Rycina 1.42
LOKALIZACJA NAJWIĘKSZYCH KLIENTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRA (%)

70%

64,5%

Kraje wskazane przez mniej niż 5,0% respondentów,
w następującej kolejności: Norwegia, Belgia, Austria, Irlandia,
Czechy, Rosja, Turcja, Luksemburg, Rumunia, Słowacja, Kanada,
Węgry, Japonia, Hongkong, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Islandia, Brazylia, Chiny, Indie, Malezja, Ukraina, Bułgaria,
Estonia, Singapur

60%

47,7%

50%

40%

34,1%
28,0%

30%

22,0%
20%

11,7%

11,2%

9,8%

9,3%

10%

0

Niemcy

Wielka
Brytania

USA

Francja

Polska

Szwajcaria

Holandia

Szwecja

Hiszpania

8,9%

Włochy

6,5%

Dania

5,1%

Finlandia

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=214 centrów)

Praca zmianowa
Większość (65,0%) analizowanych firm nie działa

13,0% na zmianie popołudniowej (14/17-22) oraz 5,0%

w systemie pracy zmianowej, lecz pracuje de facto

na zmianie nocnej (22-6). Jeśli organizacje działają

na jedną zmianę. Największy odsetek organizacji dzia-

na więcej niż jednej zmianie, pracownicy są okresowo

łających w systemie zmianowym występuje w centrach

zmieniani. Rotacji podlega 73,0% pracowników tych

BPO (50,0%) i IT (36,6%), a najmniejszy w R&D (16,7%).

organizacji. Ogólna struktura pracy zmianowej wskazuje
na dominację nearshoringu.

Wśród centrów, które zadeklarowały częściową pracę
na zmiany (84 firmy zatrudniające 102 tys. osób), 82,0%
zatrudnionych pracuje na zmianie porannej (6/9-14/17),
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Rycina 1.43
STRUKTURA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZMIANOWYM (%)

82,0%
0

10%

20%

30%

Zmiana poranna

40%

13,0%
50%

60%

70%

Zmiana popołudniowa

80%

5,0%

90%

100%

Zmiana nocna

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety. Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia (N=84 centrów)

Rycina 1.44
PRACA ZMIANOWA WEDŁUG TYPU CENTRUM

50,0%

BPO

50,0%

63,4%

IT

SSC / GBS

Model hybrydowy / inny

36,6%

67,2%

32,8%

69,0%

31,0%
83,3%

R&D
0

10%

Nie

20%

30%

40%

16,7%
50%

60%

70%

80%

90%

Tak

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety. Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia (N=234 centrów)

100%
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Kategorie obsługiwanych procesów
Rycina 1.45
KATEGORIE PROCESÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH (CZĘŚĆ 1)
(% RESPONDENTÓW)
0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

60,0%

F&A: Accounts Payable

56,6%

F&A: General Ledger & Period Reporting

52,8%

F&A: Invoice to Cash

51,5%

F&A: Travel & Expenses

44,7%

F&A: Order to Invoice (Order Management)
F&A: Statutory & Tax Services

40,9%

F&A: Financial Planning & Analysis

40,4%
39,1%

F&A: Business Controlling (incl. Project Controlling)

32,8%

F&A: Treasury

48,9%

Data Management: Master Data Management (various business processes)

45,1%

HR: HR Administration & Reporting

37,9%

HR: Recruitment

34,9%

HR: Payroll

31,1%

HR: Compensation & Benefits

26,8%

HR: Talent Management

21,3%

HR: Knowledge Management

19,1%

HR: Mobility

37,0%

Customer Operations: Customer Helpdesk

23,8%

Customer Operations: Sales & Account Management Support

20,0%

Customer Operations: Fulfillment

47,2%

IT: Application Lifecycle Management (incl. Software Development)

43,8%

IT: Robotic Process Automation (RPA), Process Digitization

42,1%

IT: Other IT services
IT: Project Management (IT specific)

41,3%

IT: Infrastructure Management

40,4%

IT: User support / Service Desks

40,0%

IT: Cloud Services

38,7%

IT: Testing

38,3%
35,7%

IT: Information Security (incl. Cybersecurity)

26,8%

IT: Enabled Services
0
Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=235 centrów)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

98

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021
Stan sektora usług biznesowych w Polsce w 2021 roku

Rycina 1.46
KATEGORIE PROCESÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH (CZĘŚĆ 2)
(% RESPONDENTÓW)
0

10%

20%

30%

50%

60%

40%

50%

60%

19,6%

BFSI: Risk & Compliance

18,7%

BFSI: Corporate Payments

16,2%

BFSI: Cash Management

14,0%

BFSI: KYC / AML

12,3%

BFSI: Fund Accounting

11,9%

BFSI: Asset Management

8,1%

BFSI: Other BFSI Specific Services

6,4%

BFSI: Insurance Services

17,0%

Marketing: Digital Marketing

15,3%

Marketing: Content Management (incl. Platforms)

14,5%

Marketing: Other Marketing Services

6,0%

Marketing: Strategic Marketing

20,9%

Supply Chain: Supply Chain Management & Logistics

24,3%

Sourcing & Procurement: Indirect Procurement

22,6%

Sourcing & Procurement: Direct Procurement

21,7%

Sourcing & Procurement: Sourcing & Category Management

12,8%

Sourcing & Procurement: Strategic Procurement

23,0%

Quality Management: Internal Audit & Compliance

27,7%

Change Management: Business Transformation Services

30,6%

Project Management: Project Management Services (incl. Service Transitions)

15,3%

Executive Support Services: Administrative Support

22,1%

Intelligence & Insights*

10,2%

R&D: Research & Development (other than Software Development)

24,7%

Document Management

9,8%

Industry Specific: Engineering Services

6,0%

Industry Specific: Health Care Specific Processes
Industry Specific: Network Services

3,8%

Industry Specific: Real Estate, Facilities Management

3,8%
2,6%

Industry Specific: Public Sector Specific Processes

12,3%

Legal: Legal Processes

9,4%

Other services
0
*

40%

Business Intelligence, Data Analytics, Complex Performance Reporting

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=235 centrów)

10%

20%

30%
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Zaawansowanie procesów biznesowych
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

53,8% wszystkich procesów (ważonych

się zmienia. Obserwuje się stopniowy wzrost

zatrudnieniem) wykonywanych w centrach to procesy

poziomu zaawansowania usług świadczonych

oparte na wiedzy. Wynik jest wyższy o 8 p.p.

przez centra. Respondenci zostali poproszeni

w porównaniu do raportu z 2019 roku oraz o 1 p.p.

o oszacowanie proporcji procesów transakcyjnych

w porównaniu do raportu z 2020 roku. Najwyższy

do procesów opartych na wiedzy. Zadania

udział procesów opartych na wiedzy odnotowano

transakcyjne to takie, w przypadku których

w centrach R&D (73,1%), centrach hybrydowych

potrzeba mniej niż 6 miesięcy, aby przeszkolić

(64,1%) oraz centrach IT (63,3%). W centrach SSC/

pracownika do osiągnięcia wymaganego poziomu

GBS i BPO dominują procesy transakcyjne.

wydajności; w przypadku pracy wymagającej dużej
wiedzy okres ten wynosi 6 miesięcy lub więcej.

Rycina 1.47
PROPORCJA PROCESÓW TRANSAKCYJNYCH DO OPARTYCH NA WIEDZY W 2020 I 2021 ROKU (%)

2020
47,1%
0

10%

20%

52,9%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

80%

90%

100%

2021
46,2%
0

10%

Procesy transakcyjne

20%

53,8%
30%

40%

50%

60%

70%

Procesy wiedzochłonne

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety. Wyniki ważone całkowitą wielkością zatrudnienia
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Rycina 1.48
PROPORCJA PROCESÓW TRANSAKCYJNYCH DO OPARTYCH NA WIEDZY, WEDŁUG TYPU CENTRUM (%)

56,1%

BPO

43,9%

52,1%

SSC / GBS

47,9%

46,2%

Sektor (ogółem)

53,8%

Model hybrydowy / inny

36,7%

63,3%

IT

35,9%

64,1%

26,9%

R&D
0

10%

73,1%
20%

30%

Procesy transakcyjne

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Procesy wiedzochłonne

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety – ważone wielkością zatrudnienia (N=204 centrów)

Sektor zmienia się w kierunku bardziej

procesów deklarują centra IT(63,6%) oraz centra

zaawansowanego, opartego na wiedzy profilu usług

hybrydowe (60,4%). Rycina 1.51 przedstawia

świadczonych na rzecz klientów. Respondenci

szczegółową strukturę nowych procesów

deklarują, że 55,0% ogólnej liczby procesów

wprowadzonych przez centra w ciągu ostatnich trzech

wprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat stanowiły

lat, z podziałem na transakcyjne i oparte na wiedzy.

procesy oparte na wiedzy. Najwyższy udział takich
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Rycina 1.49
CHARAKTER PROCESÓW WPROWADZONYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT LAT (%)

55,0%

45,0%

Procesy transakcyjne
Procesy wiedzochłonne

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=245 centrów)

Rycina 1.50
STRUKTURA PROCESÓW WPROWADZONYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT WEDŁUG
TYPU CENTRUM (%)

52,4%

BPO

47,6%

46,2%

SSC / GBS

53,8%

39,6%

Model hybrydowy / inny

60,4%

36,4%

IT
0

10%

20%

63,6%
30%

40%

Procesy transakcyjne

50%

60%

Procesy wiedzochłonne

Nie uwzględniono centrów R&D ze względu na małą liczbę odpowiedzi, co mogłoby wpłynąć na wyniki analizy.
Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=245 centrów)

70%

80%

90%

100%
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Rycina 1.51
NOWE PROCESY (TRANSAKCYJNE I OPARTE NA WIEDZY) WPROWADZONE W CIĄGU OSTATNICH
TRZECH LAT (%)
0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Procesy wiedzochłonne

IT: Robotic Process Automation (RPA), Process Digitization
IT: Cloud Services
Project Management: Project Management Services (incl. Service Transitions)
F&A: Statutory & Tax Services
F&A: Financial Planning & Analysis
IT: Other IT services
IT: Information Security (incl. Cybersecurity)
F&A: Invoice to Cash (incl. Cash Allocation, Cash Collection, Disputes Management)
F&A: Business Controlling (incl. Project Controlling)
IT: Project Management (IT specific)
IT: Application Lifecycle Management (incl. Software Development)
Change Management: Business Transformation Services
BFSI: Risk & Compliance
Marketing: Digital Marketing
Intelligence & Insights*
Sourcing & Procurement: Direct Procurement
HR: Mobility
Sourcing & Procurement: Sourcing & Category Management
IT: Infrastructure Management
Customer Operations: Sales & Account Management Support
HR: Talent Management
Supply Chain: Supply Chain Management & Logistics
Quality Management: Internal Audit & Compliance
Sourcing & Procurement: Strategic Procurement
Marketing: Other Marketing Services
IT: Enabled Services
Legal: Legal Processes
HR: Knowledge Management
Industry Specific: Engineering Services
Marketing: Strategic Marketing
BFSI: Other BFSI Specific Services
BFSI: Asset Management
BFSI: Insurance Services
Industry Specific: Health Care Specific Processes
Industry Specific: Network Services
R&D: Research & Development (other than Software Development)
Industry Specific: Public Sector Specific Processes

*

20,0

Procesy transakcyjne

Data Management: Master Data Management (various business processes)
F&A: Accounts Payable
F&A: General Ledger & Period Reporting
F&A: Travel & Expenses
HR: HR Administration & Reporting
HR: Payroll
Sourcing & Procurement: Indirect Procurement
F&A: Order to Invoice (Order Management)
HR: Recruitment
IT: User support / Service Desks
Customer Operations: Customer Helpdesk
Document Management
IT: Testing
F&A: Treasury
Marketing: Content Management (incl. Platforms)
HR: Compensation & Benefits
BFSI: KYC / AML
Executive Support Services: Administrative Support
Customer Operations: Fulfillment
BFSI: Cash Management
BFSI: Corporate Payments
BFSI: Fund Accounting
Industry Specific: Real Estate, Facilities Management

Business Intelligence, Data Analytics, Complex Performance Reporting

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=245 centrów)

20,0
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Back-office / middle-office / front-office
W wyniku porównania odpowiedzi udzielonych

raporcie zaobserwowano spadek znaczenia

we wcześniejszych ankietach ABSL i przypisania

procesów back-office oraz wzrost znaczenia

kategorii procesów obsługiwanych w centrach

funkcji middle-office i front-office. Branża podąża

ze względu na ich lokalizację w strukturze

stopniowo w kierunku funkcji o większej wartości

funkcjonalnej organizacji (back-office, middle-

dodanej i większym stopniu złożoności.

office, front-office), podobnie jak w zeszłorocznym

Tabela 1.7
KATEGORIE PROCESÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH (ŚREDNIE WARTOŚCI
DLA BRANŻY) – ZMIANA W STOSUNKU DO LAT UBIEGŁYCH

2018

2020

2021

Back-office

26,5

26,1

24,5

-1,6

-2,0

Middle-office

23,0

26,0

26,1

0,1

3,1

9,0

9,0

11,5

2,5

2,5

Front-office

Zmiana 2021-2020

Zmiana 2021-2018

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety w latach 2018 i 2020

Zmiana zakresu świadczonych usług
Rycina 1.52
ZMIANA ZAKRESU USŁUG ŚWIADCZONYCH W 2020 ROKU W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO ROKU
(% RESPONDENTÓW)
0,4%

3,0%

19,6%

22,6%

Został znacznie ograniczony
Został ograniczony
Nie uległ zmianie
Został rozszerzony
Został znacznie rozszerzony

54,5%

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=235 centrów)

104

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021
Stan sektora usług biznesowych w Polsce w 2021 roku

Języki wykorzystywane
w centrach usług
37

40,0%

8

Angielski

Największa liczba języków wykorzystywanych
w jednym centrum usług

Średnia liczba języków wykorzystywanych w centrach
usług. Mediana=6

28,9%

Udział centrów świadczących usługi w co najmniej
10 językach

Udział centrów świadczących, w których 21 i więcej
procesów realizuje się wyłącznie w języku angielskim

Najpopularniejszy język usług świadczonych
w Polsce

Trzy inne języki wykorzystywane do świadczenia usług
w ponad połowie centrów w Polsce (hiszpański i włoski
blisko 50%)

Rycina 1.53
JĘZYKI WYKORZYSTYWANE W CENTRACH DO OBSŁUGI KLIENTÓW WEDŁUG POPULARNOŚCI (%)
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10%

Kategoria „inne” obejmuje: hindi, koreański, urdu, wietnamski, chiński (inne dialekty) i perski

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety skierowanej do centrów usług (N = 232 centrów). Wyniki nie sumują się do 100
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Rycina 1.54
LICZBA JĘZYKÓW WYKORZYSTYWANYCH W CENTRUM (%)
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety skierowanej do centrów usług (N = 232 centrów). Wyniki nie sumują się do 100

Rycina 1.55
LICZBA PROCESÓW WYKONYWANYCH W CENTRUM, KTÓRE WYMAGAJĄ WYŁĄCZNIE JĘZYKA
ANGIELSKIEGO (% WSKAZAŃ)

39,9%

45%
40%
35%
30%
25%

16,7%

20%
15%

15,4%

7,5%

10%

1,3%

5%
0

19,3%

0

1

2-5

6-10

11-20

21+

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety skierowanej do centrów usług (N = 228 centrów). Wyniki nie sumują się do 100
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Rycina 1.56
Najczęściej wykonywane procesy w języku angielskim (% WSKAZAŃ)

0

5%

10%

15%

20%

25%

26,5%

F&A: General Ledger & Period Reporting

26,0%

F&A: Accounts Payable

25,5%

IT: Application Lifecycle Management (incl. Software Development)

20,6%

F&A: Travel & Expenses
IT: Project Management (IT specific)

20,1%

IT: Cloud Services

20,1%

F&A: Financial Planning & Analysis

18,1%

Data Management: Master Data Management (various business processes)

18,1%
17,6%

IT: Robotic Process Automation (RPA), Process Digitization
IT: Infrastructure Management

16,7%

IT: Testing

16,7%
15,7%

IT: Other IT services

15,2%

F&A: Treasury
F&A: Invoice to Cash

14,7%

*

14,2%

IT: Information Security (incl. Cybersecurity)

13,3%

IT: User support / Service Desks

12,7%

F&A: Business Controlling (incl. Project Controlling)

10,3%

HR: Recruitment

9,3%

Project Management:Project Management Services (incl. Service Transitions)

8,8%

F&A: Order to Invoice (Order Management)

8,3%

HR: HR Administration & Reporting
IT: Enabled Services

6,9%

BFSI: KYC / AML

6,9%
6,4%

Supply Chain: Supply Chain Management & Logistics
HR: Talent Management

5,9%

HR: Payroll

5,9%

Customer Operations: Customer Helpdesk

5,9%

BFSI: Risk & Compliance

5,9%
0

*

30%

5%

10%

15%

20%

25%

Cash Allocation, Cash Collection, Disputes Management

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety skierowanej do centrów usług (N = 204 centrów). Wyniki nie sumują się do 100

30%
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Wykorzystywane języki programowania
i technologie informatyczne
SQL, JAVA,
JAVASCRIPT

3 najczęściej wykorzystywane w centrach języki
programowania

JAVA, PYTHON,
JAVASCRIPT

3 najbardziej popularne języki programowania do końca
I kwartału 2021

POWERBI

6+4

Mediana liczby języków programowania
i specjalistycznych technologii wykorzystywanych
w centrum

24%

Udział firm wykorzystujących 10 lub więcej języków
programowania jednocześnie (+1,0 p.p. w stosunku
do 2020 roku)

16%

Udział firm wykorzystujących 10 lub więcej technologii
informatycznych jednocześnie (+7,0 p.p. w stosunku
do 2020 roku)

Najbardziej popularna technologia do końca I kwartału
2021 (60,0% respondentów)

Drugi rok z rzędu zapytano menedżerów o wykorzystanie

z nimi technologii, które pozwalają na efektywne

języków programowania i technologii informatycznych

przetwarzanie i przechowywanie danych. Rośnie

w ich centrach. W porównaniu z raportem ABSL 2020

znaczenie technologii chmurowych. Umacnia się trend

poszerzono listę języków i technologii informatycznych

w kierunku wdrażania rozwiązań IPA obejmujących

odzwierciedlających rozwój branży w tym wymiarze.

zarówno rozwiązania RPA, jak i AI. Pandemia
COVID-19 przyspieszyła tempo transformacji cyfrowej.

SQL, JAVA, JAVASCRIPT są to 3 języki programowania,
które są nadal najczęściej wykorzystywane w centrach

Jednocześnie na popularności zyskują możliwości

i są najbardziej popularne oprócz Python. Wyniki

wizualizacji danych, umożliwiające menedżerom

są w dużej mierze zgodne zarówno z zaobserwowanymi

i klientom podejmowanie świadomych decyzji

trendami globalnymi, jak i wynikami strategicznych

i pozwalające danym przemówić, w tym przez

prognoz branżowych ABSL 2020 i 2021. Rośnie

tworzenie tzw. dashboardów menedżerskich.

znaczenie różnych form i rodzajów danych, a wraz
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Rycina 1.57
WYKORZYSTYWANE JĘZYKI PROGRAMOWANIA I ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTÓW W ICH ZAKRESIE
DO KOŃCA I KWARTAŁU 2022 ROKU (%)
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Jakie specjalistyczne technologie są obecnie
wykorzystywane w Państwa ccentrach w Polsce?
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Jakie specjalistyczne technologie będą wymagane
w Państwa centrach w ciągu kolejnych 12 miesięcy –
proszę wskazać 5 najważniejszych (do I kw. 2022)?

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=194 centrów)

Rycina 1.58
WYKORZYSTYWANE JĘZYKI PROGRAMOWANIA I ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTÓW W ICH ZAKRESIE
DO KOŃCA I KWARTAŁU 2022 ROKU (%)

70%
60%
50%
40%
30%
20%

Jakie specjalistyczne technologie są obecnie
wykorzystywane w Państwa ccentrach w Polsce?

SP

Jakie specjalistyczne technologie będą wymagane
w Państwa centrach w ciągu kolejnych 12 miesięcy –
proszę wskazać 5 najważniejszych (do I kw. 2022)?

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=194 centrów)
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Rycina 1.59
LICZBA WYKORZYSTYWANYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA I TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH (%)
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=194 centrów)

Automatyzacja procesów i wykorzystanie
sztucznej inteligencji
Jednym z najbardziej charakterystycznych trendów

Jak wynika z wyników tegorocznego badania,

w branży na skalę globalną i w Polsce jest wzrost

najczęściej wdrażają IPA centra hybrydowe (72,4%),

znaczenia inteligentnej automatyzacji procesów.

następnie centra SSC/GBS (65,4%) i BPO (62,5%).
Podobnie jak w ubiegłych latach, stopień wdrożenia jest

W 2020 roku 59% centrów usług biznesowych w Polsce

niższy w firmach IT (51,2%), a najniższy w centrach R&D

deklarowało korzystanie (w różnym stopniu) z IPA, 33%

(33,3%).

planowało jego wdrożenie w przyszłości, a tylko 8%
deklarowało brak zainteresowania jego wprowadzeniem.
W tegorocznym badaniu udział użytkowników
wzrósł do 62,6%, a kolejne 26,5% planuje wdrożyć
IPA w przyszłości.
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Rycina 1.60
CZY WDROŻONO ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU INTELIGENTNEJ AUTOMATYZACJI PROCESÓW (NP.
ZROBOTOZYWANĄ AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW)? (%)

W tegorocznym badaniu zapytano menedżerów o liczbę

10,9%

procesów bezdotykowych (niewymagających ręcznej
interwencji, wyłącznie algorytmy automatyczne)
i niebezdotykowych (wymagających ręcznej interwencji)
26,5%

w ich centrach, które zostały już zautomatyzowane.
Liczba zautomatyzowanych procesów, zarówno

62,6%

bezdotykowych, jak i niebezdotykowych, jest
na tym etapie stosunkowo niewielka. Ponadto różnice
między tymi dwoma typami procesów są niewielkie.
W większości centrów (ok. 3/5 centrów w Polsce)
zautomatyzowano tylko od 1 do 10 procesów

Nie i nie planujemy wdrożenia w przyszłości

(dotykowych lub bezdotykowych). Z drugiej strony

Jeszcze nie, lecz zamierzamy wdrożyć w przyszłości

6% respondentów deklarowało automatyzację ponad
100 procesów niebezdotykowych. Dla porównania

Tak

zaledwie 1,8% respondentów deklarowało automatyzację
ponad 100 procesów bezdotykowych.

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety
(N=230 centrów)

Rycina 1.61
LICZBA BEZDOTYKOWYCH I NIEBEZDOTYKOWYCH PROCESÓW ZAUTOMATYZOWANYCH W CENTRACH (%)

Touchless (niewymagające manulanej interwencji, wyłącznie automatyczne algorytmy)
58,4%
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56,0%
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=113 centrów)
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W większości centrów wykorzystanie IPA nie

zautomatyzowano ponad 40 etatów. Średnia liczba

doprowadziło do tej pory do automatyzacji stanowisk

zautomatyzowanych etatów wynosiła 35, a mediana

pracy na dużą skalę, mierzonej w przeliczeniu

zaledwie 7.

na pełne etaty. Obecnie 1/4 podmiotów deklaruje,
że wykorzystanie IPA nie doprowadziło do automatyzacji

Ogólnie respondenci deklarowali transformację

co najmniej jednego stanowiska. W 7,5% przypadków

3,3 tys. miejsc pracy (mniej niż 1,0% zatrudnienia). Z tej

wykorzystanie IPA doprowadziło do automatyzacji

perspektywy można uznać, proces robotyzacji w Polsce

100 lub więcej stanowisk pracy. W 1/5 przypadków

dopiero się rozpoczyna.

Rycina 1.62
LICZBA STANOWISK PRACY (ETATÓW) WSPOMAGANYCH PRZEZ IPA W CENTRACH W POLSCE (%)
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=93 centrów)
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92,8% centrów w Polsce, które wprowadziły IPA,

korzystających z różnych narzędzi RPA wskazuje

wykorzystuje roboty do automatyzacji procesów.

na wzrost w porównaniu z poprzednim raportem.

47,5% centrów wykorzystuje uczenie maszynowe,
a 33,8% korzysta z wirtualnych asystentów (chatbotów).

Pozostałe narzędzia IPA wskazane przez menedżerów

Najmniej popularnymi technologiami są narzędzia

to AI, API (interfejs aplikacji do programowania),

do rozpoznawania wizerunku i wideo/obrazów (18,7%)

rozszerzona rzeczywistość, iBPMS (inteligentne systemy

oraz narzędzia NLP (25,9%). RPA oznacza tworzenie

zarządzania procesami biznesowymi), tłumaczenie

robotów programowych (botów), które symulują

maszynowe, OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)

działanie użytkowników wykonujących określone

oraz skanowanie optyczne, eksploracja procesów

powtarzalne zadania w systemach IT. Odsetek firm

i skrypty SAP, a także narzędzia do rozpoznawania głosu.

Rycina 1.63
TECHNOLOGIE IPA WYKORZYSTYWANE W CENTRACH W POLSCE (%)

92,8%

Robotic Process Automation

47,5%

Machine Learning

33,8%

Virtual Assistant / Chat Bot

25,9%

Natural Language Programming

18,7%

Video / Picture Recognition

Other

8,6%
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=144 centrów)
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49% respondentów deklarowało, że posiada w Polsce

Głównym deklarowanym celem wprowadzenia IPA

centrum doskonałości w zakresie automatyzacji

(44,0% badanych) jest optymalizacja kosztów. 29,5%

procesów (wzrost o 2,0% w stosunku do zeszłorocznej

respondentów deklarowało poprawę jakości, a 19,2%

edycji). W 49,3% zatrudnienie w centrum doskonałości

szybkość świadczonej usługi. 7,3% respondentów

przekracza 10 etatów, w 34,3% jest to 5 lub mniej etatów,

wskazało inne motywy, takie jak ograniczenie pracy

a w 16,4% jest to 6-9 etatów. Wzrosła średnia wielkość

fizycznej, świadczenie usług zewnętrznych wymaganych

centrum doskonałości w zakresie automatyzacji.

przez klientów, kontrole wewnętrzne i zgodność
z przepisami, a także połączenie wszystkich trzech
głównych motywów. Jeden z respondentów deklarował,
że automatyzacja jest częścią globalnej strategii

Rycina 1.64

mającej wpływ na inne jednostki biznesowe, lecz nie na

WIELKOŚĆ (W ETATACH) CENTRUM
DOSKONAŁOŚCI W ZAKRESIE
AUTOMATYZACJI (%)

sam rynek polski, choć zarządzane z Polski.

Rycina 1.65
GŁÓWNY CEL WDROŻENIA IPA W CENTRACH (%)

7,3%

34,3%
49,3%

19,2%
44,0%
16,4%
29,5%

1-5
6-9
10 i więcej

Optymalizacja kosztów
Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety
(N=72 centrów)

Poprawa jakości
Szybkość usług
Inne

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety
(N=193 centrów)
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Główne bariery w automatyzacji procesów w centrach

brak kompetencji w zakresie wdrażania IPA (28,5%).

biznesowych w Polsce wskazywane przez respondentów

Około 1/5 firm wskazała na brak zainteresowania

nie uległy zmianie od ubiegłorocznej edycji badania

rozwiązaniami IPA ze strony swoich klientów

i obejmują nieodpowiednią jakość danych (45,1%),

lub niemożność korzystania z danych klientów

brak zasobów finansowych i czasowych (38,3%) oraz

ze względu na ograniczenia umowne lub ogólne przepisy.

Podobnie jak w zeszłym roku,
menedżerowie wskazali również:
Złożony model realizacji narzucony przez IT oraz wymagana złożona/rozproszona
infrastruktura IT,
Charakter procesów realizowanych przez centrum, który utrudnia lub uniemożliwia
korzystanie z IPA (procesy oparte w znacznym stopniu na wiedzy),
Słabe wsparcie ze strony zespołów IT w firmie,
Postrzeganie kosztów automatyzacji (np. licencji) jako przewyższających potencjalne
korzyści (np. oszczędności w przeliczeniu na pełne etaty) lub wynik celowej analizy
zwrotu z inwestycji,
Brak zainteresowania ze strony klientów lub klienci posiadający złożone systemy,
Postrzeganie IPA jako zagrożenie dla pracowników centrum,
Zbyt mała skala działalności, aby IPA przyniosła wymagane korzyści,
Długie procesy decyzyjne w organizacji,
Brak możliwości podjęcia decyzji o IPA dla centrów w Polsce,
Automatyzacja procesów poprzez projektowanie wewnętrzne,
Możliwość korzystania z zasobów grupy.
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Rycina 1.66
GŁÓWNE BARIERY WDRAŻANIA IPA (%)

Nieodpowiednia jakość danych
(np. brak standaryzacji, zbyt mała ilość danych itp.)

43,7%
37,2%

Brak zasobów finansowych i czasu

Brak kompetencji wewnętrznych
w zakresie zastosowania IPA

27,6%
19,1%

Brak zainteresowania ze strony klientów

Brak możliwości wykorzystania danych klientów
ze względu na ograniczenia umowne lub ogólne przepisy

18,1%
17,1%

Inne

Brak pomysłów i umiejętności, aby przełożyć zaawansowaną
analizę danych na uzasadnienie biznesowe

13,6%
11,1%

Brak zainteresowania ze strony spółki macierzystej

Brak kompetencji zewnętrznych – tj. polskich firm
technologicznych specjalizujących się w IPA

9,5%
0

10%

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=199 centrów)
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2 Rynek biurowy
w polsce
Po ponad roku pandemii Polska umocniła swoją pozycję

Pierwszy kwartał 2021 r. potwierdza trend spadkowy.

gospodarczą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

W kwartalnej strukturze ogólnopolskiego popytu

(CEE). Została uznana za jedną z gospodarek najbardziej

na nowoczesne powierzchnie biurowe dominowały

odpornych na kryzys wywołany przez COVID-19.

nowe umowy – 55%, udział renegocjacji rośnie
stopniowo – 38% a ekspansji spada – 4%. Współczynnik

W ostatnich latach Polska stała się niekwestionowanym

pustostanów dla projektów biurowych na dziewięciu

liderem na rynku biurowym w regionie CEE.

największych rynkach Polski odnotował wzrost

Potwierdza to rosnące zaufanie deweloperów,

do poziomu 12,1% wobec 8,7% na koniec 2019 r.

inwestorów i najemców rozszerzających swoją
działalność na dziewięciu stosunkowo dojrzałych

Pandemia COVID-19 zdecydowanie wpłynęła na rynek

rynkach regionalnych w największych polskich

nieruchomości komercyjnych w Polsce. Sytuacja

aglomeracjach m.in. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu,

globalna wydaje się niepewna i zmienia się dynamicznie,

Łodzi, Poznaniu, Trójmieście i Katowicach.

dlatego w wielu firmach procesy decyzyjne i negocjacje
nowych umów najmu zostały spowolnione. Liczba

Na koniec marca 2021 łączne zasoby nowoczesnej

umów podnajmu i renegocjacji będzie rosła,

powierzchni biurowej na 9 głównych rynkach

ponieważ najemcy będą odkładać w czasie decyzje

w kraju wyniosły 11,9 mln m2. W 2020 roku, mimo

o przeprowadzce, preferując w zamian renegocjowanie

spowolnienia gospodarczego, oddano do użytku ponad

obecnych umów na korzystnych warunkach.

707 tys. m2 w nowych projektach, co jest porównywalne
do poziomu odnotowanego w 2019 roku. Rynki regionalne

Firmy poddają analizie swoje modele pracy,

podążają za rozwojem stolicy i czerpią z tego korzyści,

aby zoptymalizować koszty, jak i znaleźć najlepsze

jednocześnie zachęcając zagranicznych inwestorów

rozwiązania, które pomogą osiągnąć skuteczną

do lokowania swoich kolejnych biur regionalnych.

równowagę między pracą biurową a pracą zdalną.

Pod względem popytu na wynajętą powierzchnię miniony

Najbliższe kwartały przyniosą redefinicję funkcji biurowej.

rok odzwierciedlił negatywny wpływ pandemii i zmianę

W nowej roli biuro usprawni budowanie zespołu i wzmocni

w podejściu do modelu pracy. Całkowity wolumen

tożsamość firmy, a także poczucie przynależności

transakcji najmu zawartych w 2020 r. wyniósł około

do organizacji. Według najnowszych badań tego właśnie

1,18 mln m2, co stanowi spadek o 26% w porównaniu

najbardziej brakuje pracownikom pracującym zdalnie.

do rekordowego poziomu osiągniętego w 2019 roku.

Opracowanie treści rodziału: Colliers
Colliers jest wiodącą firmą oferującą szeroki wachlarz usług najwyższej jakości na rynku nieruchomości oraz
zarządzanie inwestycyjne. Działając w 67 krajach, ponad 15 000 specjalistów współpracuje w celu maksymalizacji
wartości nieruchomości dla najemców, właścicieli i inwestorów. Więcej o Colliers na: colliers.com
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Rycina 2.1
Rynek powierzchni biurowych w polsce w kwietniu 2021 roku

11 900 000 m

9

26%

1 100 100 m

2

Całkowite zasoby nowoczesnej
powierzchni biurowej w Polsce.

Liczba rozwiniętych rynków.

2

Udział popytu wygenerowanego
przez centra biznesowe –
Warszawa i regiony w 2020 r.

10%

Powierzchnia w budowie w 2020 r.

24,50 EUR

Najwyższe czynsze transakcyjne
Warszawa (m2 / msc).

Udział popytu wygenerowanego przez
centra biznesowe – Warszawa w 2020 r.

915

11,00-15,75 EUR
Najwyższe czynsze transakcyjne
w miastach regionalnych
(m2 / msc).

Liczba umów najmu w 2020 r.

1 184 300 m

2

310 000 m

2

Wolumen umów najmu w 2020 r.

Powierzchnia biurowa wynajęta przez
firmy BPO / SSC w 2020 r.

19

310 000 m

Liczba umów najmu powyżej 10 tys. m2
w 2020 r.

2

Absorpcja w 2020 r.

12,1%

Wakaty na głównych rynkach w Polsce.
Źródło: Colliers
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Warszawa
Warszawa jest największym rynkiem biurowym
w Polsce, oferującym ponad 6,0 mln m² nowoczesnej
powierzchni biurowej. W mieście można zaobserwować
szereg inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych
w budowie. W 2020 roku do użytku oddano
15 projektów o łącznej powierzchni 314 tys. m². Jest
to wynik dwukrotnie wyższy od rekordowo niskiego
odzwierciedlającego okres luki podażowej na rynku
odnotowanego w 2019 r. Jedynie w pierwszym
kwartale 2021 r. ukończono projekty biurowe
o powierzchni 161,1 tys. m2. Do największych
oddanych w ostatnio projektów należą The Warsaw
HUB B i C (89 tys. m²), Skyliner (48,5 tys. m2)
oraz Mennica Legacy Tower (47,9 tys. m²).
W fazie realizacji na rynku warszawskim z terminem
oddania na lata 2021-2022 pozostaje około
390,8 tys. m². Największe projekty znajdujące
się w budowie to wieża w kompleksie biurowym
Varso Place (66,5 tys. m²), Warsaw Unit (59 tys. m²)
oraz Forest 2 (51,7 tys. m2). Koncentracja projektów
w budowie przypada przede wszystkim
na Centrum oraz Centralny Obszar Biznesu.
Całkowity wolumen transakcji najmu w 2020 r.
osiągnął wartość ponad 602 tys. m², więc był o 29%
niższy niż w 2019 r., co było bezpośrednim rezultatem
spowolnienia gospodarczego i odkładania decyzji
najemców o relokacjach, związanym z pandemią
Covid 19 i zmianą trybu pracy na zdalny. Popyt
odnotowany w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł
109,3 tys. m2 i było o 30% niższy niż w porównywalnym
okresie minionego roku. W kwartalnej strukturze najmu
największy udział przypadł nowym transakcjom – 66%,
renegocjacje wyniosły 32% a ekspansje – 2%.
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Najwięcej umów podpisano w strefach: Mokotów

Rycina 2.2

(33 tys. m²), Centrum (22,3 tys. m²) oraz w Centralnym

Wskaźniki rynkowe w I kw. 2021 r.
– Warszawa

Obszarze Biznesu (17,9 tys. m²). Największymi
transakcjami podpisanymi od początku 2020 r.
były: umowa przednajmu PZU w wieży Generation
Park Y (46,5 tys. m²), umowa najmu DSV w DSV HQ
(20 tys. m², ekspansja i renegocjacja Poczty Polskiej
w Domaniewska Office Hub (19 tys. m²) oraz

Trend

Podaż całkowita

6,03 mln m

2

renegocjacja PZU w Konstruktorska Business
Center (17,5 tys. m²).
Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. współczynnik
pustostanów w Warszawie wzrósł do poziomu 11,4%,
co jest zmianą o 3,6 p.p. w porównaniu do końca 2019 r.

Trend

Nowa podaż

167 100 m

2

Powodem zwiększenia dostępności powierzchni była
znacząca ilość nowo oddanej powierzchni po
3 latach luki podażowej na rynku biurowym w stolicy.
Stawki najmu za powierzchnie biurowe odnotowały

Trend

Stopa pustostanów

11,4%

korektę po wzrostach w ostatnich latach. Czynsze
wywoławcze w strefach centralnych wynoszą obecnie
od 19,00 do 24,50 EUR / m²/ miesiąc, natomiast
w projektach pozacentralnych są niższe i kształtują
się na poziomie 12,50-16,50 EUR / m² /miesiąc.

Trend

Popyt

109 300 m

2

Powierzchnia w budowie

Trend

390 800 m

2

Czynsz wywoławczy (EUR/m2/miesiąc) Trend

19,00-24,50 EUR

Źródło: Colliers
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Kraków
Kraków jest drugim po Warszawie największym hubem
biurowym w Polsce, który od lat charakteryzuje
się dynamicznym rozwojem. Budynki ukończone
w ciągu ostatnich pięciu lat stanowią ponad 50%
istniejącej podaży. Zasoby biurowe Krakowa
przekroczyły w pierwszym kwartale 2021 r. poziom
1,57 mln m2. W trakcie minionego roku 2020 do użytku
oddano ponad 140,7 tys. m2 nowoczesnej powierzchni
biurowej w ramach 13 projektów. Jest to o 12% mniej
niż w 2019 r. Wśród największych projektów oddanych
do użytku znalazły się m.in. takie budynki jak High5ive 4
(23,5 tys. m2), Podium Park B (16,4 tys. m2), Unity Tower
(15,6 tys. m2).
Od początku 2021 r. deweloperzy ukończyli trzy nowe
projekty – Equal Busniess Park D (11,7 tys. m2), Ocean
Office Park A1 (7,8 tys. m2) oraz rozbudowa Centrum
Biurowego Lubicz I (2 tys. m2). Na koniec marca 2021 r.
w fazie realizacji, z planowanym terminem oddania
na lata 2021-2022, znajdowało się 103,8 tys. m2.
Największe powstające budynki to m. in.: Tertium
Business Park B (13 tys. m2) oraz The Park Cracow
bud. 1 (12,5 tys. m2) i High5ive 3 (10,6 tys. m2). W fazie
planowania z terminem oddania do końca 2023 r. jest
kolejne 150 tys. m2.
Kraków jest liderem wśród miast regionalnych
pod względem wynajętej w 2020 r. powierzchni
biurowej. Łączny popyt brutto ukształtował
się na poziomie 157,7 tys. m2. Jest to o 41% mniej
niż w rekordowym pod tym względem 2019 r.
W pierwszym kwartale 2021 r. aktywność najemców
była również jedną z najwyższych spośród miast
regionalnych i osiągnęła 26,7 tys. m2. Kwartalny udział
nowych transakcji wyniósł 50% a renegocjacji 48%.
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Wśród największych transakcji podpisanych

Rycina 2.3

od początku 2020 r. wymienić należy renegocjację

Wskaźniki rynkowe I kw. 2021 r.
– KRAKÓW

ABB w budynku Axis (20 tys. m2), pre-let poufnego
najemcy w Tertium Business Park C (14,5 tys. m2),
oraz renegocjacja poufnego najemcy z sektora
IT w kompleksie Korona (Galileo, Netwon i Edison)
na 11,3 tys. m2.

Podaż całkowita

Trend

1,57 mln m

2

Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. współczynnik
pustostanów zwiększył się o 4,3 p.p. w stosunku
do końca 2019 r. i osiągnął 15%, co przełożyło
się na 236 tys. m2 dostępnej powierzchni. Wzrost
współczynnika pustostanów był wynikiem
ograniczonego popytu oraz dużej ilości nowej podaży

Nowa podaż

Trend

21 400 m

2

dostarczonej na rynek krakowski w tym okresie.
Stopa pustostanów
Czynsze za powierzchnię biurową utrzymują
się na podobnym poziomie od kilku kwartałów, jednak
ich wysokość różni się w zależności od strefy biurowej.

Trend

15,0%

W nowoczesnych projektach klasy A najemcy muszą
zapłacić od EUR 13,50 do 15,50 m2 /miesiąc w strefie
centralnej oraz od EUR 12,00 do 14,50 m2 /miesiąc
w strefach pozacentralnych.

Popyt

Trend

26 700 m

2

Powierzchnia w budowie

Trend

103 800 m

2

Czynsz wywoławczy (EUR/m2/miesiąc) Trend

13,50-15,50 EUR

Źródło: Colliers
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Wrocław
Istniejąca powierzchnia biurowa na rynku
wrocławskim to ponad 1,2 mln m2, co plasuje
miasto na drugim miejscu wśród biurowych
rynków regionalnych. W 2020 r. deweloperzy oddali
do użytku 58,5 tys. m2 w ramach 4 projektów.
Były to Centrum Południe (23,6 tys. m2), I faza
West 4 Business Hub (14,4 tys. m2), City Forum:
City 2 (12,1 tys. m2) oraz Techland (8,3 tys.m2).
W pierwszym kwartale 2021 r. nie odnotowano
dostarczenia nowych projektów na rynek.
We Wrocławiu można wyróżnić kilka obszarów
o największej koncentracji powierzchni biurowej.
Większość zasobów (40%) zlokalizowana jest
w Centralnym Obszarze Biznesu, który możemy
podzielić na ścisłe centrum i obszar okołocentralny.
Kolejną lokalizacją jest Zachodni Obszar Biznesu
(wzdłuż ul. Legnickiej i ul. Strzegomskiej),
na który przypada ok. 38% zasobów. We Wrocławiu
funkcjonuje też Południowa Oś Biznesu –
wzdłuż ul. Powstańców Śląskich (9% istniejącej
powierzchni). Pozostałe projekty znajdują się poza
granicami wyznaczonych stref biurowych.
W fazie budowy na koniec marca 2021 r. we Wrocławiu
znajdowało się 117,2 tys. m2 nowoczesnych biur. Wśród
największych powstających projektów wymienić
należy Mid Point 71 (36 tys. m2), Infinity (19,9 tys. m2)
oraz Wrocławski Park Biznesu III (17,4 tys. m2).
We Wrocławiu utrzymuje się również wysoki poziom
zainteresowania ze strony najemców powierzchni
biurowej – popyt brutto w minionym roku wyniósł
128,4 tys. m2. Jest to o 4% więcej niż w 2019 r.
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W pierwszym kwartale 2021 r. popyt na powierzchni

Rycina 2.4

biurowe był wysoki i osiągnął poziom 21,5 tys. m .

Wskaźniki rynkowe w I kw. 2021 r.
– Wrocław

2

W kwartalnej strukturze umów dominowały nowe
umowy – 67%, renegocjacje sięgnęły 23%
a ekspansje 1% wolumenu najmu.
Największe transakcje zawarte od początku
2020 r. obejmowały: renegocjację Nokia Solutions

Podaż całkowita

Trend

1,23 mln m

2

and Networks w West Link oraz West Gate
(29 tys. m2), renegocjację poufnego najemcy
w Dominikańskim bud. B (12,1 tys. m2) oraz
renegocjację DXC Technology w Renomie (10,7 tys. m2).
Na koniec marca 2021 r. współczynnik

Nowa podaż

Trend

0m

2

pustostanów wzrósł w porównaniu do końca
2019 r. o 1,7 p.p. i wyniósł 14,2%, co przełożyło
się na 174 tys. m dostępnej powierzchni.
2

Czynsze za powierzchnię biurową utrzymują

Stopa pustostanów

Trend

14,2%

się na podobnym poziomie od kilku kwartałów.
W nowoczesnych projektach klasy A najemcy
muszą zapłacić od EUR 13,50 do 15,50 m2 /
miesiąc w strefie centrum oraz od EUR 12,00 do
13,50 m2 /miesiąc w strefach poza centrum.

Popyt

Trend

21 500 m

2

Powierzchnia w budowie

Trend

117 200 m

2

Czynsz wywoławczy (EUR/m2/miesiąc) Trend

13,50-15,50 EUR

Źródło: Colliers

124

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021
Rynek biurowy w Polsce

Trójmiasto
Zasoby biurowe aglomeracji na poziomie
913,6 tys. m2 na koniec marca 2021 r. plasują
Trójmiasto na trzecim miejscu wśród miast
regionalnych. Najwięcej istniejącej powierzchni
zlokalizowane jest w Gdańsku – 78%, pozostałe 18%
w Gdyni i 4% w Sopocie. Koncentracja powierzchni
biurowej występuje wzdłuż trasy Szybkiej Kolei
Miejskiej, Drogi Gdyńskiej oraz al. Grunwaldzkiej.
Projekty biurowe występują też w okolicach gdańskiego
lotniska oraz w centrum Gdańska.
W 2020 r. do użytku oddano 60,3 tys. m2 nowoczesnej
powierzchni biurowej w ramach sześciu projektów
biurowych, co jest wynikiem porównywalnym z 2019 r.
Wśród największych oddanych projektów znalazły
się siódma faza kompleksu Olivia Business Centre –
Olivia Prime B (25 tys. m2) oraz Wave A (23,6 tys. m2).
Większość projektów ukończono w Gdańsku, a tylko
jeden w Sopocie – Rzemieślnicza 15 (2,5 tys. m2).
W pierwszym kwartale 2021 r. na rynek dostarczono
dwa projekty zlokalizowane w Gdańsku – Palio
A (16,5 tys. m2) oraz LPP Fashion Lab I (8,5 tys. m2).
W budowie na koniec marca 2021 r. znajdowało
się 116,9 tys. m2. Wśród największych projektów w fazie
realizacji były m.in. trzy budynki 3T Office Park w Gdyni
(38,2 tys. m2), Format (15 tys. m2) oraz biurowiec C300
(13,8 tys. m2).
W 2020 r. popyt brutto na powierzchnię biurową
w Trójmieście zmniejszył się o 12% w porównaniu
do 2019 r. i wyniósł 87,7 tys. m2. Aktywność najemców
zarejestrowana w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła
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37,9 tys. m2 i była najwyższa ze wszystkich rynków

Rycina 2.5

regionalnych. Dominującą częścią kwartalnego

Wskaźniki rynkowe w i kw. 2021 r.
– TRÓJMIASTO

wolumenu transakcji były renegocjacje, których udział
wyniósł 45%, podczas gdy nowych umów – 42%.
Transakcje na użytek właściciela sięgnęły 22%,
natomiast ekspansje 1% kwartalnego popytu.
Wśród największych transakcji zawartych na rynku

Podaż całkowita

Trend

913 600 m

2

od początku 2020 r. na rynku wymienić należy m.in.
nową umowę Amazon w budynku Alchemia IV Neon
(12,1 tys. m2), renegocjację Intel w Tryton Business
House (9,9 tys. m2) oraz renegocjacje firmy Nordea
w Tensor Office Park w Gdyni (8,8 tys. m2 w trzech
budynkach).
Wskaźnik pustostanów na koniec pierwszego kwartału
2021 r. osiągnął poziom 9,1%, co oznacza znaczny
wzrost z rekordowo niskiej wartości odnotowanej
na koniec 2019 r. W Trójmieście znajduje się obecnie

Nowa podaż

Trend

25 000 m

2

Stopa pustostanów

Trend

9,1%

82,7 tys.m² dostępnej powierzchni. Współczynnik
pustostanów w Gdańsku wyniósł 10,3%, a w Gdyni 3,5%.
Czynsze za powierzchnię biurową w nowoczesnych
projektach klasy A najemcy kształtują się na poziomie
od EUR 12,50 do 15,00 m /miesiąc w strefach
2

Popyt

Trend

37 900 m

2

centralnych oraz od EUR 12,00 do 13,00 m2 /miesiąc
w strefach poza centrum.

Powierzchnia w budowie

Trend

116 900 m

2

Czynsz wywoławczy (EUR/m2/miesiąc) Trend

12,50-15,00 EUR

Źródło: Colliers
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Katowice
Zasoby biurowe Katowic wynoszą prawie 585 tys. m2.
W minionym roku do użytku oddano 61,3 tys. m2 biur,
co było wynikiem rekordowym i ponad sześciokrotnie
wyższym niż w 2019 r. W pierwszym kwartale
2021 r. nie odnotowano dostarczenia nowych
projektów na rynek. Rozwój podaży następuje
cyklicznie – zazwyczaj po roku obfitującym w nowe
otwarcia budynków następuje obniżenie aktywności
deweloperów pozwalające na absorpcję istniejącej
powierzchni biurowej.
Wśród oddanych w 2020 r. projektów znalazły się 2 fazy
Face2Face Business Campus (budynek A – 19,6 tys. m2,
budynek B – 26,2 tys. m2), DL Piano (11,5 tys.m2) oraz
Global Office Park C (4 tys. m2). Projekty ukończone
w ostatnich 5 latach stanowią 33% istniejących
zasobów. Lokalizacja istniejących budynków biurowych
to okolice głównych arterii komunikacyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem ul. Chorzowskiej oraz
al. Korfantego, al. Murckowskiej, al. Górnośląskiej
i al. Roździeńskiego.
Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. w budowie
znajdowało się ponad 224,6 tys. m2. Swoje projekty
rozpoczęli lokalni, jak i międzynarodowi deweloperzy
tj. Cavatina, Ghelamco, GPP, Maksimum, TDJ Estates
and Trigranit które będą ukończone stopniowo
w kolejnych latach.
W 2020 r. popyt na rynku katowickim wyniósł
65 tys. m2, co oznacza spadek o 23% w porównaniu
do rekordowego poziomu z 2019 r. Najemcy wykazywali
duże zainteresowanie projektami w budowie. W ramach
umów pre-let wynajęto 38,7 tys. m2, co stanowiło 60%
całkowitego popytu. Jest to najwyższa wartość wśród
wszystkich miast regionalnych.
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W pierwszym kwartale 2021 r. podpisano kilka

Rycina 2.6

transakcji co przełożyło się na popyt na poziomie

Wskaźniki rynkowe w I kw. 2021 r.
– KATOWICE

4,3 tys. m2. Najwyższy udział w kwartalnym popycie
miały nowe umowy – 51%, podczas gdy renegocjacje
wyniosły 43% a ekspansje 6% kwartalnego wolumenu
najmu.
Wśród największych umów podpisanych

Podaż całkowita

Trend

585 000 m

2

od początku 2020 r. wymienić należy: pre-let ING Tech
Poland w Global Office Park (16,6 tys. m2) oraz nową
umowę Capgemini w Face2Face Business Campus B
(11 tys. m2).
Współczynnik powierzchni niewynajętej w ostatnich

Nowa podaż

Trend

0m

2

kwartałach wykazywał trend wzrostowy i na koniec
marca 2021 r. wyniósł 9,3% (wzrost o 3,7 p.p.
w porównaniu do końca 2019 r.). Nieuchronnym
efektem rekordowego poziomu nowej podaży oraz
ograniczonego popytu jest wzrost współczynnika

Stopa pustostanów

Trend

9,3%

pustostanów.
Stawki najmu w najlepszych budynkach w mieście
wahają się w zakresie EUR 13,50 do 15,50 m2 /miesiąc
w strefach centralnych oraz od EUR 11,00 do 13,00 m2 /
miesiąc w strefach pozacentralnych.

Popyt

Trend

4 300 m

2

Powierzchnia w budowie

Trend

224 600 m

2

Czynsz wywoławczy (EUR/m2/miesiąc) Trend

13,50-15,50 EUR

Źródło: Colliers
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Poznań
Poznań to miasto o zróżnicowanej gospodarce,
będące największym ośrodkiem miejskim w północnozachodniej części kraju. Obecne zasoby biurowe
Poznania wynoszą 583 tys. m2. Prawie 40% powierzchni
zlokalizowana jest w centrum miasta i ograniczona
ulicami Solną, Małe Garbary, Matyi, Królowej Jadwigi,
Roosevelta oraz od wschodu rzeką Wartą. Pozostałe
dwa obszary koncentracji powierzchni biurowej
to okolice Jeziora Maltańskiego oraz zachodnia część
miasta, przy ul. Bułgarskiej, gdzie znajduje się kompleks
Business Garden Poznań – największy park biurowy
w mieście (86,7 tys. m2). Wolumen nowej podaży
w 2020 r. był ponad czterokrotnie niższy niż w 2019 r.
Do użytku oddano 18,3 tys. m2 w ramach dwóch
projektów. Były to: Giant Office (15,3 tys. m2)
oraz Towarowa 39 (3 tys. m2). W pierwszym
kwartale 2021 r. nie odnotowano dostarczenia
nowych projektów na rynek.
Na koniec marca 2021 r. w budowie było
70,4 tys.m2 biur, m.in.: Nowy Rynek D zlokalizowany
w ścisłym centrum miasta (35,8 tys. m2) i Andersia
Silver (33,6 tys. m2). W fazie planowania na lata
2022-2024 znajduje się kolejne 84,4 tys. m2.
Całkowity wolumen transakcji najmu w 2020 r. wyniósł
63,2 tys. m2 i w porównaniu do 2019 r. był wyższy
o 55%. W pierwszym kwartale 2021 r. odnotowano pięć
umów na około 4,7 tys. m2. renegocjacje stanowiły 83%
kwartalnego popytu, natomiast nowe umowy 17%.
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Wśród największych umów podpisanych w 2020 r.

Rycina 2.7

znalazły się dwie umowy pre-let w budynku Nowy

Wskaźniki rynkowe w I kw. 2021 r.
– POZNAŃ

Rynek D1 – Allegro na 26 tys. m2 oraz Rockwool
na 5,9 tys. m2, ekspansja GSK w Business
Garden Poznań B6 (3,4 tys. m2), renegocjacja
Majorel w budynku Maraton A (3,2 tys. m ).
2

Na koniec marca 2021 r. współczynnik

Podaż całkowita

Trend

583 000 m

2

powierzchni wzrósł w porównaniu do końca
2019 r. o 1,7 p.p. i wyniósł 12,5%, co przełożyło
się na 73 tys. m2 dostępnej powierzchni. Szacuje się,
że około 36% dostępnej powierzchni zlokalizowane
jest w kompleksie Business Garden Poznań.

Nowa podaż

Trend

0m

2

Czynsze za powierzchnię biurową utrzymują
się na podobnym poziomie od kilku kwartałów.
W nowoczesnych projektach klasy A najemcy
muszą zapłacić od EUR 14,50 do 15,75 m2 /miesiąc
w strefie centrum natomiast od EUR 13,00 do

Stopa pustostanów

Trend

12,5%

14,00 m2 /miesiąc w strefach poza centrum.
Popyt

Trend

4 700 m

2

Powierzchnia w budowie

Trend

70 400 m

2

Czynsz wywoławczy (EUR/m2/miesiąc) Trend

13,25-15,75 EUR

Źródło: Colliers
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Łódź
Wyjątkową cechą Łodzi jest integracja
nowoczesności i przemysłowej przeszłości miasta.
Trwa tu obecnie szeroki program rewitalizacji –
zarówno kwartałów mieszkalnych w Śródmieściu,
terenów poprzemysłowych, jak i Nowego Centrum
Łodzi (NCŁ). Podaż nowoczesnej powierzchni
biurowej w Łodzi na koniec pierwszego kwartału
2021 r. wyniosła 578,5 tys. m2. W 2020 r. oddano
do użytku 6 projektów biurowych o powierzchni
50,8 tys. m2. Były to m.in. Hi Piotrkowska 155
(21 tys. m2), Brama Miasta A (14,1 tys. m2), Cross
Point C (5,3 tys. m2). W pierwszym kwartale
2021 r. nie oddano żadnych nowych projektów.
W marcu 2021 r. w budowie znajdowało
się 44,8 tys. m2 powierzchni biurowej planowanej
do oddania do końca 2023 r. Największe
inwestycje pozostające w budowie to React
(15,4 tys. m2), Fuzja (bud. J i I-01 – 9,7 tys. m2)
oraz Monopolis M3 (8,6 tys. m2).
Łączny popyt brutto w Łodzi w 2020 r. ukształtował
się na poziomie 62,4 tys. m2. Jest to o 17% więcej
niż w 2019 r. W pierwszym kwartale 2021 r. podpisano
jedynie cztery umowy na ok. 2,3 tys. m2. Dominującą
część całkowitej aktywności najemców w 2020 r.
stanowiły nowe transakcje – 59%. Renegocjacje
i przedłużenia umów miały najwyższy udział
w kwartalnym popycie – 655 wolumenu. Nowe
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umowy stanowiły 35% całej aktywności najemców.

Rycina 2.8

Wśród największych transakcji podpisanych

Wskaźniki rynkowe w I kw. 2021 r.
– Łódź

od początku 2020 r. w Łodzi znalazły się pre-let Fujitsu
Technology Solutions w budynku Fuzja (16,3 tys. m2),
ekspansja i renegocjacja Barry Callebaut w University
Business Park B (6 tys. m2), ekspansja i renegocjacja
Takeda w Sterlinga Business Centre (5,7 tys. m2).
Na koniec marca 2021 r. współczynnik
pustostanów wzrósł o 5,7 p.p. w porównaniu
do końca 2019 r. i wyniósł 16,9%, co przełożyło
się na 98 tys. m2 dostępnej powierzchni. Jest
to najwyższy współczynnik pustostanów wśród

Podaż całkowita

Trend

578 500 m

2

Nowa podaż

Trend

0m

2

miast regionalnych. Tak wysoki współczynnik
pustostanów jest wynikiem dużej ilości nowej
powierzchni oddanej do użytku w 2019 i 2020 r.
Łódź stanowi konkurencyjny rynek w stosunku

Stopa pustostanów

Trend

16,9%

do pozostałych miast – czynsze wywoławcze
w najlepszych budynkach kształtują się na poziomie
na poziomie EUR 12,00 do 14,50 m2 /miesiąc
w strefie centrum oraz EUR 9,00 do 11,00 m2 /
miesiąc w strefach poza centrum.

Popyt

Trend

2 300 m

2

Powierzchnia w budowie

Trend

44 800 m

2

Czynsz wywoławczy (EUR/m2/miesiąc) Trend

12,00-14,50 EUR

Źródło: Colliers
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Szczecin
Istniejąca nowoczesna powierzchnia biurowa
w Szczecinie to 183,4 tys. m2, co plasuje miasto
jako przedostatni wśród ośmiu biurowych rynków
regionalnych. Jest 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. W 2020 r. deweloperzy oddali do użytku
3,4 tys. m2 w ramach projektu biurowego Stettiner.
Było to znaczącym spadkiem po rekordowym roku
2019, gdy na rynek dostarczono 23,1 tys. m2 w ramach
pięciu projektów. W pierwszym kwartale 2021 r.
nie oddano do użytku nowych projektów biurowych.
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. Nową lokalizacją jest południowa
część miasta – Gumieńce, gdzie w ostatnich
latach oddano do użytku duże projekty biurowe
– Cukrowa Office i Szczecin Business Plaza.
Na koniec marca 2021 r. w budowie znajdowało
się ok. 8 tys. m2 w ramach Hanza Tower – projektu
wieżowego J.W. Construction o charakterze mixed-use,
łączącego funkcje biurową, usługową i mieszkalną.
W Szczecinie utrzymuje się stabilny poziom
zainteresowania ze strony najemców powierzchni
biurowej. Popyt brutto w minionym roku wyniósł
niemal 9,3 tys. m2 i jest to spadek o 30% w porównaniu
do roku 2019. W pierwszym kwartale 2021 r. podpisano
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tylko jedną transakcję – renegocjacje kontraktu

Rycina 2.9

na 930 m . Największy udział wśród wszystkich

Wskaźniki rynkowe w I kw. 2021 r.
– SZCZECIN

2

kontraktów w 2020 r. miały nowe umowy – 60%.
Renegocjacje i przedłużenia umów stanowiły 27%
wolumenu i jest to wzrost o 5 p.p. w porównaniu
do minionego roku. Ekspansje wyniosły natomiast 13%.
Największe transakcje obejmowały nową umowę

Podaż całkowita

Trend

183 400 m

2

Metro Services Poland w budynku Posejdon
(2,8 tys. m2), renegocjacje Diebold Nixdorf w Oxygen
(934 m2) oraz wynajem powierzchni przez poufnego
najemcę w Bramie Portowej I (930 m2).

Nowa podaż

Trend

0m

2

Współczynnik pustostanów w 2020 r.
utrzymywał się na stabilnie niskim poziomie.
Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wyniósł
7.4%, co oznacza wzrost o 1,6 p.p. w porównaniu
z końcem 2019 r. Jest to najniższa stopa pustostanów
wśród wszystkich rynków regionalnych.
Czynsze za powierzchnię biurową utrzymują

Stopa pustostanów

7,4%
Popyt

się na podobnym poziomie od kilku lat.
W nowoczesnych projektach klasy A najemcy
muszą zapłacić od EUR 12,00 do 14,50 m2 /miesiąc
w strefie centrum oraz od EUR 9,00 do 12,00 m /
2

Trend

Trend

930 m

2

miesiąc w strefach poza centrum.
Powierzchnia w budowie

Trend

8 000 m2
Czynsz wywoławczy (EUR/m2/miesiąc) Trend

11,00-14,50 EUR

Źródło: Colliers
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Lublin
Położony we wschodniej Polsce Lublin jest
największym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym
i akademicki w regionie. Całkowite zasoby
nowoczesnej powierzchni biurowej na koniec
marca 2021 r. wyniosły 183,2 tys. m2 w ramach
41 nowoczesnych budynków biurowych.
Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. w Lublinie
w fazie aktywnej budowy znajduje się ok. 21,5 tys.
m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Są to trzy
projekty: G7 Inter Office (9 tys. m2), Cz Office Park D –
I etap (8,5 tys. m2) oraz Wojciechowska 9 (4,5 tys. m2).
W fazie planowania jest kolejne 8 tys. m2 w ramach
II etapu CZ Office Park D. W 2020 r. Deweloperzy
nie oddali do użytku żadnych nowych
projektów biurowych od końca 2019 r.
Całkowity wolumen transakcji najmu w Lublinie
w 2020 r. wyniósł 8,8 tys. m2. Jest to o 2% mniej
niż w 2019 r. Wśród wszystkich kontraktów
zdecydowanie dominowały nowe umowy, które
stanowiły 75% całkowitego wolumenu transakcji.
Renegocjacje umów wyniosły 25%. W pierwszym
kwartale 2021 r. nie odnotowano żadnych transakcji.
Wśród największych transakcji zawartych
na rynku lubelskim w 2020 r. wymienić należy
nową umowę Urzędu Miasta Lublin w budynku
Spokojna 2 (3,4 tys. m2), renegocjację DataArt
w budynku Zana 39a (2,2 tys. m2), nową umowę
Generali w budynku Spokojna 2 (1,4 tys. m2).
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Na koniec marca 2021 r. współczynnik powierzchni

Rycina 2.10

niewynajętej w Lublinie wzrósł o 2,4 p.p.

Wskaźniki rynkowe I kw. 2021 r.
– Lublin

w porównaniu do końca 2019 r. i wyniósł 11,7%.
Obecnie w Lublinie pozostaje 21,3 tys. m2 wolnych
biur – zarówno w klasie A, jak i B/B+.
Lublin stanowi konkurencyjny rynek w stosunku
do pozostałych miast regionalnych ze względu

Podaż całkowita

Trend

183 200 m

2

na korzystne warunki najmu. Czynsze za powierzchnię
biurową utrzymują się na podobnym poziomie
od kilku kwartałów. W nowoczesnych projektach
klasy A najemcy płacą od EUR 11,00 do 13,50 m2 /
miesiąc w strefie centralnej oraz od EUR 9,75 do
12,00 m2 /miesiąc w strefach poza centrum.

Nowa podaż

Trend

0m

2

Stopa pustostanów

Trend

11,7%
Popyt

Trend

0m

2

Powierzchnia w budowie

Trend

21 500 m

2

Czynsz wywoławczy (EUR/m2/miesiąc) Trend

11,00-13,50 EUR

Źródło: Colliers

136

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021
Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w miastach rozwijających się
Od kilku lat coraz częściej uwagę inwestorów

Pomiędzy rynkami występują znaczące różnice

przyciągają rynki biurowe w mniejszych miastach.

w poziomie rozwoju. Istnieją dobrze ugruntowane

Oferują dostęp do wykwalifikowanych pracowników

lokalizacje biurowe, takie jak Bydgoszcz i Rzeszów.

wykształconych na lokalnych uczelniach, znajomość

Popularność zdobywają również rynki wschodzące,

języków, bliskość dużych aglomeracji, a także niższe

takie jak Białystok, Radom czy Tarnów. W wielu przy-

koszty pracy i wynajmu powierzchni biurowej.

padkach w tych miastach planowana podaż przewyższa
istniejące zasoby powierzchni biurowej, chociaż rozpo-

Warto zwrócić uwagę, że nowoczesne projekty biurowe

częcie budowy planowanych projektów warunkowane

w standardzie klasy A nie są typowe dla zasobów istnie-

jest zawarciem transakcji przednajmu powierzchni

jącej powierzchni biurowej w mniejszych miastach,

przez zainteresowanych najemców. Poprawiający

jednak przeważają wśród projektów w budowie

się klimat gospodarczy przyciągający inwestorów
do miasta stwarza również rosnące zapotrzebowanie

i planowanych. Duży udział w istniejących projektach

na coraz lepsze biura od lokalnych najemców.

biurowych mają kamienice lub budynki o niższym
standardzie klasyfikowane jako budynki klasy B i C.

Tabela 2.1
Rozwijające się rynki biurowe w mniejszych miastach w Polsce, I kw. 2021 r.

Białystok

Bydgoszcz

Kielce

Olsztyn

Opole

Radom

Rzeszów

Tarnów

Toruń

Podaż całkowita
(m2)

55 800

129 700

70 700

47 100

41 900

47 300

105 000

14 600

81 900

Stopa
pustostanów (%)

12%

13%

6%

9%

12%

11%

18%

15%

12%

Nowa
podaż 2020
(m2)

0

7 500

5 400

0

0

0

14 800

0

6 300

Powierzchnia
w budowie (m2)

0

0

0

10 500

18 600

0

12 000

0

2 800

Czynsz
wywoławczy
(EUR/m2/
miesiąc)

Źródło: Colliers

8,00-12,00 7,00-12,00 8,00-13,00 7,00-12,00 7,00-10,00 7,00-11,00 8,00-14,00 7,00-11,00 7,00-12,00
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Biura w świecie pandemii
Pandemia COVID-19 przyniosła zdecydowane

Jednak takie decyzje warto podejmować w kontekście

przyspieszenie trendu rosnącej elastyczności

perspektywy długoterminowej, z uwzględnieniem celów

pracy, zmuszając organizacje do zmiany podejścia

biznesowych organizacji, planów rozwoju oraz potrzeb

do pracy zdalnej i prac z biura. W rezultacie

pracowników. Obserwując nastroje wśród klientów,

obserwujemy pojawianie się nowych, hybrydowych

szczególnie z sektora IT, widzimy chęć wdrażania

modeli pracy, łączących pracę wirtualną z pracą

hybrydowego modelu pracy. Dla rynku biurowego

wymagającą obecności w biurze i bezpośrednich

będzie to oznaczało wolniejszy proces komercjalizacji.

interakcji. Ta zmiana wpływa zarówno na procesy

Szacujemy, że ten stan utrzyma się jeszcze przez

organizacyjne i podejście zarządcze, jak i na popyt

około 2-3 lata. Jednak nowo powstające firmy, wzrost

i strukturę najmu przestrzeni biurowych. Znaczące

liczby pracowników w sektorze nowoczesnych usług

przyspieszenie, wynikające zarówno z potrzeb

biznesowych, będą powoli zapełniać wolne powierzchnie

organizacyjnych, jak i indywidualnych potrzeb

i generować popyt na kolejne budynki biurowe.

pracowników, możemy również obserwować w adopcji
rozwiązań technologicznych wspierających mobilność,

Bardzo ważnym czynnikiem będzie mikroklimat

elastyczność i wirtualną współpracę. Wpływ tych

budynku i jego otoczenia. Dbałość o jakość powietrza

zmian na organizacje i konieczność odnalezienia

wewnętrznego, udogodnienia dla pracowników,

się w nowej rzeczywistości będzie pozostawał

dojazd komunikacją miejską i rowerową, dostęp

kluczową kwestią dla liderów w nadchodzących latach.

online do podstawowych usług oraz lokalizacja
będą stanowić o sile danego projektu.

Wynajem powierzchni
biurowych – dokąd zmierzamy?
Hybrydowy model pracy wydaje się być optymalną
odpowiedzią na problemy obecnego świata, rozdartego
pandemią wirusa COVID-19, a w przyszłości być może
i innych wirusów. Wydaje się być nieuniknione,
że ten model zostanie z pracodawcami na długo.
Z badań przeprowadzonych przez Colliers wśród
klientów firmy na całym świecie łatwo zauważyć
zmianę w podejściu do pracy hybrydowej.
Niezależnie od kraju, respondenci wskazywali,
że chcieliby spędzać 2-3 dni w biurze i analogicznie
2-3 dni w domu w ramach pracy zdalnej.
Obecnie obserwujemy wzrost renegocjacji umów najmu
na rynku nieruchomości biurowych oraz trend wzrostowy
w liczbie podnajmów. Niektóre firmy decydują się na
redukcję powierzchni, mimo wzrostu zatrudnienia.
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Środowisko pracy jako
akcelerator innowacji
W dążeniu do zwiększenia odporności organizacji

komunikaty, podkreślające kwestie hierarchii i kontroli
lub nie zapewniają wystarczającego wsparcia
dla pracy zespołowej, współpracy (w tym wirtualnej)
i budowania relacji ze współpracownikami.

i wzmocnienia potencjału innowacji, organizacje mają
do dyspozycji szereg narzędzi, wśród których środowisko

Tak więc właściwie zorganizowane i odporne

pracy pełni niebagatelną rolę. Definiować je należy

na wyzwania przyszłości środowisko pracy powinno

jako elastyczną sieć miejsc (biuro, dom i alternatywne

zapewniać elastyczność i wpływ na otoczenie fizyczne

przestrzenie pracy) ORAZ zestaw norm kulturowych

oraz dawać możliwość wyboru miejsca i sposobu

i zasad, które kształtują zachowania jego użytkowników.

realizowania swoich obowiązków oraz być najlepiej

Tak rozumiane środowisko pracy, zapewniające

dostosowany do potrzeb pracownika i aktualnie

pracownikom możliwość wyboru optymalnego

wykonywanych zadań. Powinno również skutecznie

miejsca i sposobu wykonywania swoich obowiązków,

wspierać połączenie pracy zdalnej – gdzie praca

staje się potężnym narzędziem wzmacniającym

zespołowa i interakcje są w dużym stopniu wirtualne

kluczowe elementy kultury organizacyjnej i zdolnym

– z pracą w biurze, zorientowaną na bezpośrednie

odpowiadać na potrzeby pracowników na wielu różnych

interakcje twarzą w twarz. Tak skonfigurowane

poziomach – od podstawowych kwestii komfortu

środowisko pracy – odzwierciedlające kulturę organizacji

fizycznego i ergonomii, przez praktyczne aspekty

i wdrażane równolegle z odpowiednimi zmianami

wynikające z różnic w stylach pracy i indywidualnych

w stylu zarządzania – staje się potężnym narzędziem

preferencjach, po głębsze potrzeby psychologiczne

wpływającym na zaangażowanie i satysfakcję

związane z budowaniem relacji ze współpracownikami.

pracowników oraz wzmacniającym kapitał innowacyjny.

Aby służyć jako narzędzie wzmacniania potencjału
odporności i innowacyjności, środowisko pracy
powinno być kształtowane jako elastyczna sieć
przestrzeni fizycznych. Jako takie powinno zapewniać

Jak nowe technologie wspierają
przestrzenie biurowe w erze pandemii

maksymalną elastyczność i zdolność adaptacji

COVID-19 stał się akceleratorem technologii, którego

do nieprzewidywalnych sytuacji. Zasadą przewodnią

nikt się nie spodziewał. Innowacyjne rozwiązania

rozwoju takiego ekosystemu powinno być zapewnienie

przestały być postrzegane jako „eksperymenty”,

zróżnicowanego i zdrowego środowiska dla efektywnej

a stały się rynkowym standardem, niezbędnym

pracy. W tym kontekście, sposób, w jaki łączymy

do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników

i wykorzystujemy przestrzeń wirtualną i fizyczną,

i efektywnej pracy w modelu hybrydowym.

może skutecznie utrudniać lub wspierać kilka
ważnych procesów związanych z innowacyjnością,

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników stało

takich jak komunikacja i przepływ informacji,

się priorytetem dla organizacji przygotowujących się do

szybkość podejmowania decyzji i współpraca.

ponownego otwarcia swoich biur. Rozwiązania takie,
jak bezdotykowe systemy dostępu, ultrafioletowe lampy

Budowanie innowacyjnej, dynamicznej i dbającej

dezynfekujące w systemach wentylacyjnych, ozonowanie

o pracowników organizacji będzie trudne, jeśli

pomieszczeń, autonomiczne systemy oczyszczania

model pracy, technologia i fizyczne warunki

powietrza, automatyczne śledzenie reżimów sanitarnych,

oferowane pracownikom przekazują anachroniczne

systemy rozpoznawania wzroku wspomagane przez
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sztuczną inteligencję do wykrywania potencjalnych

Ponadto pandemia podniosła ogólny poziom stresu.

infekcji czy wręcz wymuszanie stosowania masek

Rozwiązania technologiczne mogą wesprzeć organizacje

ochronnych stały się nowymi trendami w wykorzystaniu

w monitorowaniu samopoczucia pracowników poprzez

technologii przeciw pandemii. Powierzchnie częstego

wdrożenie rutynowego, codziennego obserwowania

kontaktu dotykowego zostały wyposażone w folie

stanu zdrowia każdego z nich za pomocą obowiązkowej

antybakteryjne, ograniczające rozprzestrzenianie

ankiety mobilnej. Pozwala to na wizualizację poziomu

się chorób. Wprowadzono ulepszone praktyki

bezpieczeństwa organizacji w podziale na grupy

dezynfekcji, obejmujące nie tylko pomieszczenia,

ryzyka, działy i projekty oraz na tworzenie polityk

ale również przesyłki dostarczane do biur, które teraz

bezpieczeństwa i profili ryzyka w organizacji.

mogą być dezynfekowane lampami UV. Na globalnym
rynku pojawiły się dedykowane systemy certyfikacji,

Technologia może również dać pracownikowi

wprowadzone przez International Well Building Institute

możliwość wyboru preferowanego miejsca

i Centers for Disease Control, takie jak WELL Health

pracy w modelu hub-and-spoke oraz udostępnić

Safety Rating oraz FitWel Viral Response, promujące

narzędzie do kompleksowego zarządzania

innowacyjne rozwiązania i cechy ograniczające

przestrzenią biurową, z tak istotnymi dla activity-

potencjalne rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii.

based workplace funkcjonalnościami jak aplikacje
do rezerwacji pokoi i biurek. Biuro w erze pandemii
to bez wątpienia biuro pełne innowacji.
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KU ZIELONEJ,
BEZPIECZNEJ PRZYSZŁOŚCI
Spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-

Realizując inwestycje Skanska, zawsze na pierwszym

Wschodniej od lat dostarcza na rynek zrównoważone

miejscu stawiamy zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi

i przyjazne dla środowiska przestrzenie do pracy.

– ich poczucie satysfakcji z pracy w zrównoważonym

Innowacyjne rozwiązania, jak Care for Life Office

i bezpiecznym środowisku jest dla nas najlepszą

Concept, perowskity czy antysmogowe chodniki,

nagrodą. Nasza filozofia ukierunkowana jest

a także certyfikacja budynków, to przykłady

na współpracę z partnerami stawiającymi

dzięki którym Skanska wyznacza trendy i tworzy

zrównoważony rozwój wśród swoich głównych wartości

ponadczasowe inwestycje oparte na przemyślanej

– wspólnie poszukujemy rozwiązań ograniczających

strategii zrównoważonego rozwoju.

wpływ budynków na środowisko naturalne.
Naszym celem jest zredukowanie śladu węglowego

Bezpieczne i przyszłościowe środowisko

do zera. Łącząc najlepsze praktyki projektowe, zasady

Jeszcze przed wybuchem pandemii Skanska

zrównoważonego rozwoju i innowacje technologiczne,

dysponowała gotowymi rozwiązaniami umożliwiającymi

oferujemy klientom najlepsze rozwiązania,

dostosowanie biurowców do nowych wymogów

które wspierają ich biznes – mówi Katarzyna

sanitarnych. Firma od lat realizuje zrównoważone

Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej

budynki z wykorzystaniem innowacyjnych technologii,

Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

spełniające wymogi najbardziej rygorystycznych
certyfikatów. Jednak i na tym polu deweloper wciąż

Projekty napędzane przez zielone rozwiązania

się rozwija – jednym z rozwiązań, wprowadzonych

Idea future-proof, będąca podstawą rozwiązań Skanska,

w ubiegłym roku w regionie CEE, jest Care for Life Office

zakłada nie tylko zapewnienie najwyższych standardów

Concept. Obejmuje ono rekomendacje i konsultacje

bezpieczeństwa, ale jest również ściśle związana

związane z nowymi procedurami bezpieczeństwa

z obszarem rozwiązań prośrodowiskowych.

i higieny czy reorganizacją biura. Skanska otrzymała

Firma postawiła sobie za cel redukcję emisji CO2

certyfikat WELL Health-Safety Rating dla ośmiu

o 50% do 2030 roku i osiągnięcie zerowej emisji

swoich projektów w Europie Środkowo-Wschodniej.

netto do 2045 roku. Skanska regularnie testuje

Jest on przyznawany powierzchniom biurowym

innowacyjne rozwiązania, jak m.in. technologia

o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, m.in.

perowskitowa. Dwa jej budynki w Polsce – Centrum

zmniejszających ryzyko przenoszenia chorób.

Południe we Wrocławiu i Wave w Gdańsku – są w 100%

W swoich budynkach Skanska stawia też na

zasilane przez odnawialne źródła energii. Deweloper

zapewnienie łatwego dostępu osobom z różnymi

dba także o jakość powietrza wokół budynków

potrzebami: m.in. osobom z niepełnosprawnościami,

stosując chodniki antysmogowe z zielonego betonu.

starszym czy nieposługującym się językiem polskim.
Dowodem jest certyfikat „Obiekt bez barier” przyznany
inwestycjom takim jak m.in. Wave, High5ive, Centrum
Południe, Generation Park czy Brama Miasta.
– Dziś, najważniejszymi potrzebami użytkowników
biur są bezpieczeństwo i ogólne dobre samopoczucie.

Brama Miasta w Łodzi, fot. Rafał Tomczyk
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3 Rynek pracy
i wynagrodzenia
Wynagrodzenia w centrach usług
Rycina 3.1
Comparison of
Porównanie
rzeczywistych
actual annual
rocznych
gross base
płac
salary
zasadniczych
between brutto
Polandpomiędzy
and European
Polską
a
countries
krajami Europy
at different
na poszczególnych
job levels
poziomach zatrudnienia

700%
600%
500%
400%

100%

300%
200%

Płace w Polsce są wciąż konkurencyjne

Wyższa Kadra Zarządzająca

w stosunku do płac w krajach Europy zachodniej.

Niższa Kadra Zarządzająca

Różnica wynagrodzeń jest szczególnie znacząca
na niższych szczeblach stanowisk.
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Specjalista
Młodszy Specjalista

Źródło: Badania Mercer 2020
Opracowanie treści pierwszej części rozdziału: Mercer Polska
Mercer jest globalnym liderem w zakresie usług doradztwa HR, w szczególności w obszarze wynagrodzeń i świadczeń
pozapłacowych. Mercer jest jedną z trzech największych firm pośrednictwa ubezpieczeniowego w dziedzinie świadczeń
związanych z ryzykiem, ubezpieczeń osobistych i opieki zdrowotnej oraz największą firmą doradczą w obszarze
doradztwa emerytalnego.
Mercer należy do Grupy MMC, która jest notowana na giełdzie nowojorskiej. Mercer zatrudnia ponad 21 000 osób
w ponad 170 krajach, w tym ponad 700 osób na terenie Polski. Więcej informacji na: www.mercer.com.pl.
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Tabela 3.1
Porównanie rzeczywistych miesięcznych płac zasadniczych brutto w sektorze BPO/SSC/
IT/R&D pomiędzy Polską a innymi krajami regionu, w EUR

Płaca zasadnicza
25ty Percentyl

Płaca zasadnicza Średnia

Płaca zasadnicza Mediana

Płaca zasadnicza
75ty Percentyl

Manager

3 555

4 288

4 248

4 826

Team Leader

2 123

2 518

2 458

2 853

Senior Specialist

1 509

1 817

1 738

2 075

Junior Specialist

935

1 115

1 124

1 258

Manager

2 367

3 052

2 951

3 631

Team Leader

1 301

1 877

1 744

2 210

Senior Specialist

1 143

1 533

1 393

1 813

Junior Specialist

628

870

798

1 073

Manager

4 052

4 959

4 904

5 699

Team Leader

2 418

2 836

2 695

3 108

Senior Specialist

1 901

2 278

2 061

2 586

Junior Specialist

1 200

1 411

1 430

1 606

Manager

3 280

3 891

3 763

4 495

Team Leader

1 758

2 238

2 098

2 581

Senior Specialist

1 552

1 881

1 754

2 063

Junior Specialist

848

1 106

1 025

1 288

Manager

3 767

4 198

4 347

4 709

Team Leader

2 154

2 444

2 359

2 763

Senior Specialist

1 399

1 629

1 589

1 863

Junior Specialist

936

1 069

1 025

1 225

Manager

2 782

3 403

3 259

3 799

Team Leader

1 690

2 254

2 219

2 675

Senior Specialist

1 476

1 888

1 778

2 236

Junior Specialist

845

1 090

1 044

1 281

Poziom stanowiska

Przyjęte kursy walut
1 PLN = 0,2282 EUR
1 BGN = 0,5113 EUR

Żródła: Mercer 2020 Poland SSC Survey, Mercer 2020 Bulgaria TRS Survey,
Mercer 2020 Czech Republic SSC Survey, Mercer 2020 Hungary TRS Survey,
Mercer 2020 Romania SSC Survey, Mercer 2020 Latvia TRS Survey

1 RON = 0,2080 EUR
1 HUF = 0,0029 EUR
1 CZK = 0,0383 EUR
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Przygotowując tranzycję procesów i porównując

zasadnicza to typowo tylko 47% całego wynagrodzenia

wynagrodzenia nie można skupić się wyłącznie

starszego specjalisty. W Polsce 6% wynagrodzenia

na płacach zasadniczych. Gwarantowane dodatki,

przypada na bonusy, a 5% stanowią benefity.

premie, bonusy, czy też benefity są niezwykle zróżni-

Tylko 0.8% przekazywane jest w formie dodatków

cowane w krajach na całym świecie. W Indiach płaca

stałych, bądź wynagordzenia długoterminowego.

Rycina 3.2
Procent całkowitego wynagrodzenia w podziale na pensję zasadniczą, gwarantowane
dodatki, premie i bonusy, wynagrodzenie długoterminowe oraz benefity

REMUNERATION MIX – Starszy specjalista

Indie
47%

1%

37%

4%

11%

2%

Ukraina
82%

10%

5%

1%

Wielka Brytania
83%

5%
2%

Szwecja

12%

2%

79%

17%

Niemcy
92%

4% 3%

Rumunia
84%

6%

6% 4%

1%

Węgry
83%

7%

9%
2%

Czechy
86%

8%

4%

Polska
88%
0

10%

20%

30%

40%

6%
50%

60%

Pensja zasadnicza

Premie i bonusy

Gwarantowane dodatki

Wynagrodzenie długoterminowe

Źródło: Mercer 2020 Remuneration Surveys

70%

80%

Benefity

90%

5%
100%
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Rycina 3.3
Różnice regionalne płacy zasadniczej w Polsce
Porównanie rocznych płac zasadniczych w regionach w Polsce, gdzie średnia ogólnopolska równa jest 100%.
Tabela przygotowana została w oparciu o rzeczywiste wynagrodzenia pracowników w Polsce w 2020 roku.

-5,4%
pomorskie
Gdańsk

-12,2%
-25,5%

Zachodnio-pomorskie
Szczecin

-19,1%

Podlaskie

Kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz, Toruń

Białystok

-15,4%
MazowieckiE

-10,3%

bez Warszawy

16,3%
Warszawa

Wielkopolskie
Poznań

-3,9%
3,0%

-11,4%

ŁÓdzkie
Łódź

Lubelskie
Lublin

DOLNOŚLĄSKIE

-19,0%

Wrocław

-10,3%

Świętokrzyskie
Kielce

ŚLĄSKIE

Katowice

-0,3%
MaŁopolskie
Kraków

Poziomy wynagrodzeń w Polsce
są zróżnicowane, a największych płac można
spodziewać się w Warszawie.
Źródło: Mercer 2020 Remuneration Surveys

-19,6%
Podkarpackie
Rzeszów
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W branży Logistycznej zarabia się średnio 20%

ogólnym zarabia się w branży FMCG o około 3%,

mniej w porównaniu z zarobkami rynku ogólnego.

a w branży IT zarabia się o 14% więcej. Najwyższe

Odnotowano także mniejsze zarobki w branżach

zarobki w porównaniu do rynku ogólnego są w branży

Telecom oraz Produkcji. Natomiast lepiej niż na rynku

Farmaceutycznej, na poziomie plus 20%.

Rycina 3.4
Różnice wynagrodzeń według branż w Polsce
Porównanie rocznych płac zasadniczych w branżach w Polsce, gdzie rynek ogólny równy jest 100%.

Pharma
IT

SSC
Executive

-9%

Manager

0%

Executive

12%

Manager

9%

Team Leader

1%

Team Leader

12%

Specialist

-5%

Specialist

-6%

-1%

Junior
Specialist

9%

Junior
Specialist

Overall

Overall

1%

6%

Manager

16%

Team Leader

31%

0%

Specialist

21%

Manager

11%
36%

Junior
Specialist

25%

Team Leader
Specialist

25%

Junior
Specialist

1%

Executive

FMCG

Executive

Overall

Overall

20%
20%

14%
10%

3%
0

Telecom
Manufacturing

Logistics
Executive

-12%

Manager

-16%

Team Leader

-23%

Specialist

-32%

Junior
Specialist

-18%

Overall

Executive

-12%

Manager

-5%

Executive

-4%

Manager

-10%

Team Leader

1%

Team Leader

-11%

Specialist

3%

Specialist

-10%
-3%

Junior
Specialist

-19%

Junior
Specialist
Overall

-8%

-20%

Źródło: Mercer Salary Reports 2020

Overall

-6%

-10%

-20%
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Tabela 3.2
Rzeczywiste miesięczne płace zasadnicze brutto w sektorze BPO/SSC/IT/R&D w Polsce, w PLN
Tabela przygotowana została w oparciu o rzeczywiste wynagrodzenia ponad 43 tys pracowników 162 organizacji w sektorze
SSC w Polsce w 2020 roku. Szczegółowe dane dla miast zostały przygotowane w oparciu o różnice regionalne.

Polska

Miasto
Dopasowanie do regionu
Miesięczne płace zasadnicze brutto

Średnia

Mediana

Head of Center

34 469

33 379

Manager

17 245

16 767

Team Leader

12 217

11 661

Senior Specialist

9 630

8 989

Specialist

7 219

7 060

5 160

5 046

Junior Specialist

Miasto
Dopasowanie do regionu

Kurs wymiany walut
1 PLN = 0,2282 EUR

Manager

zespół do 50 osób (manager liderów zespołów)

Team Leader

zespół 5-15 osób

Senior Specialist

powyżej 4 lat doświadczenia

Specialist

2-4 lata doświadczenia

Junior Specialist

do 2 lat doświadczenia, pierwsze stanowisko

Warszawa

Kraków

WROCŁAW

Warszawa

Małopolskie

Dolnośląskie

Miesięczne płace zasadnicze brutto

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Head of Center

40 087

38 819

34 365

33 279

35 503

34 380

Manager

20 056

19 500

17 193

16 717

17 763

17 270

Team Leader

14 209

13 562

12 180

11 626

12 584

12 011

Senior Specialist

11 199

10 454

9 601

8 962

9 919

9 259

Specialist

8 396

8 210

7 197

7 039

7 436

7 272

Junior Specialist

6 001

5 868

5 145

5 030

5 315

5 197

Trójmiasto

Miasto
Dopasowanie do regionu

Łódź

Pomorskie

Katowice

Łódzkie

Śląskie

Poznań
Wielkopolskie

Miesięczne płace zasadnicze brutto

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Head of Center

32 607

31 576

33 124

32 077

30 918

29 941

30 918

29 941

Manager

16 314

15 862

16 573

16 113

15 469

15 040

15 469

15 040

Team Leader

11 557

11 032

11 741

11 207

10 959

10 460

10 959

10 460

Senior Specialist

9 110

8 504

9 254

8 638

8 638

8 063

8 638

8 063

Specialist

6 829

6 679

6 938

6 784

6 476

6 333

6 476

6 333

Junior Specialist

4 881

4 773

4 959

4 849

4 629

4 526

4 629

4 526

Źródło: Mercer 2020 Poland SSC Survey
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Rycina 3.5
Różnice w płacy zasadniczej w rodzinach stanowisk w SSC w Polsce

IT jest najlepiej opłacaną rodziną stanowisk
w ramach polskich Shared Services. Stanowiska
w Contact.Center są najniżej opłacane.

IT
IT

11%
Logistics
Banking

Human
Resources

0%

0%

10%

1%
0

Finance &
Accounting
Contact
Center

-2%

-10%

-8%
Źródło: Mercer 2020 Poland SSC Survey

Tabela 3.3
Najbardziej poszukiwane stanowiska w sektorze BPO/SSC/IT/R&D w Polsce

Na rynku pracy widać zwiększone zapotrzebowanie na poniższe specjalizacje, które śmiało
można uznać jako „skills of the future”:

Jeśli chodzi o konkretne role i stanowiska, kilka
można uznać, za „gorące”, w wyniku rosnącego
zapotrzebowania oraz rosnącego wynagrodzenia:

Robotic Process Automation (RPA) Analysis

Accounts Payable / Receivable Professionals

Cloud Computing Architecture

Recruiting Professionals

Business Intelligence (BI) Data Analysis

HR Operations & Employee Data
Management Professionals

Data Science / Big Data Mining

Supply Chain Planning Professionals
Revenue Accounting & Reconciliation Professionals
Financial Reporting Professionals
IT Applications Development Professionals
IT Infrastructure Systems Administration Professionals

Źródło: Mercer 2020 Poland SSC Survey
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Podwyżki płacowe w centrach usług
w Polsce
Tabela 3.4
Rzeczywiste podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w sektorze BPO/SSC/IT/R&D w Polsce
w 2020 roku *
Ponad połowa firm w Polsce dokonuje przeglądu płac w marcu oraz w lutym, z czego 31% wskazuje marzec, a 22% luty.
Wyniki indywidualne są najczęstszym kryterium przyznania podwyżki (99% ankietowanych organizacji).

*

25ty Percentyl

Mediana

Średnia

75ty Percentyl

Ogółem

3,00%

3,95%

3,68%

5,00%

Head of Center

2,33%

3,50%

3,21%

4,43%

Managers and Team Leaders

2,80%

3,80%

3,58%

4,90%

Specialist

2,93%

3,78%

3,68%

5,00%

Junior Specialist

2,50%

3,72%

3,59%

5,00%

Na podstawie wszystkich odpowiedzi, uwzględniając zera.

Źródło: Mercer 2020 Poland SSC Survey

40%

organizacji podało, że pandemia COVID-19 wpłynęła na planowane podwyżki w roku 2020. Ponad połowa
organizacji (59%) zdecydowała się zmienić oryginalnie planowane wysokości podwyżek, a pozostałe (42%)
zdecydowało się opóźnić w czasie wprowadzenie podwyżek.

Źródło: Mercer 2020 PL Special Edition Survey

Rycina 3.6
Rotacja pracowników i podwyżki płacowe w sektorze BPO/SSC/IT/R&D w Polsce
w czwartym kwartale 2020 roku

10,0%

Rotacja pracowników
na wniosek pracownika

3,6%

Ogólne podwyżki
budżetowane na 2020

2,1%

Rotacja pracowników
na wniosek pracodawcy

3,5%

Ogólne podwyżki
przewidywane na 2021

Źródło: Mercer Shared Services Poland Spotpoll – październik 2020
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Rycina 3.7
Podwyżki płacowe w sektorze BPO/SSC/IT/R&D w Polsce budżetowane na rok 2020
i przewidywane na 2021

4.0%

2021

3.6%

2021

4.3%

2020

3.5%

2020

Trójmiasto

Warszawa

3.5%

2021

3.5%

2021

3.8%

2020

4.1%

2020

Wrocław

Poznań

4.0%

2021

2.5%

2021

3.9%

2020

3.5%

2020

Łódź

4.0%

2021

3.5%

2020

Kraków

Katowice

3.5%

2021

3.6%

2020

Polska
Źródło: Mercer Shared Services Spotpoll – październik 2020

Tabela 3.5
Typowe podwyżki wynagrodzenia przy promocji pracownika na wyższe stanowisko

25ty Percentyl

Średnia

Mediana

75ty Percentyl

Kadra zarządzająca

10,0%

14,9%

13,0%

17,6%

Lider zespołu

10,0%

13,4%

13,0%

17,0%

Specjalista

10,0%

13,3%

12,0%

15,0%

Młodszy Specjalista

10,0%

12,4%

11,5%

15,0%

Źródło: Mercer Shared Services Spotpoll – październik 2020
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Bonusy językowe
Rycina 3.8
Dodatki językowe
Procent organizacji
zapewniających dodatek
językowy jako:

63%

organizacji w sektorze BPO/SSC/IT/R&D w Polsce różnicuje wynagrodzenia w zależności od znajomości określonego języka obcego

20%

18%

14%

40%

40% organizacji różnicuje dodatek językowy w zależności od poziomu
znajomości języka

80%

83%

86%

45%

organizacji jasno komunikuje zasady dotyczące dodatków językowych

100%

Sp J
ec un
ia i o r
lis
t

t
lis
ia
ec
Sp

Le Tea
ad m
er

0

Stała kwota
% miesięcznej wyplaty

Źródło: Mercer Shared Services Spotpoll – październik 2020

Rycina 3.9
Najbardziej pożądane języki obce – % organizacji

100%

79%
42%

50%

21%

16%

16%
0

Źródło: Mercer Shared Services Spotpoll – Październik 2020
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Rycina 3.10
Miesięczne dodatki językowe w zależności od języka – PIERWSZY JĘZYK OBCY
Fiński

Holenderski

Duński

Szwedzki

Norweski

Rumuński

Węgierski

1 350 PLN
308 EUR

1 300 PLN
297 EUR

1 250 PLN
285 EUR

1 200 PLN
274 EUR

1 200 PLN
274 EUR

950 PLN
217 EUR

900 PLN
205 EUR

Turecki

Arabski

Grecki

Niemiecki

Czeski

Francuski

Portugalski

900 PLN
205 EUR

900 PLN
205 EUR

850 PLN
194 EUR

850 PLN
194 EUR

850 PLN
194 EUR

800 PLN
183 EUR

800 PLN
183 EUR

Słowacki

Hiszpański

Włoski

Litewski

Rosyjski

Ukraiński

800 PLN
183 EUR

700 PLN
160 EUR

650 PLN
148 EUR

650 PLN
148 EUR

500 PLN
114 EUR

500 PLN
114 EUR
Kurs wymiany walut
1 PLN = 0,2282 EUR

Źródło: Mercer Shared Services Spotpoll – Październik 2020

Tabela 3.6
Miesięczne dodatki językowe w zależności od języka – DRUGI JĘZYK OBCY

25ty Percentyl

Średnia

Mediana

75ty Percentyl

Stała kwota w PLN miesięcznie

450

467

500

500

Stała kwota w EUR miesięcznie

103

107

114

114

22%

organizacji oferuje dodatek dla drugiego języka

77%

organizacji oferuje dodatek jako stałą kwotę

Kurs wymiany walut
Źródło: Mercer Shared Services Spotpoll – Październik 2020

1 PLN = 0,2282 EUR
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„Nowa rzeczywistość” – reakcja sektora
na pandemię COVID-19
Rycina 3.11
Wpływ pandemii COVID-19 na organizacje

28%
0

10%

wzrost zainteresowania
ich usługami

9%
20%

30%

45%
40%

50%

17%

60%

spadek zainteresowania

70%

80%

bez zmian

90%

100%

odpowiedziało, że ciężko to ocenić

Źródło: Mercer 2020 Poland Shared Services Spot Poll – październik 2020

Rycina 3.12
Organizacje wprowadziły następujące działania z powodu pandemii COVID-19

37%

Wykorzystanie zaległego urlopu

19%

Korekta polityki nagród i bonusów

18%

Korekta polityki benefitów

16%

Przymusowy urlop bezpłatny

11%

Korekta polityki dodatków do pensji

5%

Redukcja wynagrodzeń przy zachowaniu pełnego wymiaru pracy

4%

Korekta polityki wynagrodzenia podstawowego

2%

Inne

1%

Żadne z powyższych
0

Źródło: Mercer 2020 Poland Shared Services Spot Poll – październik 2020

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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Rycina 3.13
Zmiany w personelu z powodu COVID-19

36%

Wstrzymanie rekrutacji zewnętrznych

19%

Wzrost zatrudnienia

8%

Zmniejszenie liczby pracowników o mniej niż 10% całkowitego zatrudnienia
Zmniejszenie liczby pracowników o 10% do 30% całkowitego zatrudnienia

3%

Zatrudnianie tylko pracowników tymczasowych

3%

Inne

3%
43%

Bez zmian
0

5%

10%

15%

20%

Uwaga: niektóre organizacje wskazały więcej niż jedną odpowiedź, w związku z tym suma może przekroczyć 100%.
Źródło: Mercer 2020 Poland Shared Services Spot Poll – październik 2020

Rycina 3.14
Czy praca zdalna wpłynęła na produktywność Twoich pracowników?

25%

Tak, wydajność wzrosła

5%

Tak, wydajność spadła

53%

Bez zmian

18%

Ciężko powiedzieć

Źródło: Mercer 2020 Poland Shared Services Spot Poll – październik 2020

25%

30%

35%

40%

45%
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Rozkład procentowy według płci
i poziomu zatrudnienia
Kobiety stanowią większość w sektorze BPO/SSC/

różnorodności jest częścią ich strategii biznesowej,

IT/R&D w Polsce, zajmując około 61% stanowisk. Wśród

mężczyźni średnio zarabiają 4,6% więcej niż kobiety.

młodszych specjalistów aż 70% to kobiety, ale wśród

Luka płacowa wśród pracowników zaczynających

kadry zarządzającej tylko 45% to panie. Podczas

pracę to 1,0%, ale wśród managerów to już 7,1%.

kiedy większość firm sektora deklaruje, że polityka

Rycina 3.15
Rozkład procentowy wg płci oraz poziomu zatrudnienia w sektorze BPO/SSC/IT/R&D
w Polsce*

7,1%
Manager

7,2%
Team Leader

5,8%
Senior Specialist

1,0%
Junior Specialist
% w całości

39,1%
% mężczyźni

*

Ogółem
% kobiety

4,6%

60,9%
4,6%

Luka płacowa

Dane w poniżej tabeli zostały opracowane na podstawie reprezentatywnej próby ponad 36 tysięcy pracowników z 132 organizacji.

Źródło: Mercer 2020 Poland SSC Survey
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Rynek pracy
W świecie biznesu i rynku pracy 2020 i 2021

Z punktu widzenia biznesu, nowa rzeczywistość

rok zapamiętamy jako czas, w którym wiele działań

będzie wymagała zmiany sposobu, w jaki liderzy

przyspieszyło, część zwolniło lub zostało wymyślone

kierują swoimi zespołami. Pracownicy będą uczyć

na nowo. Sposoby komunikacji, modele i strategie

się i podnosić niezbędne w przyszłości umiejętności

biznesowe, systemy pracy – to wszystko w ostatnich

cyfrowe w zakresie analizy danych, digital marketingu,

dwóch latach zmieniło się, a te zmiany pozostaną z nami

AI czy uczenia maszynowego. Jak wynika z badań

na dłużej. Dotyczą one nas wszystkich - pracowników

The Adecco Group, po zakończeniu pandemii aż 69

wszystkich szczebli w firmowych strukturach.

proc. ankietowanych planuje rozwijać się cyfrowo.
Chcąc sprostać oczekiwaniom pracowników,

Z analiz The Adecco Group wynika, że pracownicy

więcej uwagi niż kwestiom wyłącznie technicznym

cały czas przyzwyczajają się do funkcjonowania

poświęcimy jednak relacjom, empatii i budowaniu

w nowej rzeczywistości, ale i coraz mniej obawiają

zaufania. Bardzo ważne będą kompetencje

się utraty zatrudnienia. Dostrzegają nie tylko ryzyka,

miękkie połączone właśnie z umiejętnościami

ale i szanse, które może nam przynieść postcovidowa

technicznymi, czyli trend „stempathy”. Szczególnie

rzeczywistość. Idealny model pracy oznacza dzisiaj

cenione będą cechy takie jak odporność na stres,

coś zupełnie innego, niż jeszcze na początku 2020 roku.

gotowość na zmiany, elastyczność, czy kreatywność.

Teraz kluczowa jest dla nas równowaga między pracą

Te kompetencje będą kluczem do nadążenia

z domu i z biura, możliwość pracy zdalnej i jednoczesnej

za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

integracji ze współpracownikami oraz dbałość
o wellbeing, czyli dobrostan psychiczny i fizyczny.

Przyszłość firm leży również w takich modelach
współpracy, które pozwolą wykorzystać najlepsze

Duże wyzwania stoją przed managerami, od których

talenty wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W kontekście

pracownicy oczekują empatii, inteligencji emocjonalnej,

poszukiwania i rozwijania talentów kluczowy staje

zrozumienia, otwartości i wsparcia. Te kompetencje

się trend upskillingu i reskillingu, który będzie

były bardzo istotne już wcześniej. Teraz mają

motywował pracowników, także tych starszych,

jednak jeszcze większe znaczenie. Z naszych

do dalszego rozwoju i budowania nowych kompetencji.

badań wynika, że ponad połowa managerów
zgłasza, że rozumie te oczekiwania, ale i potrzebuje

Pracodawcy, którzy będą o tym pamiętali

wsparcia w budowaniu w sobie tych kompetencji.

oraz będą otwarci na innowacje, mają dużą
szansę nie tylko przetrwać kryzys wywołany

Czas pandemii to zatem dobry moment, aby zdefiniować,

pandemią, ale i sprawić, że organizacje rozwiną

co dzisiaj znaczy „być liderem”. Nowe przywództwo

się i zmienią na lepsze. Od nas samych zależy,

to empatia, umiejętność jasnej komunikacji,

czy tę szansę odpowiednio wykorzystamy.

uwzględnianie holistycznych potrzeb pracowników,
umiejętne budowanie relacji na wzajemnym
zaufaniu, a nie hierarchicznym zarządzaniu.
Opracowanie treści pierwszej części rozdziału: The Adecco Group
The Adecco Group (TAG) jest światowym liderem wśród firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu
zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Każdego dnia pomaga w karierze nawet
3,5 milionom osób na świecie. TAG jest obecne w 60 krajach, a w Polsce działa od 1994 roku, oferując usługi
w obszarze m.in. RPO, IT-contracting, talent solutions i outsourcingu.
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Dane demograficzne
Liczba osób w wieku produkcyjnym i produkcyjno-

Warto podkreślić, że Polska nie jest homogeniczna

mobilnym jest aktualnie jednym z najważniejszych

pod tym względem. Bardzo niskie wartości wskaźnika

wskaźników w obszarze analiz rynku pracy. Obserwacja

bezrobocia notują województwa: wielkopolskie

trendów i zmian pokazuje bowiem, z jakimi wyzwaniami

i śląskie (poniżej 5%), natomiast relatywnie

będzie się mierzyć polska gospodarka w kontekście

wysokie: województwo warmińsko-mazurskie,

starzenia się ludności. Zmniejszająca się liczba ludności

podkarpackie czy kujawsko-pomorskie.

w wieku produkcyjnym w odniesieniu do liczby osób
w wieku nieprodukcyjnym może stanowić wyzwanie

Chcąc przedstawić pełny obraz rynku pracy analizie

dla utrzymania dynamiki wzrostu ekonomicznego.

trzeba poddać jeszcze jeden wskaźnik: aktywności

Podobne trendy występują niemal w całej Europie,

ekonomicznej (zawodowej) ludności. Wyższa wartość

dlatego dedykowane struktury UE podejmują liczne

tego współczynnika oznacza, że większa część

inicjatywy, by powstrzymać zachodzące procesy.

ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo.

Zmiany demograficzne negatywnie wpływają

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

na napływ nowych inwestycji do przemysłu

(BAEL) pokazują, że osoby aktywne zawodowo w IV

wysokich technologii oraz na utrzymanie i rozwój

kwartale 2020 roku stanowiły 56,5% ludności w wieku

projektów inwestycyjnych już realizowanych.

15+. Wskaźnik ten w IV kwartale 2019 roku wynosił
56%, a więc wzrósł o 0,5 p.p.. Oznacza to, że pomimo

Stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2020 roku

pandemii COVID-19 podaż pracy utrzymuje się na

wynosiła 6,2% i jest to o 1% więcej niż w 2019 roku.

stałym poziomie, a więc wzrost stopy bezrobocia może

Najnowsze dostępne dane (tu: luty 2021 r.) wskazują

być trendem chwilowym, związanym z zamkniętymi

już 6,5% zarejestrowanych bezrobotnych. Oznacza to,

branżami gospodarki. Będzie to można jednak

że po raz pierwszy od niemal 10 lat obserwujemy zmianę

ocenić dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.

trendu na wzrostowy (choć jest to wzrost niewielki).
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TABELA 3.7
Ludność w wieku produkcyjnym w wybranych miastach

Ludność w wieku
produkcyjnym*

Ludność w wieku
produkcyjnym, mobilnym**

2 239 252

1 329 411

810 642

291 774

171 439

103 655

1 793 579

1 025 577

672 992

Kraków

780 981

460 552

303 139

Trójmiasto

752 954

434 736

278 248

471 525

273 226

177 492

Sopot

35 562

19 695

11 937

Gdynia

245 867

141 815

88 819

Łódź

677 286

383 301

236 098

Wrocław

643 782

376 582

250 745

Poznań

533 830

310 562

203 829

Szczecin

400 990

234 415

147 270

Bydgoszcz

346 739

202 212

126 579

Lublin

339 547

199 019

126 470

Rzeszów

196 821

117 888

79 412

Ludność
(ogółem)

GZM***
Katowice
Warszawa

Gdańsk

Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn wiek produkcyjny to: 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat.
Wiek mobilny – grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata osoby, które są zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy
lub ewentualnego przekwalifikowania się.

*

**

GZM: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów,
Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska,
Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry,
Zabrze i Zbrosławice

***

Źródło: GUS
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Rycina 3.16
stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce (w % i 1000 zarejestrowanych)

8,3%

52 000

5,9%

ZACHODNIOPOMORSKIE

6,2%

10,1%

POMORSKIE

23 700

8,9%

LUBUSKIE

5,6%

56 200

7,8%

51 500

podlaskie

warmińsko-mazurskie

8,2%

73 500

68 800

dolnośląskie

5,2%

61 000

wielkopolskie

146 400
8,5%

mazowieckie
6,2%

76 500

LUBELSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE
3,7%

37 800

44 900

Świętokrzyskie

67 800

łódzkie
6,9%

9,1%

25 000

podkarpackie

opolskie
5,3%
4,9%

87 300

83 100

małopolskie

91 000

ŚLĄSKIE

6,2%

1 046 400

Tabela 3.8
Wskaźnik aktywności zawodowej

Polska
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie

Źródło: GUS

Województwo z najwyższą
stopą bezrobocia

Województwo z najniższą
stopą bezrobocia

IV kwartał 2019

IV kwartał 2020

ogółem

56,00%

56,50%

Mężczyźni

65,20%

65,40%

Kobiety

47,60%

48,40%

Miasto

56,20%

56,30%

Wieś

55,70%

56,70%
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Potencjał edukacyjny
Rycina 3.17
Liczba studentów, absolwentów i szkół wyższych w wybranych ośrodkach w Polsce

77 200

30 300

Studentów

6 600

Absolwentów

10

Szkoły wyższe

18 500

Studentów

Szczecin

4 700

Absolwentów

19

Absolwentów

Szkoły wyższe

19 000

Studentów

100 300

7

Szkoły wyższe

Trójmiasto

Bydgoszcz

Studentów

24 200
22

21

Wrocław

58 300

68

Studentów

Warszawa

Absolwentów

14 700

Szkoły wyższe

Szkoły wyższe

Studentów

Szkoły wyższe

Absolwentów

Absolwentów

102 600

24

47 500

13 800

Poznań

26 200

Studentów

Studentów

Szkoły wyższe

Absolwentów

212 700

63 800

Absolwentów

Łódź

9

88 500

Szkoły wyższe

Studentów

21 700

Absolwentów

17

Szkoły wyższe

Katowice
i GZM

Lublin

124 100
Studentów

32 500

Absolwentów

20

Szkoły wyższe

Kraków

35 000
Studentów

10 800

Absolwentów

6

Szkoły wyższe

Rzeszów

Uwaga: Dane o liczbie studentów i absolwentów zaokrąglono do setek. Dane o studentach i absolwentach zaokrąglono i przedstawiono na podstawie rzeczywistego położenia jednostki (wydziału). Dane o liczbie szkół wyższych przedstawiono na podstawie adresu uczelni macierzystej w wybranych miastach.
Źrodło: Opracowanie The Adecco Group na podstawie danych otrzymanych z Ośrodka Przetwarzania Informacji
– Państwowego Instytutu Badawczego
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Rycina 3.18
Studenci wybranych kierunków: językowych, biznesu i administracji, technologii
teleinformacyjnych, inżynieryjno-technicznych, medycznych

5 458

1 427

3 010

1 836

1 480

7 154

1 546

1 939

15 578

2 946

1 547

6 929

5 787

4 400

6 451

1 471

Trójmiasto

Bydgoszcz

8 624

Szczecin

6 949

20 907

10 682

6 123

43 314

15 600

3 055

3 933

WARSzAWa

6 825

10 272

5 692
5 339
7 790

14 368

16 441

Katowice
i GZM

językowe

Lublin

9 174

7 425

14 804

20 488
7 817

KRAKÓW

inżynieryjno-techniczne
biznes i administracja
medyczne

Uwaga: Przedstawiono na podstawie rzeczywistego położenia jednostki (wydziału).
*

3 241

Łódź

11 921

technologie teleinformacyjne*

15 172

10 653

5 742

WROCŁAW

11 024

9 320

6 723

8 189

4 315

2 498

POZNAŃ

20 758

9 952

Wraz z podgrupą interdyscyplinarnych programów i kwalifikacji obejmujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Źrodło: Opracowanie The Adecco Group na podstawie danych otrzymanych z Ośrodka Przetwarzania Informacji
– Państwowego Instytutu Badawczego

2 066
1 645

4 657
7 106

3 257
RZESZÓW
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Największe miasta w Polsce, włączając

»»

inżynieryjno-technicznych np.: mechanika

w to aglomeracje, są najważniejszymi ośrodkami

i metalurgia, elektronika i automatyka,

akademickimi. Znajdują się tam najlepsze uczelnie

elektryczność i energia, pojazdy samochodowe,

publiczne i niepubliczne oferujące możliwość kształcenia

statki i samoloty, inżynieria chemiczna i procesowa,

niemal na wszystkich kierunkach. Dostępność uczelni

technologie związane z ochroną środowiska;

i jakość edukacji to najważniejsze czynniki determinujące
rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

»»

medycznych: medycyna, farmacja, stomatologia,
terapia i rehabilitacja, pielęgniarstwo

Liczb szkół wyższych utrzymuje się na niezmienionym

i położnictwo, technologie związane z diagnostyką

poziomie, natomiast liczba studentów i absolwentów

i leczeniem, zdrowie i opieka społeczna.

systematycznie spada (patrz: dane GUS 20102020). Jest to przede wszystkim związane z niżem

Od lat są to najpopularniejsze kierunki studiów,

demograficznym, ale także większą dostępnością

ponieważ ich ukończenie wiąże się przede wszystkim

kształcenia za granicą, na które decyduje

z łatwością znalezienia pracy, ale również z wysokimi

się coraz więcej polskich maturzystów.

zarobkami i możliwościami rozwoju zawodowego,
jakie daje sektor usług nowoczesnych.

Istotny wpływ na rozwój sektora nowoczesnych usług
biznesowych, poprzez odpowiednie przygotowanie

Kilka lat temu studia doktoranckie były chętnie

merytoryczne kadry, mają uczelnie kształcące

wybierane przez magistrów jako dalsza droga

studentów na następujących kierunkach:

kształcenia. Obecnie sytuacja uległa zmianie.
Z najnowszych danych GUS (2019-2020) wynika,

»»

językowych - obejmujących głównie

że studia trzeciego stopnia cieszą się coraz

naukę języków obcych i lingwistykę;

mniejszą popularnością. Odpowiada za to nie tylko
niż demograficzny i zmniejszająca się liczba studentów

»»

biznesowo-administracyjnych takich,

i absolwentów, ale przede wszystkim sytuacja

jak: rachunkowość i podatki, finanse,

na rynku pracy. Kiedyś znalezienie atrakcyjnej pracy

bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie

zaraz po studiach było o wiele trudniejsze niż teraz.

i administracja, marketing i reklama;

Dalsza edukacja na studiach doktoranckich była
alternatywą do wejścia na rynek pracy. Doktoranci

»»

związanych z technologiami teleinformacyjnymi,

rozwijali swoje kompetencje, oprócz tego kontynuacja

w tym kierunki takie jak: tworzenie i analiza

kształcenia pozwalała na korzystanie z dodatkowych

oprogramowania i aplikacji, projektowanie

świadczeń np. stypendium naukowego. Obecnie ofert

i administrowanie baz danych i sieci, obsługa

zatrudnienia dla absolwentów z tytułem magistra,

i użytkowanie komputerów oraz interdyscyplinarne

szczególnie kierunków ścisłych i językowych jest

programy i kwalifikacje obejmujące

bardzo dużo, a pracodawcy zaczynają rywalizować

technologie informacyjno-komunikacyjne;

ze sobą, by pozyskać najlepszych. Dlatego posiadanie

Za opracowanie danych odpowiada Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej OPI PIB, w którym
powstają zindywidualizowane interaktywne raporty i opracowania o sektorze szkolnictwa wyższego, nauki oraz
o polityce badań i rozwoju. Zespół Laboratorium posiada szeroki wachlarz kompetencji programistycznych
i analitycznych, umożliwiających obsługę pełnego procesu biznesowego. Obejmuje on projektowanie
i implementację baz danych, ich wzajemną integrację (implementacja procesów ETL) oraz wieloaspektową analizę
danych m.in. z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence.
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tytułu doktora nie jest już konieczne, by otrzymać

stypendium dla każdego doktoranta na okres 4 -letniej

atrakcyjną ofertę pracy. Często może być wręcz

nauki. Ponadto wprowadzenie szkół doktorskich

przeciwnie. Dla absolwentów z tytułem doktora

wpłynęło na podniesienie poziomu studiów, a także

nie ma dedykowanych ofert pracy, a stanowisk, które

na dokładniejszą weryfikację kandydatów. Studia

oferują szkoły wyższe jest bardzo mało, ponieważ

doktoranckie stają się elitarne i niedostępne

z powodu niżu demograficznego uczelnie raczej

dla każdego, jak było jeszcze kilka lat temu.

ograniczają zatrudnienie, zamiast je zwiększać.
Poza tym osoby z tytułem doktora często mają

Zmniejszająca się liczba osób z tytułem doktora

większe wymagania od magistrów, dlatego trudniej

może być zjawiskiem pozytywnym, jeśli rozpatrujemy

znaleźć im pracę odpowiadającą ich aspiracjom.

je w kontekście efektywności kształcenia i jakości
prac doktorskich, ale niezatrzymanie tego trendu

Na spadek liczby doktorantów wpłynęły również

może przełożyć się wprost na niższą liczbę polskich

zmiany legislacyjne, które spowodowały m.in.

badaczy, a tym samym na niewystraczający

znaczący wzrost kosztów kształcenia w tym

kapitał ludzki dla sektora usług nowoczesnych.

obszarze. Uczelnie są bowiem zobligowane zapewnić

TABELA 3.9
Liczba doktorantów i szkół doktorskich

Typ doktoratu

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

2014

42 492

2015

42 901

2016

42 782

2017

41 031

2018

2019

2020

38 958

29 633

22 750

3 858

3 835

8 221

Źrodło: Opracowanie The Adecco Group na podstawie danych otrzymanych z Ośrodka Przetwarzania Informacji
– Państwowego Instytutu Badawczego
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Tabela 3.10
LICZBA POTENCJALNYCH KANDYDATÓW Z Wybranymi JĘZYKAMI OBCYMI
Tabela została przygotowana w oparciu o deklarowaną znajomość języków obcych na portalu LinkedIn (łączna liczba
użytkowników w Polsce to 3 345 431 osób). Zaprezentowane wartości są zależne od popularności portalu LinkedIn
w poszczególnych ośrodkach.

Warszawa

Kraków

Wrocław

Trójmiasto

GZM

Łódź

Poznań

12 000

5 300

3 200

1 700

2 200

1 400

1 600

zaawansowany

3 100

1 500

846

404

452

331

368

podstawowy

7 883

3 500

2 154

1 196

1 556

969

1 132

łącznie

62 000

20 000

26 000

13 000

12 000

6 600

16 000

zaawansowany

10 000

3 400

4 300

1 700

1 700

993

2 800

podstawowy

50 942

18 600

21 590

10 300

9 300

5 407

12 900

łącznie

27 000

10 000

7 100

4 500

3 300

2 900

4 800

5 900

2 600

1 400

812

602

562

815

podstawowy

20 100

7 182

5 300

3 488

2 598

2 138

3 785

łącznie

29 000

8 300

6 000

3 500

3 300

2 600

3 900

7 700

2 500

1 400

749

828

711

925

19 300

6 584

4 300

2 551

2 272

1 689

2 775

1 900

837

429

832

251

289

369

447

200

85

193

47

53

80

1 380

547

340

528

192

214

271

łącznie

672

179

135

277

61

112

145

zaawansowany

166

50

30

85

8

22

44

podstawowy

440

113

93

153

36

74

85

łącznie

zaawansowany

zaawansowany

podstawowy

łącznie

zaawansowany

podstawowy

Źródło: The Adecco Group na podstawie danych z LinkedIn
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Definiowanie nowej ery pracy
Rynek pracy uległ w ostatnim roku istotnym

Ostatnie 1,5 roku przyniosło nam szereg zmian

i nieodwracalnym zmianom. Przyspieszająca

w relacjach zawodowych. Zwrot w kierunku człowieka

digitalizacja, zmiana modelu pracy na hybrydowy,

i jego potrzeb pozwala na budowanie zupełnie innych

bądź całkowicie zdalny, potrzeba poszukiwania

kontaktów, co z kolei przekłada się na przywiązanie

nowych talentów, nacisk na rozwój kompetencji

pracownika do firmy. To szczególnie ważne wobec

miękkich to zjawiska, o których już teraz mówimy

wejścia na rynek pracy „pokolenia lockdown”, czyli

jako o obecnej rzeczywistości. Miejsce pracy w wielu

grupy młodzieży i młodych dorosłych (18-29 lat),

przypadkach zmieniło swój adres. Biura to dzisiaj

podejmującej pierwsze kroki zawodowe, w cieniu

często nasze domy. A odnalezienie się w tej nowej

pandemii. Osoby z Generacji Z, czy tzw. digital

normalności nie jest procesem łatwym.

natives, które zasilają obecnie rynek pracy, deklarują
chęć częstej zmiany zatrudnienia – minimum raz na

Dużym wyzwaniem dla firm stał się sposób

pięć lat. Rzeczywistość postcovidowa może jednak

budowania zaangażowania pracowników, rozwój

to podejście do pracy w gronie młodych osób zmienić.

liderów, na których barkach spoczywa duża
odpowiedzialność za stworzenie środowiska pracy

Rozwój cyfrowy, konieczność doskonalenia tych

w tej nowej normalności. Nowe przywództwo ma być

kompetencji i rosnące potrzeby firm sprawiają,

oparte na empatii, umiejętności jasnej komunikacji,

że pracodawcy nie szukają jednak wyłącznie

uwzględnianiu holistycznych potrzeb pracowników,

nowych pracowników, ale zwracają się również

umiejętnym budowaniu relacji na wzajemnym

w kierunku swoich wewnętrznych struktur. Poszukują,

zaufaniu, a nie na hierarchicznym zarządzaniu.

identyfikują i rozwijają talenty, które już w swoich

To ogromne wyzwanie dla managerów i zespołów HR –

firmach mają. Kluczowy staje się trend upskillingu

przeprowadzenie zespołów przez szereg zmian, których

i reskillingu, który będzie motywował starszych

doświadczamy oraz jednoczesne zadbanie o siebie,

pracowników do dalszego rozwoju i budowania

o wellbeing, czyli dobrostan psychiczny, emocjonalny

nowych kompetencji m.in. cyfrowych.

i fizyczny. Zarówno swój, jak i swoich pracowników.

Otwarta gospodarka talentów,
pracujących online?
Rok 2020 zostanie zapamiętany w świecie biznesu

„Nowa rzeczywistość”, w której się znajdujemy,

i rynku pracy jako czas, w którym wiele się zmieniło,

to środowisko, w którym określone umiejętności

przyspieszyło, albo zostało wymyślone na nowo.

są aktualne nie dłużej niż przez 5 lat. To rynek, gdzie

Po latach dyskusji o potrzebie cyfrowej transformacji,

fizyczna bliskość miejsca pracy nie jest wymogiem.

czwartej rewolucji przemysłowej i przyszłości

To również świat, gdzie rosnąca luka talentów

pracy, globalna pandemia Covid-19 spowodowała

oznacza odejście od możliwości zatrudniania

chwilowe wstrzymanie firm sektorowych.

pracowników na całe życie i szukanie kreatywnych
sposobów dostępu do potrzebnych kompetencji.
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Nieograniczona pula talentów
Postępująca automatyzacja to już fakt. Już w 2017

na etacie największych talentów w firmie staje

roku szacunki McKinsey Global Institute wskazywały,

się trudne, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe.

że 60% znanych dotychczas zawodów składa
się z czynności, które w co najmniej 30% można

Jednocześnie nie od dziś wiadomo, że nie każda praca

zautomatyzować. Dziesiątki milionów obecnych

musi być wykonywana w firmie. Open talent economy

miejsc pracy na całym świecie może zostać

oznacza jednak coś więcej. To rewolucja – przejście

zastąpionych przez roboty. Oznacza to z jednej

od tradycyjnych sposobów zamkniętego funkcjonowania

strony zakłócenia w świecie pracy. Z drugiej strony

organizacji do nieskrępowanego środowiska talentów.

jest to przełomowy moment odejścia od nie
zawsze wydajnej, „silosowej” organizacji, skupionej

Otwarta gospodarka talentów

na produkcie. Likwidacji ulega wiele tradycyjnych

już dziś daje pracodawcom możliwość

stanowisk pracy – na rzecz wykorzystania rozwiązań

wyboru – kiedy i kogo zatrudniają,

technologicznych i cyfrowych oraz sieci freelancerów.

ale też pracownikom – kiedy i w jakim
charakterze pracują. Największe znaczenie

Dzisiejszym standardem jest zatrudnianie

ma potencjał, nie geografia.

pracowników, najczęściej w pełnym wymiarze godzin.
Powoduje to szereg opóźnień i niską efektywność.

Już kilka lat temu The Economist nazwał koncepcję

Zatrudniamy pracowników, których umiejętności

otwartej gospodarki talentów rozwiązaniem,

są sporadycznie wykorzystywane, a w efekcie mamy

które pozwala na nieograniczony przepływ ludzi,

przewyższający potrzeby poziom zatrudnienia.

kapitału, towarów i usług przez swoje granice. Sama

Nie jesteśmy przy tym wystarczająco zwinni, żeby

idea, w myśl której możemy czerpać z otwartego

odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynkowe.

źródła talentów – poza ścianami biur i szeregiem

Takie środowisko nie sprzyja również zatrzymaniu

biurek – otwiera wiele drzwi. Firmy nie muszą

talentów! Najlepsi, wysoce wykwalifikowani pracownicy

„posiadać talentu na własność”, zatrudniać na stałe,

odchodzą od rutynowej pracy w korporacji. Poszukując

niezależnie od zmieniających się potrzeb. Otwarta

sensu pracy i wartości realizowanych zadań,

gospodarka talentów to dziś dostęp do talentów

szybko stawiają „na swoje” i rozwijają się w rolach

bez konieczności ich zatrudniania. W kolejnym kroku

niezależnych konsultantów bądź freelancerów.

to świat bez granic, świat pracy etatowej realizowanej

Dla firm oznacza to, że znalezienie i zatrzymanie

online, a przyszłości świat pracy bez etatów.

Nowe horyzonty
W otwartej gospodarce talentów, granice organizacji

gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Firma może

są płynne. Nie ma ograniczeń do zasobów i możliwości

efektywnie wykorzystać wewnętrzne talenty, poprzez

etatowych pracowników. Odkrywając model, w którym

budowanie partnerstwa z pracownikami, ale też

wewnętrzne talenty firmy mogą być uzupełniane

niezależnymi konsultantami i freelancerami.

talentami z otwartej puli spoza organizacji, możemy
znaleźć drogę na szczyt efektywności! Wewnętrzny

W wielu organizacjach zdarza się, że najlepsi

zespół może sięgnąć do zewnętrznej puli talentów,

pracownicy, największe talenty, osoby wykwalifikowane,
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są uwikłane w codziennej pracy w prozaiczne zadania,

Już dziś istnieją różne społeczności talentów, którym

takie jak tworzenie raportów czy wprowadzanie

można zlecać swoje projekty – od społeczności

danych, i spędzają na nich nawet 40% swojego

projektantów, przez deweloperów, po pisarzy.

czasu pracy. Mając tę świadomość – świadomość
marnotrawstwa talentów – można już dziś uwolnić

Już niemal 10 lat temu byliśmy świadkami

pracowników od rutynowych zadań, powierzając

projektów crowd-sourcingowych. Przykładem może

je na zewnątrz. Przyszłość leży w takich modelach

być firma Colgate-Palmolive, która w 2012 roku

współpracy, które mogą wykorzystać najlepsze

zaoferowała 17 000 dolarów komuś, kto stworzy

talenty wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

wybitną 30-sekundową reklamę do internetu.
Wybrana reklama była tak dobra, że firma pokazała

Innym sposobem, w jaki firmy otwierają się na siebie,

ją na Super Bowl obok hitów reklamowych, które

jest crowd-sourcing talentów. Crowd-sourcing

kosztowały setki razy więcej. I nie stworzył

w tym obszarze zyskuje na popularności i uznaniu

jej etatowy pracownik, związany umową o pracę.

dzięki swojej zdolności do zapewnienia dostępu
do najlepszych talentów z całego świata i dzięki
nim możliwości stworzenia światowej klasy rezultatów.

Trendy dla open talent economy
Globalne trendy, takie jak globalizacja, mobilność,

»»

Pierwszym z nich jest technologia. Wszystko

edukacja, technologia, zmieniają sposób funkcjonowania

dlatego, że w dobie, kiedy wszyscy możemy

firm na całym świecie. Otwarta gospodarka talentów

uczyć się, pracować i kontaktować z dowolnego

jest pochodną tych trendów i sama w sobie będzie

miejsca na świecie, tradycyjne założenia dotyczące

stymulować strategie biznesowe. Warto przy

talentów, są nieaktualne. Postępy w zakresie

tym podkreślić, że otwarta gospodarka talentów

szybkości, pamięci i mocy obliczeniowej sprawiają,

czerpie z różnych pól – od zasobów etatowych,

że globalna współpraca w czasie rzeczywistym jest

obecnych pracowników, przez talenty firm partnerskich,

możliwa w niemal każdej dziedzinie. Technologia

po outsourcing, projekty czasowe, freelancerów.

pozwala również na szybkie dopasowanie,

Dla każdego biznesu optymalna kombinacja talentów

wdrożenie i transfer wiedzy w przypadku

z tych różnorodnych zasobów będzie inna.

angażowania niezależnych pracowników.

Otwarta gospodarka talentów wymaga

»»

Drugim trendem są nowoczesne formy mobilności.

zmiany paradygmatu – z tradycyjnego

Co to oznacza? Przede wszystkim to, że rosnąca

krótkowzrocznego poglądu, że zasoby

mobilność techniczna i społeczna pozwalają

ludzkie to wydatek, w kierunku myślenia,

nam na uniezależnienie talentów od geografii

że talent jest inwestycją, aktywem,

i zdefiniowanych rynków – pracę w dowolnym

którym należy efektywnie zarządzać,

czasie z dowolnego miejsca (WFA).

aby zrealizować cele biznesowe.
»»

Pokrewnym trendem napędzającym otwartą

Wschodząca gospodarka talentów napędzana

gospodarkę talentów jest szybkość zachodzących

jest trendami, które fundamentalnie

zmian. Zmienność popytu i coraz szybsze cykle

zmieniają strukturę talentów i pracy.

innowacji oznaczają dynamiczne, zwiększone
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zapotrzebowanie na określone umiejętności.

»»

Zmianą, która również napędza gospodarkę

Trudne jest przewidzenie umiejętności potrzebnych

talentów jest odchodzenie od tradycyjnych struktur

w przyszłości pracy i stworzenie wewnętrznej puli

do dynamicznych sieci. Żyjemy dziś w szybkim

takich talentów w organizacji. Zwiększenie dostępu

tempie i oczekujemy informacji zwrotnych,

do puli talentów dostępnych w wielu rozproszonych

ale też współpracy w czasie rzeczywistym.

lokalizacjach, ale też rozwiązań ułatwiających

Takie warunki tworzy otwarta gospodarka.

skorzystanie z tej puli, staje się koniecznością.

Mówimy o środowisku, społeczności, w której
ludzie mogą łączyć się, dzielić informacjami,

»»

Kolejnym trendem jest przechodząca do przeszłości

tworzyć poczucie wspólnoty. Jest to odejście

umowa między pracodawcą i pracownikiem.

od tradycyjnych struktur organizacyjnych na rzecz

Przez dziesiątki lat w zamian za bezpieczeństwo

dynamicznych, nieskrępowanych sieci.

zatrudnienia i przewidywalność kariery zawodowej
oferowane przez pracodawcę, pracownicy

»»

Trendem, który warto wziąć pod uwagę jest również

poświęcali się firmie, spędzając w niej nawet

szerszy dostęp do kursów i edukacji. Obserwowany

całe zawodowe życie. Odejście od tej formy

od wielu lat dotyczy zarówno tradycyjnych

umowy obserwujemy już od jakiegoś czasu,

instytucji, jak i programów dostępnych online. Nowe

zwłaszcza wśród przedstawicieli najmłodszych

możliwości, bez wychodzenia z domu, to przepis

pokoleń, dla których praca w jednym miejscu

na pozyskiwanie wiedzy oraz szybki rozwój puli

przez 10 czy 15 lat jest abstrakcją. Co jednak

utalentowanych pracowników – m.in. sektora

ciekawe, coraz mocniej również pracodawcy

usług dla biznesu i wiedzy na całym świecie.

chcą odchodzić od takiego rozumienia umowy.
Chcą reagować na zmienność, stawiać
na elastyczność i zdolność do adaptacji.

Working from anywhere (WFA)?
Już przed pandemią, w firmach opartych na wiedzy

Czy praca z dowolnego miejsca, spójna

i kompetencjach pracowników, widoczny był trend

z trendem working from anywhere (WFA)

rozwijających się technologii i rozwiązań cyfrowych,

zostanie z nami na zawsze?

które pozwoliły pracownikom zadawać pytanie
o zasadność pracy z biura. Lockdown utwierdził

Praca z domu ma nie zawsze dobrą sławę.

nas w przekonaniu, że fizyczna obecność w biurze

Nie komunikuje podstawowej wolności,

nie jest potrzebna aby w sposób efektywny wykonać

która wiąże się z nowymi zasadami

pracę. Zdalnie mogą pracować nie tylko poszczególne

pracy. Nie chodzi bowiem o dalsze

osoby, ale całe zespoły, a wręcz organizacje.

ograniczenia i „uwięzienie” w domach,

Wszystko to sprawia, że rynek pracy zmierzy

ale o umożliwienie pracy koncepcyjnej

się teraz z koniecznością odpowiedzi na pytanie,

i realizacji zadań dokładnie tam, gdzie

czy praca w pełni zdalna nie jest przyszłością pracy

jesteśmy najbardziej produktywni.

dla sektorów związanych z wiedzą i ekspertyzą.
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Takie podejście do realizacji zadań oznacza korzyści

prawne. Przejście do organizacji całkowicie zdalnej

zarówno dla firm, jak i dla pracowników. Organizacje

lub w większości zdalnej wymaga pokonania przeszkód

mogą zredukować koszty związane z powierzchnią

prawnych. Każda zdalna organizacja, która rozważa

biurową, ale też zatrudniać i korzystać z puli talentów

zatrudnianie talentów na całym świecie, musi wziąć

z całego świata (w ramach open talent economy).

pod uwagę lokalne prawo pracy w zakresie zatrudniania,

Mogą czerpać z różnorodności i rosnącej efektywności.

wynagrodzeń, emerytur, urlopów i zwolnień lekarskich.

Równie dobrze jednak praca z dowolnego miejsca
może nie przynieść firmie żadnych oszczędności. To,

»»

Komunikacja: Odpowiedzią może

co kiedyś było wielkimi kompleksami biurowymi, może

być wybór odpowiednich narzędzi, ale też sposoby

stać się kilkoma mniejszymi miejscami, z budżetem

angażowania uczestników spotkania zdalnego.

na podróże i posiłki, który z nawiązką zrekompensuje
oszczędności na nieruchomościach. W tej nowej

»»

Dzielenie się wiedzą: Przejrzysta i łatwo

elastyczności miejsca pracy nie chodzi o oszczędzanie

dostępna komunikacja, centralna biblioteka

pieniędzy ani o długoterminowy dystans społeczny.

materiałów dotyczących funkcjonowania

W ostatecznym rozrachunku jest to inwestycja

firmy z możliwością wyszukiwania.

w dobre samopoczucie pracowników, produktywność,
a w efekcie końcowym – rentowność. Pracownicy

»»

Socjalizacja i koleżeństwo: Tworzenie możliwości

natomiast zyskują elastyczność pod względem

socjalizacji oraz rozpowszechniania wartości

geografii – mogą mieszkać tam, gdzie czują się dobrze,

i norm firmowych, technologie ułatwiające

nie muszą dojeżdżać do pracy, mogą łatwiej zadbać

interakcje, wykorzystanie sztucznej inteligencji

o integrację życia zawodowego z osobistym.

i narzędzi wirtualnej rzeczywistości.

Istnieją jednak obawy co do tego, jak praca

»»

Mentoring: Proces oparty na pytaniach

zdalna wpływa na komunikację, twórcze dyskusje,

i odpowiedziach, pozwalający na asynchroniczną,

rozwiązywanie problemów, dzielenie się wiedzą.

sesje coachingowe dla managerów,

Wyzwaniem jest także wpływ takiego modelu

otwierające ich na mentoring zdalny.

na socjalizację, ducha zespołu, możliwości
mentoringu, a także bezpieczeństwo danych i regulacje

Przyszłość jest (zw)inna
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że obecny

pierwszeństwo przed bezpieczeństwem zatrudnienia

krajobraz zatrudnienia przechodzi jedne z najbardziej

i długoterminowym zatrudnieniem, ustrukturyzowanym

znaczących zmian od czasów rewolucji przemysłowej.

otoczeniem i standardowymi rolami.

Na całym świecie i w niemal każdym sektorze
nastąpiła niezaprzeczalna zmiana w kierunku otwartej

Pracownicy przyszłości to pracownicy zwinni,

gospodarki talentów. Pracodawcy i pracownicy

dysponujący wieloma umiejętnościami, oferowanymi

muszą pogodzić się z nowym środowiskiem,

w ramach otwartej gospodarki talentów.

w którym elastyczność i zdolność adaptacji mają

Już w niedalekiej przyszłości każdy z nas może mieć
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kilka miejsc pracy jednocześnie i pracować dla kilku

między pracą zdalną a biurową, możliwość pracy

pracodawców. Dla firm najważniejsze będzie, aby ich

koncepcyjnej z domu i jednoczesnej integracji

produkty czy usługi były wdrażane i dostępne niemal

ze współpracownikami w biurze. To również środowisko

automatycznie, bez ręcznej interwencji i rutynowej

pracy i godziny aktywności zawodowej, które

pracy wykonywanej przez etatowych pracowników.

są dopasowane do ich indywidualnych preferencji.

Takie środowisko motywuje bowiem do wymyślania
nowych rozwiązań i czerpania z technologii,
dzięki którym niemożliwe staje się możliwe.

74%

pracowników twierdzi, że połączenie
pracy biurowej i zdalnej jest dziś
najlepszym rozwiązaniem;

Z pewnością chcąc zaspokoić potrzebę większej
sprawności i elastyczności, firmy będą musiały
ponownie przemyśleć swoje podejście do pozyskiwania
talentów i otworzyć się na dynamiczny, globalny
rynek talentów. Rynek ten będzie się jeszcze

69%

pracowników uważa, że podstawą
umów o pracę powinny być oczekiwane
wyniki, a nie wymiar czy liczba
godzin do przepracowania.

bardziej rozwijał, w miarę jak pracownicy będą czuli
się coraz lepiej pracując niezależnie. Dzięki temu
bowiem będą cieszyć się lepszą równowagą między
życiem zawodowym a prywatnym, autonomią

Źródło: The Adecco Group, Resetting Normal – Defining the new era
of work

i wpływem na swoją ścieżkę kariery. A te potrzeby

Przyszłość jest uzależniona od tego czy i jak szybko

wybrzmiewają szczególnie mocno po trudnym, pełnym

firmy i państwa poradzą sobie z nowym modelem

wyzwań związanych z Covid-19 rokiem 2020.

pracy i ułatwią pracodawcom i pracownikom
korzystanie z open talent economy i modelu

Z badań The Adecco Group wynika, że idealny

pracy skądkolwiek chcemy.

układ dla pracowników oznacza dzisiaj równowagę

Upskilling i reskilling odpowiedzią
na niedobór talentów
Choć pracodawcy w minionym roku ostrożnie

na temat dostępnych wakatów w organizacji. Nie może

podejmowali decyzje personalne związane

więc dziwić fakt, że 56% ankietowanych uważa, że łatwiej

z zatrudnieniem, to wciąż poszukiwali specjalistów

znaleźć nową pracę, niż awansować w obecnej.

posiadających odpowiednie umiejętności, niezbędne
do realizacji celów biznesowych. Zadaniem dla firm

Pracodawcy, managerowie i zespoły HR będą

jest skuteczne identyfikowanie talentów i angażowanie

inwestowali w szkolenia, które pozwolą pracownikom

osób, które w organizacji już są, mają wiedzę na jej

uczyć się i podnosić umiejętności cyfrowe w zakresie

temat, znają środowisko pracy i posiadają niezbędne

analizy danych, digital marketingu, AI czy uczenia

umiejętności. Rekrutacja wewnętrzna pozostaje

maszynowego. Jak wynika z badań The Adecco

obszarem, w którym jest wiele do zrobienia. Jak wynika

Group, po zakończeniu pandemii aż 69 proc.

z badań Deloitte, 45% respondentów potwierdza,

ankietowanych chce rozwijać się cyfrowo. Niemniej

że pracownicy w ich firmach nie mają informacji

ważne będą kompetencje miękkie połączone
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z umiejętnościami technicznymi, czyli trend „stempathy”.

Z szacunków Światowego Forum Ekonomicznego

Szczególnie cenione będą cechy takie jak odporność

wynika, że (WEF) w najbliższej dekadzie konieczne

na stres, gotowość na zmiany, elastyczność,

będzie przekwalifikowanie aż miliarda pracowników

kreatywność czy inteligencja emocjonalna.

na całym świecie, a do 2022 r. kluczowe umiejętności
niezbędne do pracy na istniejących stanowiskach ulegną

Nadchodzący rok będzie silnie naznaczony

znacznym zmianom. Nie mówimy jednak wyłącznie

trendem upskillingu (podnoszenia kwalifikacji)

o tych ścisłych, cyfrowych, ale i miękkich związanych

oraz reskillingu (nabywania nowych kompetencji).

z komunikacją, zarządzaniem czy negocjacjami.

Wynika to z konieczności dostosowania organizacji
do wymogów transformacji cyfrowej. Wobec

Dostrzegamy dużą szansę w tym, że w wielu obszarach

przyspieszonej digitalizacji, ponad połowa firm

za pięć lat będziemy działać w oparciu o rozwiązania,

(54%) planuje wdrażać upskilling i reskilling

które jeszcze nie zostały wymyślone. Podobnie z pracą

przynajmniej dla części swoich pracowników.

projektową – przestanie być ona domeną project

Aż 84% pracodawców i 59% pracowników

managera. Każdy pracownik, na każdym poziomie

już dzisiaj określa rozwój umiejętności w analizie

organizacji, już dziś w mniejszym czy większym stopniu

danych za swój priorytet na przyszłość.

uczestniczy w pracach projektowych. Także umiejętność
zarządzania zespołem projektowym, nierzadko

Jak wynika z badań The Adecco Group, każdy z nas

międzynarodowym i wielokulturowym, przestanie

co trzy-cztery lata traci aż 40% swoich umiejętności,

być domeną formalnych liderów, czy osób specjalnie

a niemal 40% umiejętności posiadanych dziś przez

do tej roli powołanych, a stanie się nieodłącznym

pracowników i mających zastosowanie w obecnych

elementem pracy każdego pracownika.

warunkach rynkowych, stanie się nieprzydatnych
w najbliższych latach. Wymusza to zatem oczywistą

Kluczowymi kompetencjami przyszłości zaczynają być:

potrzebę nabywania nowych kompetencji przez

umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania

pracowników oraz wspierania ich w tym procesie przez

złożonych problemów, świadome przywództwo,

pracodawców. Firmy dostrzegają wagę inwestowania

strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

w ten rozwój i już dzisiaj szukają nowych rozwiązań

oraz współpraca z innymi i dzielenie się wiedzą.

dla swoich pracowników, również kreując dla nich

Te cechy i umiejętności, czyli skills of the future,

możliwości rozwoju wewnątrz firm. Tymczasem

już dzisiaj są zdaniem ekspertów niezbędne

eksperci rynku pracy dyskutują o pomysłach

na rynku pracy, a w kolejnych latach ten trend

na przyszłość, np. o przeznaczaniu 2% wartości

będzie jeszcze bardziej widoczny. Elastyczność,

sprzedaży w szkolenia pracowników – niezależnie

otwartość i chęć rozwoju – to klucze do nadążenia

od branży czy wielkości firmy. Wiele krajów przygląda

za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

się brakom kompetencyjnym pracowników, dostrzega
je i chce nad nimi pracować. Ze swojej strony np.
Francja już zapewnia im m.in. ulgi podatkowe.
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Nowy lider – jaki powinien być?
Pandemia koronawirusa bezpowrotnie zmieniła naszą

emocji, budowania silniejszych relacji, szukania

rzeczywistość i rynek pracy. Style przywództwa i modele

pozytywnych rozwiązań w sytuacjach stresowych,

biznesowe przeszły fundamentalne przemiany. Liderzy

które następnie prowadzą managerów do uzyskiwania

przyszłości z pewnością nadal będą potrzebowali

korzystnych rezultatów. Cechy nowego lidera

umiejętności przywódczych i doświadczenia. Niezbędne,

wyraźnie różnią się od tych, które uznawane były

a może nawet ważniejsze, będą kompetencje miękkie

za skuteczne w przeszłości. Nowe przywództwo

– inteligencja emocjonalna, empatia i elastyczność.

to empatia, umiejętność jasnej komunikacji,

Obecna sytuacja wywołana pandemią to dobry moment,

uwzględnianie holistycznych potrzeb pracowników,

aby na nowo zdefiniować, co znaczy być liderem.

umiejętne budowanie relacji na wzajemnym
zaufaniu, a nie hierarchicznym zarządzaniu.

Managerowie zdają sobie sprawę z istoty soft
skills. Kompetencje te stały się jednak jeszcze

Inteligencji emocjonalnej można i należy

cenniejsze podczas pandemii COVID-19. Liderzy

się uczyć. Firmy i zespoły HR powinny wspierać

muszą być teraz bardziej otwarci i zwracać uwagę

i pomagać swoim liderom odkrywać i rozumieć

na potrzeby pracowników. Jak wynika z badań

ich potencjał, znajdować mocne strony.

The Adecco Group, trzy na cztery osoby doceniają
większą elastyczność swoich managerów oraz firm,

Nowym trendem w umiejętnościach przywódczych,

deklarują, że chciałyby pracować w przyszłości

w nowej rzeczywistości, staje się również

w modelu hybrydowym i nie chcą wracać do pracy

STEMpathy, czyli zarządzanie zespołem, w którym

w 100% biurowej. Aż 75% z nich podkreśla, że ważne

opieramy się nie tylko na inteligencji emocjonalnej,

jest dla nich, aby ich miejsca pracy zachowały otwartość

jak empatia czy otwartość na zmiany, ale i takich

na zmiany również po zakończeniu pandemii.

umiejętnościach, jak odporność czy kreatywność.
Firmy muszą zatem stale inwestować w swoich

Nowa rzeczywistość będzie wymagała zmiany sposobu,

liderów i pomagać im rozwijać tak dzisiaj niezbędne,

w jaki liderzy kierują swoimi zespołami, a dyrektorzy

szeroko pojęte umiejętności miękkie.

generalni całymi firmami. Chcąc sprostać oczekiwaniom
pracowników, znacznie więcej uwagi poświęcimy

Zadaniem liderów zespołów jest ciągłe obserwowanie,

relacjom, empatii i budowaniu wzajemnego zaufania.

rozwijanie talentów wewnątrz organizacji, stymulowanie

Managerowie sami dostrzegają braki w tych obszarach,

do kreatywności, zachęcanie do odkrywania kolejnych

a już ponad połowa z nich potwierdza, że potrzebuje

zdolności i podnoszenia kompetencji. Warto pamiętać,

wsparcia w rozwijaniu swoich kompetencji miękkich

szczególnie dzisiaj, że do managera należy rola

i sprostaniu nowym oczekiwaniom pracowników.

tej osoby, która wesprze zespół, podzieli się swoim
doświadczeniem, umiejętnościami i siłą z osobami, które

Ważnym krokiem ku temu jest zrozumienie,
czym naprawdę jest inteligencja emocjonalna.
To umiejętność rozpoznawania i nazywania

czują się w czasie pandemii zagubione i niepewne.
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Bycie liderem przyszłości to:

praca z empatią

stawianie

bycie bardziej

praca wydajna

współpraca –

– bądź otwarty

na pierwszym

elastycznym –

i efektywna –

stwórz środowisko,

i transparentny

miejscu dobrego

wszystko może

„zajęty” nie oznacza

w którym

w komunikacji,

samopoczucia,

się zdarzyć, więc

„produktywny”,

członkowie zespołu

„pytaj i słuchaj”

zdrowia swojego

bądź przygotowany

ustalaj priorytety

będą mogli tworzyć

– inteligencja

oraz całego

na zmianę, otwarty

i prezentować

emocjonalna

zespołu;

na innowacje;

innowacyjne

to umiejętność

pomysły.

wielkiego lidera;

Zdrowie psychiczne
– czy to wciąż temat tabu?
Blisko 1/3 pracowników badanych przez The Adecco

fizyczne. Pracodawcy, którzy już wcześniej zwracali

Group uważa, że ich zdrowie psychiczne pogorszyło

uwagę na dobrostan swoich pracowników, wiedzą,

się podczas pandemii, a tylko 1 na 10 managerów

że obecnie mamy więcej obaw i lęków niż wcześniej,

był elastyczny i otwarty, słuchał oraz wspierał

widzą rosnące uczucie zmęczenia czy irytacji pracą

ich psychicznie bardziej, niż tego od niego oczekiwali.

zdalną. Dla wielu powszechna staje się ucieczka

Wysoko rozwinięte umiejętności miękkie pozwolą

w obowiązki zawodowe, co wpływa na utratę równowagi

liderom upewnić się, że w postcovidowym świecie

między pracą a domem, poczucie przytłoczenia

będą dobrze rozumieli potrzeby pracowników

zadaniami, ale i przestymulowania informacjami.

i we właściwy sposób o nie zadbają.
W czasie pandemii aż 7 na 10 osób deklaruje większy
Pandemia COVID-19, związana z nią niepewność

stres niż wcześniej1, a liczba osób z problemami ze snem

i negatywne doświadczenia w sferze prywatnej

wzrosła w Polsce z 30% do nawet 70%2. W 2019 roku

oraz zawodowej sprawiły, że pracownicy są obecnie

3,8 mln Polaków kupiło leki antydepresyjne, w roku 2021

bardziej podatni na pogorszenie samopoczucia.

– o półtora miliona więcej. Średnio zwolnienie lekarskie

Coraz więcej mówimy o długotrwałym stresie,

z powodu depresji w 2020 roku trwało od 27 do 35 dni3.

jego wpływie na nasze zdrowie psychiczne oraz

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diverse-employees-are-struggling-the-most-during-covid-19-heres-howcompanies-can-respond

1

2

Philips Global Sleep Survey, 2021

3

Na podstawie danych ZUS
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Jak wynika z badań co czwarta osoba sygnalizuje

Wdrożenie systemowych programów –

problemy psychiczne o różnym nasileniu. Zmęczenie,

od psychoedukacji, po budowanie kompetencji miękkich

trudności w koncentracji, słabsza kontrola emocji,

czy benefity w postaci dostępu do psychoterapii,

irytacja, konflikty, prokrastynacja, sięganie po używki

o 50% skraca długość zwolnień lekarskich

i wypalenie zawodowe – to wszystko negatywnie

dla pacjentów zmagających się z dużym stresem,

wpływa na produktywność. Staje się problemem

a o 20% skraca długość zwolnień z powodu zaburzeń

dla zespołów i wyzwaniem dla managerów

psychicznych4. Systemowe budowanie kultury

i liderów, którzy w tym trudnym czasie muszą

organizacyjnej, w której pracownicy mogą otwarcie

wykazać się empatią i zrozumieniem.

mówić o swoich problemach, ale też wiedzą, gdzie
mogą otrzymać profesjonalną pomoc, to podstawa

Zdrowie psychiczne pracowników jest niezwykle ważnym

budowania w ludziach poczucia bezpieczeństwa.

tematem i coraz więcej organizacji oferuje nie tylko
programy redukcji stresu, zajęcia z jogi czy mindfullness,

Bardzo istotny jest wzrost świadomości na temat

ale też stawia na edukację i zwiększanie świadomości

objawów stresu, kryzysu, lęków czy depresji oraz rozwój

pracowników w zakresie objawów chorób i zaburzeń

kompetencji w zakresie wsparcia emocjonalnego,

psychicznych. Badania ekspertów wskazują na dużą

społecznego na każdym poziomie organizacji. Kolejną

stopę zwrotu z inwestowania w programy nie tylko

kwestią jest budowanie odporności psychicznej

wellbeingowe, ale i związane z budowaniem otwartości

i wspieranie pracowników w rezyliencji na co dzień,

na tematy związane ze zdrowiem psychicznym.

szkolenie managerów i tworzenie procedur wewnątrz

Coraz bardziej istotne stają się miękkie kompetencje

organizacji do wspierania liderów w rozwiązywaniu

managerów i świadome przywództwo.

problemów związanych ze stresem, wypaleniem,
depresjami i sytuacjami krytycznymi, które przytrafiają

Jak wynika z raportu Reset Normal przygotowanego

się pracownikom. Wiedza i odpowiednie kompetencje

przez The Adecco Group (TAG), aż 74% pracowników

są kluczowe. To one pomogą pracodawcom efektywnie

oczekuje od swoich liderów empatii i wsparcia.

i na czas reagować na zagrożenia w tym obszarze.

Z kolei ponad połowa managerów (54%) potrzebuje
pomocy w budowaniu tych kompetencji.

inkluzywne środowisko pracy
Innowacyjność, elastyczność, wykorzystanie

Badanie Think Tank Diversity Hub, w którym

potencjałów, zaangażowanie, współpraca, motywacja,

zapytano przedstawicieli i przedstawicielki ponad

utrzymanie spójności zespołów, redukcja konfliktów,

60 korporacji o zmiany, jakie epidemia wywarła

atmosfera pracy – pandemia zmieniła pole

na działania firm w obszarze D&I pokazują,

gry w każdym z tych obszarów. W każdym z nich mocniej

jak wiele zmieniło się w rozumieniu, uzasadnieniu

uwidoczniło się znaczenie działań w obszarze Diversity

i potrzebie podejmowania działań ukierunkowanych

& Inclusion (D&I). Inicjatywy takie jak #WorkingTogether

na budowę otwartego, włączającego środowiska

ABSL pokazują, że temat D&I awansował na liście

pracy. Oto najważniejsze wnioski:

kluczowych tematów w wielu firmach.

4

https://www2.deloitte.com/ca/en/pages/about-deloitte/articles/mental-health-roi.html?nc=1
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»»

Nowi MY i nowi ONI. Nowe osie podziału

»»

Przeciwważne tendencje: kryzys zaangażowania

i źródła tarć – różnorodność to znacznie więcej

vs. wzmożenie zaangażowania – trudno myśli

niż kilka podstawowych wymiarów typu płeć,

się kategoriami „eventów” sprzed pandemii.

wiek, pochodzenie etc. Osie potencjalnych tarć

Nie spotykamy się twarzą w twarz, zamiast tego

pojawiają się także gdzie indziej: osoby z biur

rozmawiamy online. Szkolenia w zespołach

mogące pracować zdalnie a osoby z produkcji, które

zastąpiły webinaria. Może to prowadzić

nie mają tej możliwości; rodzice a osoby bezdzietne;

do spadku zaangażowania. Z drugiej strony –

osoby mające opiekę dla swych dzieci w czasie

dobrze zaprojektowane i przemyślane na nowo

lockdownu a te, które nie mają takiego wsparcia;

działania realizowane zdalnie, potrafią dotrzeć

osoby w grupie ryzyka epidemiologicznego

do szerszych grup, niż kiedykolwiek wcześniej.

a te, które cieszą się dobrym zdrowiem.
Nowa rzeczywistość wymusza dostrzeżenie

»»

Równoległe myślenie o kondycji zespołu,

i śledzenie nowych obszarów różnorodności,

ale też o zasilaniu zespołu nowymi talentami –

gdyż generują one potrzeby, ale też konflikty.

w pierwszych miesiącach pandemii kluczowym
wyzwaniem było utrzymanie atmosfery

»»

Ciężar zmian na barkach managerów – pandemia

i zaangażowania wewnątrz zespołów. Wraz

to wyzwanie dla liderów, którzy nie tylko muszą

z upływem kolejnych miesięcy, coraz większym

dbać o dobrą organizację pracy, komunikację

wyzwaniem stał się obszar inkluzywnej

i efektywność, ale muszą też borykać

rekrutacji i onboardowania nowozatrudnionych

się z niepewnością, zaburzonymi relacjami, utratą

osób do kultury inkluzywnej.

poczucia kontroli, dodatkowymi problemami
samych pracowników. Trudniej dziś buduje

Jak z tak zdefiniowanym polem gry radzą sobie

się klimat zaangażowania, zaufania i wzajemnego

najlepsze firmy? Jakie trendy zaobserwowaliśmy

szacunku, unika niedopowiedzeń i stereotypów,

w działaniach biznesu?

adekwatnie reaguje. Zmieniają się oczekiwania,

»»

Redefiniowanie D&I jako sfery wykraczającej poza

a tym samym wyraźniej wyłania się nowy obraz

obszar HR, silniejsze dostrzeganie strategicznego

pożądanych kompetencji liderów i liderek.

znaczenia D&I, poszukiwanie zewnętrznego,
strategicznego wsparcia działań D&I;

»»

Pracownik w kryzysie. Zdrowie psychiczne

»»

w centrum zainteresowania – lęk (o pracę,

/ sponsorów w bezpośrednie działania

zdrowie, rodzinę, przyszłość), izolacja, zaburzone
relacje, poczucie utraty kontroli, zmiana nawyków,

Wyraźne zaangażowanie top managementu
w obszarze D&I;

»»

Zwinne podejście do działań

szybkie tempo pracy, nasilenie objawów wcześniej

D&I i budowa strategii dla D&I, odchodzenie

istniejących chorób – mierzymy się z kryzysami

od tradycyjnych metod planowania;

psychicznymi pracownika na skalę dotąd

»»

niespotykaną. Na tle pandemii, zdrowie psychiczne

do planowania działań, budujące zaangażowanie

wyrasta na jeden z kluczowych tematów w biznesie,
który wymaga z jednej strony dodatkowych narzędzi

Partycypacyjne podejście
i zapewniające adekwatność;

»»

jak np. linia wsparcia psychologicznego, a z drugiej

Rozwinięcie badań wewnętrznych nad D&I (audyt
D&I) i planowanie działań w oparciu o dowody;

– edukowania managementu, jak odpowiednio

»»

Kwantyfikacja D&I – mierzenie skuteczności działań;

reagować na kryzysy w zespole.

»»

Rezygnacja z myślenia kategoriami wymiarów
D&I na rzecz podejścia holistycznego;
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»»

»»
»»

Wyraźniejsze powiązanie D&I z działaniami

Sytuacja epidemiologiczna sprawia, że z jednej

antydyskryminacyjnymi i antymobbingowymi,

strony trudno jest oczekiwać powrotu do tradycyjnych

uwypuklenie aspektów prawnych;

działań w D&I, z drugiej – coraz mniej możliwe jest

Dostosowanie polityk korporacyjnych

unikanie tematu lub traktowanie go powierzchownie.

do lokalnych warunków w Polsce;

Szczególnie dla tych firm, które wcześniej nie traktowały

„Uszczelnianie” procesów pod kątem D&I,

sfery zarządzania różnorodnością jako istotnej,

uważność na temat D&I w procesach

wyzwania w tym obszarze będą narastać.

rekrutacji, onboardingu, oceny etc.;
»»
»»
»»

Większa uważność na komunikację

Jak wynika z analizy ekspertów z The Adecco Group,

realizowaną w sposób inkluzywny;

firmy, które w czasie pandemii zapewniają pracownikom

Wdrażanie elementów inkluzywnego

dostosowane do potrzeb wsparcie i wdrażają

leadershipu, także dla managerów liniowych;

odpowiednie rozwiązania, również w obszarze D&I,

Wyraźne wsparcie dla inicjatyw oddolnych –

zdobywają ich zaufanie. Te działania w miejscach pracy

Employee Resource Groups, networki i wzmocnienie

utrzymają się również w rzeczywistości postcovidowej,

instytucjonalne sieci pracowniczych.

a D&I stanie się nieodłącznym elementem istnienia
firmy. Pracodawcy, którzy będą otwarci na trwałe
zmiany i innowacje, mają dużą szansę nie tylko
przetrwać kryzys wywołany pandemią, ale sprawić,
że ich organizacja się rozwinie i zmieni na lepsze.
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PolSkA nAJlePSzym PArtnerem DlA SektorA
nowoczeSnych uSług bizneSowych
Sektor usług nowoczesnych to dziś jeden z najszybciej

o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata

rozwijających się obszarów polskiej gospodarki.

2021-2030. Na wsparcie Agencji może liczyć firma

Jesteśmy liderem w regionie CEE, zarówno

planująca w Polsce inwestycję m.in. w obszarze

pod względem liczby centrów, jak i zatrudnienia

usług nowoczesnych. Znaczne ułatwienie zasad oraz

w branży. Za lokowaniem tego typu inwestycji

wprowadzenie obniżonych kryteriów ilościowych,

w naszym kraju przemawiają przede wszystkim

w tym dla MŚP oraz nowej kategorii firm rozwijających

świetnie wykształceni, otwarci na innowacje

się, to szansa na obsługę w zakresie grantu również

pracownicy. Atutem jest też strategiczne położenie

tych firm – tak, by wyszły z pandemii mocniejsze

Polski na mapie Europy, korzystny klimat inwestycyjny

i gotowe konkurować na światowych rynkach.

i stabilność gospodarcza, a także rozwój nowoczesnej

Eksperci PAIH przeprowadzają przedsiębiorców przez

infrastruktury okołobiznesowej i ekosystem

formalności związane z uzyskaniem wsparcia, które

wspierający działalność inwestorów BSS. Zagraniczne

może sięgnąć nawet 25 proc. wartości inwestycji.

firmy przyciąga ponadto szeroki wybór lokalizacji,
a w podjęciu decyzji lokalizacyjnej od lat pomaga Polska

Na koniec I kwartału 2021 roku PAIH prowadziła niemal

Agencja Inwestycji i Handlu. Prężnie rozwijającymi

sześćdziesiąt aktywnych projektów z sektora usług

się rynkami są Kraków, Warszawa i Wrocław, gdzie

nowoczesnych, wśród których znalazły się inwestycje

swoje siedziby mają już giganci: Microsoft i Google

o zatrudnieniu przekraczającym nawet 500 osób.

– będący dodatkowym motorem rozwoju naszej

Część największych projektów to reinwestycje,

cyfrowej gospodarki. Silne są też: Trójmiasto, Łódź,

ale jest też gros inwestorów dotychczas nieobecnych

Katowice czy Poznań, gdzie zagraniczne firmy

na rynku polskim. Wśród 10 największych projektów

rozwijają swoje centra SSC/GBS, IT, BPO czy R&D.

usługowych w Q1 w portfolio PAIH połowa to projekty
IT i R&D, a połowa – centra usług wspólnych w zakresie

Inwestorom z sektora nowoczesnych usług

finansów, księgowości czy HR. Widoczny trend to też

dla biznesu dedykowana jest kompleksowa oferta

przenoszenie się do naszego kraju procesów bardziej

Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. PAIH obsługuje

skomplikowanych oraz nastawionych na zaawansowane

zarówno inwestorów zagranicznych, jak i rodzimych

badania i rozwój. Do Polski przekonaliśmy już wielu

przedsiębiorców planujących rozwój lokalny. Eksperci

inwestorów. Ich stała obecność i dalszy rozwój

Agencji współpracują z firmami na każdym etapie

potwierdzają, że jako kraj jesteśmy tego warci.

procesu inwestycyjnego. Dostarczają m.in. informacje
o zasadach i kosztach prowadzenia działalności
w Polsce – będąc operatorem programu grantów
rządowych, przekazują inwestorom kompleksowe
informacje o dostępnych zachętach inwestycyjnych.
Choć pandemia wywróciła strategię wielu firm do góry
nogami i spowodowała spowolnienie gospodarcze

Centrum Inwestycji

w ujęciu globalnym, branża BSS w Polsce wyraźnie

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

zyskała. By podtrzymać ten trend, w ostatnim czasie

tel.: +48 22 334 98 75

przyjęto znowelizowany Program wspierania inwestycji

e-mail: invest@paih.gov.pl
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4 Wyzwania i plany
strategiczne,
odporność sektora
Plany dotyczące zmian w zatrudnieniu
80,0%

40,8%

17,0%

49,8%

Udział firm, które planują zwiększyć zatrudnienie
do I kwartału 2022 r. Wzrost o 3 p.p. w porównaniu
z poprzednim badaniem

Firmy planujące rozszerzenie swojej działalności
w 2021 roku, które chcą reinwestować w Polsce

44,2%

Udział firm planujących dywersyfikację swojej
działalności w 2021 roku (rozwój zarówno w wymiarze
rynkowym, jak i produktowym)

Opracowanie treści rodziału: ABSL

Firm uważa, że zmiany w otoczeniu regulacyjnym
w Polsce mogą mieć niekorzystny lub bardzo
niekorzystny wpływ

COVID-19 nie wpłynie na lokalizację działalności
(44,1% wskazuje na relokacji do Polski)
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Otoczenie gospodarcze w którym działa sektor

planów dotyczące zatrudnienia, charakter planowanej

nieustannie się zmienia. W branży nie jest to żadnym

ekspansji i wzrost znaczenia odporności na szoki.

zaskoczeniem, lecz tempo i zakres tych zmian
są uderzające. Funkcjonowanie w pandemii

Rok 2020, rok pandemii COVID-19, nie zmienił

COVID-19 stało się nową rzeczywistością. Pandemia

poważnie planów centrów dotyczących zatrudnienia.

to stres, testowanie planów i możliwości utrzymania

Wyniki badania ABSL 2021 są bardzo zbliżone

ciągłości działalności, przydatności nowych

do poprzedniego roku. 80% firm (wzrost o 3 p.p.

technologii i ogólnej odporności organizacji. Pandemia

w porównaniu z poprzednim rokiem) deklaruje

przyspieszyła zmiany, które oddziaływały na sektor

zwiększenie zatrudnienia do I kwartału 2022 roku.

w ostatnich latach. Obejmują one coraz większą

16,1% firm zakłada brak zmian w tym względzie, a 4,2%

rolę sztucznej inteligencji, robotyzacji i umiejętności

przewiduje redukcję. Największy odsetek respondentów

miękkich, duże zbiory danych, czy wręcz oceany

deklarujących wzrost zatrudnienia występuje w centrach

przetwarzanych danych, a także rosnące oczekiwania

zatrudniających 251-500 osób i ponad 2001 osób. Są to

klientów. Znaczny stopień niepewności pojawia

jednak centra zatrudniające 251-500 osób, w przypadku

się także w otoczeniu regulacyjnym, politycznym

których odsetek respondentów deklarujących

i środowiskowym, w którym funkcjonują firmy.

„wzrost zatrudnienia powyżej 10%” jest najwyższy.

Wypadkową powyższych czynników są zmiany

Rycina 4.1
PLANY CENTRÓW USŁUG DOTYCZĄCE ZMIAN ZATRUDNIENIA DO I KWARTAŁU 2022 ROKU
(UDZIAŁ CENTRÓW W %)

45%
40%

36,4%

35%
30%

23,5%

25%

19,8%

16,1%

20%
15%
10%
5%
0

Wzrost
zatrudnienia:
ponad 10%

Wzrost
zatrudnienia:
5-10%

Wzrost
zatrudnienia:
do 5%

Brak zmian
w zatrudnieniu

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=242 centrów)

1,2%

1,7%

1,3%

Spadek
zatrudnienia:
do 5%

Spadek
zatrudnienia:
5-10%

Spadek
zatrudnienia:
ponad 10%
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Planowane nowe inwestycje
Spośród centrów planujących w najbliższym roku

Skłonność do inwestowania w kolejnych miastach

rozszerzyć prowadzoną w Polsce działalność, 17,0%

charakteryzuje firmy, które posiadają już w Polsce

zamierza otworzyć nowe centrum (reinwestować)

większą liczbę centrów. Średnia liczba ośrodków,

w Polsce. Odsetek ten jest o 1 p.p. wyższy

w których prowadzą działalność respondenci

niż w poprzednim badaniu. Łącznie planowane

deklarujący kolejne inwestycje, wynosi 2,7, natomiast

jest otwarcie 50 centrów (w poprzednim badaniu

1,7 w przypadku tych, którzy nie planują otwierania

deklarowano 78). Podobnie jak w ubiegłym roku,

kolejnych centrów. W gronie firm, które planują

plany dotyczą głównie otwarcia centrów IT,

otwarcie nowych centrów w Polsce w perspektywie

a następnie centrów SSC/GBS i BPO w ośrodkach

najbliższego roku, największy udział (Rycina 4.3)

Tier 1 (42,0%) i Tier 2 (34,0%).

mają firmy z kapitałem amerykańskim (22,5%),
polskim (22,5%) oraz niemieckim (15,0%).

Rycina 4.2
PLANY DOTYCZĄCE OTWARCIA NOWYCH CENTRÓW W POLSCE W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZEGO ROKU,
WEDŁUG TYPU CENTRUM (UDZIAŁ CENTRÓW W %)

38,0%
0

10%

20%

20,0%
30%

40%

20,0%

50%

60%

70%

IT

Model hybrydowy / inny

BPO

R&D

SSC / GBS

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=40 centrów, liczna wskazań 50)

16,0%
80%

6,0%
90%

100%
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Rycina 4.3
PLANY DOTYCZĄCE OTWARCIA NOWYCH CENTRÓW W POLSCE W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZEGO ROKU,
WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA INWESTORA (%)

30%

25%

22,5%

22,5%

20%

15,0%
15%

7,5%

10%

7,5%

7,5%
5,0%

5%

0

Polska

USA

Niemcy

Francja

Szwecja

Indie

Szwajcaria

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Belgia

Japonia

Hiszpania

Ukraina

Norwegia

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=40 centrów)

Macierz ansoffa lub macierz ekspansji
produktów / rynku
Macierz Ansoffa, zwana również macierzą ekspansji

do analizowania i planowania strategii rozwoju.

produktów/rynku, jest narzędziem zarządzania

Cztery strategie występujące w ramach

strategicznego wykorzystywanym przez firmy

macierzy Ansoffa to:
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Penetracja rynku: polega
na zwiększeniu sprzedaży
istniejących produktów
na istniejącym rynku

Rozwój produktu: polega
na wprowadzaniu nowych
produktów na istniejący
rynek

Rozwój rynku: polega
na wejściu na nowy rynek
przy użyciu istniejących
produktów

Dywersyfikacja: polega
na wejściu na nowy rynek
dzięki wprowadzeniu
nowych produktów

Najmniej ryzykowna z tych strategii jest strategia

W porównaniu z ubiegłym rokiem obserwujemy wzrost

penetracji rynku, a za najbardziej ryzykowną

udziału (o 6,8 p.p.) respondentów deklarujących rozwój

uznaje się zwykle strategię dywersyfikacji.

produktów. W czasach pandemii COVID-19 dla wielu firm

Respondenci deklarowali realizację dość

rozwój dodatkowych produktów na znanych już rynkach

ekspansywnych i ryzykownych strategii. 44,2%

jest bezpieczną strategią prowadzenia działalności.

firm dywersyfikuje swoją działalność wchodząc
na nowe rynki z nowymi produktami, 36,9%

W firmach IT obserwuje się najwyższy odsetek

firm rozwija produkty na dotychczasowych

respondentów deklarujących najbardziej ryzykowną

rynkach. 6,0% firm wchodzi na nowe rynki.

strategię dywersyfikacji (66,7%), podczas gdy dla
całego sektora odsetek ten wynosi 44,2%.

Rycina 4.4
MACIERZ ANSOFFA – PLANY FIRM NA 2021 ROK

44,2%

Tak, zarówno geograficznie,
jak i pod względem oferty
(dywersyfikacja)

36,9%

Tak, pod względem oferowania nowych
(dodatkowych) usług na istniejących
rynkach (rozwój produktów)

12,9%

Nie, nie planujemy
wprowadzania zmian
do zasięgu geograficznego
i zakresu produktowego naszej
działalności (penetracja rynku)

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=233 centrów)

6,0%

Tak, pod
względem zasięgu
geograficznego
(rozwój rynku)
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Siły napędowe zmian w sektorze
Zmiany w otoczeniu regulacyjnym w Polsce postrzegane

w perspektywie najbliższego roku w syntetyczny

są jako czynnik, który będzie miał najbardziej nieko-

sposób przedstawia rycina 4.6. Średnia ze wskazań

rzystny wpływ na działalność centrów w nadchodzącym

wyliczona została w oparciu o skalę Likerta, od -2=wpływ

roku, po czym nastąpi globalne/regionalne spowolnienie.

zdecydowanie negatywny, do +2=zdecydowanie

Przewiduje się, że pandemia COVID-19 przyniesie

pozytywny. Inne czynniki wskazywane przez respon-

więcej pozytywnych skutków niż negatywnych.

dentów to ciągłe zmiany i nieoczekiwane regulacje,

Opinie respondentów dotyczące czynników, które

niestabilność polityczna i obawy o relacje Polski z UE

będą miały wpływ na działalność centrów w Polsce

oraz (pozytywny wpływ) zmiany regulacyjne w UE.

Rycina 4.5
WPŁYW OKREŚLONYCH CZYNNIKÓW NA SEKTOR W POLSCE W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZEGO ROKU (%)

Zmiany otoczenia regulacyjnego w Polsce
9,0%

2,7%

31,8%

0,4%

56,1%

Globalne / regionalne spowolnienie gospodarki
4,5%

3,2%

22,5%

54,1%

15,8%

Pandemia COVID-19
3,6%

3,6%

19,6%

49,8%

23,6%

Potencjalne napięcia handlowe
0,5%

2,3%

16,8%

0,5%

80,0%

Zmiany klimatu
0,5%

5,4%
0

89,2%
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20%
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Wpływ zdecydowanie negatywny
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Wpływ negatywny
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=226 centrów)
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Rycina 4.6
WPŁYW OKREŚLONYCH CZYNNIKÓW NA SEKTOR W POLSCE W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZEGO ROKU,
ŚREDNIA ZE WSKAZAŃ

0,1

0,04

0

-0,01

-0,1

-0,09

-0,2

-0,15

-0,3

-0,4

-0,5

-0,46

-0,6

-0,7

-0,8
Pandemia
COVID-19

Zmiany
klimatu

Globalne / regionalne
spowolnienie
gospodarki

Potencjalne napięcia
handlowe

Zmiany otoczenia
regulacyjnego
w Polsce

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=226 centrów)

Wpływ pandemii covid-19 na relokalizację
działalności
Pandemia COVID-19 i jej konsekwencje spowodują

nie zaobserwowało takiego wpływu. Zdaniem

przede wszystkim przeniesienie procesów

6,1% respondentów nastąpi przeniesienie

biznesowych do Polski (44,1%). 49,8% respondentów

działalności z Polski do innych krajów.
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Rycina 4.7
JAKI BĘDZIE WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA LOKALIZACJĘ DZIAŁALNOŚCI? (%)

Brak wpływu

0,7%

1,1%

21,9%

6,8%

1,8%

2,5%
12,5%

Pozostałe kraje

Z Polski

2,9%

Azja

Do Polski

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=279 centrów, respondenci mogli udzielić więcej niż jedną odpowiedź)

Europa Środkowo-Wschodnia

Europa Zachodnia

49,8%

5 Działalność
innowacyjna centrów
72,9%

Udział firm z sektora, które zadeklarowały
wprowadzenie innowacji w ciągu ostatnich 3 lat

42,7%

69,7%

Udział respondentów, którzy zadeklarowali stałe
wprowadzanie mniejszych lub większych zmian
dotyczących produktów, asortymentu, procesów
lub organizacji firmy w ciągu ostatnich trzech lat

Średni raportowany poziom cyfryzacji procesów
(mediana = 33%).

Zeszłoroczna i tegoroczna edycja badania

Innowacyjność to nie tylko modny slogan. Jest to coraz

„foresight strategiczny” ABSL prowadzą do tego

ważniejszy aspekt funkcjonowania w nowoczesnym,

samego wniosku. Aby utrzymać konkurencyjność

dynamicznym i zglobalizowanym otoczeniu biznesowym.

w skali globalnej i regionalnej, branża w Polsce
musi stopniowo przechodzić w kierunku obsługi
bardziej zaawansowanych procesów z obszarów
midle-office i front-office o znacząco wyższej
wartości dodanej, wymagających większych
umiejętności i większej zawartości wiedzy. Polska
nie jest już uważana za lokalizację o niskich kosztach,
a raczej za lokalizację o optymalnych kosztach
w przeliczeniu na wygenerowaną wartość. Takie
zjawiska jak podnoszenie standardów i umiejętności
już istnieją i staną się decydującymi trendami. Z tej
perspektywy, kluczowe znaczenie będzie mieć zdolność
do innowacji, ciągłej komercjalizacji ulepszonych i /
lub nowych usług i rozwiązań na rynku światowym,
na którym działają już polskie centra. Innowacyjność
stanie się dominującą metodą działania.

Opracowanie treści rodziału: ABSL

Innowacje powstają,
gdy ludzie mają swobodę
zadawania pytań oraz
zasoby i możliwości
niezbędne do znajdowania
odpowiedzi
Richard Branson
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Pojawienie się KIBS jest samo w sobie innowacją

KIBS charakteryzują się wyższą intensywnością

rynkową związaną z rozwojem nowych globalnych

nakładów na kapitał ludzki, szkolenia, innowacje

modeli biznesowych i tworzeniem globalnych łańcuchów

oraz badania i rozwój niż firmy produkcyjne, pomimo

wartości. Jak stwierdził Strambach (2001 r.)1, sektor

podobieństwa celów przyświecających działaniom

usług opartych na wiedzy jest jednym z najbardziej

innowacyjnym. Z drugiej strony firmy KIBS rzadziej

dynamicznych składowych sektora usług w Europie

mają zagranicznych partnerów do współpracy

i najbardziej rozwiniętych krajach. Dynamicznego

w zakresie innowacji, niż firmy produkcyjne. Bliskość

rozwoju branży nie należy postrzegać jako zwykłego

pomaga w tworzeniu innowacyjnych sieci współpracy,

zjawiska outsourcingu. Odzwierciedla on raczej

a zatem może się okazać, że osadzenie w silnym

głębokie zmiany w strukturach produkcyjnych

regionalnym systemie innowacji będzie mieć istotne

i organizacyjnych oraz ilustruje rosnące powiązania

znaczenie dla zwiększenia innowacyjności centrów.

i sieci łączące różne rodzaje działalności gospodarczej.

Co ciekawe, kapitał społeczny okazał się ważny

Według Mullera i Zenkera (2001 r.)2 KIBS zajmują

problemów) oraz silnie interaktywny lub związany

Praktycy są najlepszymi
teoretykami. Ludzie, którzy
naprawdę tworzą rzeczy
zmieniające tę branżę,
są zarówno teoretykami,
jak i praktykami
w jednej osobie

z klientem charakter świadczonych usług. Czarnitzki

Steve Jobs

określoną pozycję w systemach innowacji, odgrywając
podwójną rolę: działają jako zewnętrzne źródło
wiedzy i przyczyniają się do innowacji w firmach
swoich klientów, a jednocześnie wprowadzają
innowacje wewnętrzne, zapewniają głównie miejsca
pracy dla osób posiadających wysokie kwalifikacje
i przyczyniają się do wyników gospodarczych i wzrostu
regionów, w których są zlokalizowane. Muller i Zenker
(2001 r.) wskazują trzy wspólne cechy KIBS: oparte
na wiedzy usługi świadczone przez KIBS na rzecz
klienta, ich funkcja doradcza (funkcja rozwiązywania

i Spielkamp (2000 r.)3 podkreślili rolę centrów KIBS
jako „pomostów dla innowacji” ze względu na pełnioną
jednocześnie rolę nabywców, dostawców i partnerów

dla skutecznego zapewnienia wsparcia w zakresie

dla klientów z branży produkcyjnej i usługowej.

innowacji przez firmy KIBS dla klientów produkcyjnych.

Wong i He (2005)4 w badaniu porównawczym centrów

Po raz pierwszy podjęliśmy w niniejszej edycji raportu

KIBS z podmiotami produkcyjnymi w Singapurze

próbę zdiagnozowania działalności innowacyjnej

stwierdzili, że firmy KIBS cechuje wyższy współczynnik

centrów branżowych działających w Polsce i ustalenia

innowacyjności niż firmy produkcyjne, natomiast

jej faktycznego znaczenia, wykorzystując niektóre

innowacyjne firmy produkcyjne częściej zajmują

pojęcia wykorzystywane w literaturze poświęconej

się badaniami i rozwojem. Jednocześnie firmy

innowacjom. Menedżerowie centrów odpowiedzieli

Strambach, S. (2001). Innovation processes and the role of knowledge-intensive business services (KIBS). In Innovation networks (pp. 53-68).
Physica, Heidelberg.

1

Muller, E., & Zenker, A. (2001). Business services as actors of knowledge transformation: the role of KIBS in regional and national innovation systems.
Research policy, 30(9), 1501-1516.

2

3

Czarnitzki, D., & Spielkamp, A. (2003). Business services in Germany: bridges for innovation. The Service Industries Journal, 23(2), 1-30.

Wong, P. K., & He, Z. L. (2005). A comparative study of innovation behaviour in Singapore’s KIBS and manufacturing firms. The Service Industries
Journal, 25(1), 23-42.

4
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na osobny zestaw pytań dotyczących innowacyjności

72,9% ankietowanych centrów zadeklarowało

w badaniu ankietowym ABSL 2021. Ponadto szczególny

wprowadzenie innowacji rozumianych jako zintegrowane

nacisk na obszar innowacji położono w badaniu

produkty/usługi w ciągu ostatnich trzech lat, co jest

„foresight strategiczny” ABSL. Jednym z najważniejszych

przesłanką uznania ich za innowatorów. Wskaźnik

uzyskanych wyników foresight’u była konstatacja,

ten jest znacznie wyższy niż średnia ogólnopolska

że niezależnie od scenariusza (bazowy, pogorszenie

dla sektora przedsiębiorstw czy sektora usług jako

koniunktury lub znaczne pogorszenie koniunktury),

takiego – według Głównego Urzędu Statystycznego

powinien nastąpić wzrost działalności innowacyjnej

w latach 2016–2018 udział innowacyjnych firm

w sektorze i rozwój kultury sprzyjającej innowacjom.

w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 26,1%, a w sektorze
usług – 21,0%. W grupie firm usługowych o zatrudnieniu

Podstawowym celem wprowadzenia innowacji

powyżej 250 pracowników było to 50,2%.

na obecnym etapie rozwoju sektora w Polsce jest
usprawnienie procesów wewnętrznych (38,1%)

Tylko 46,0% centrów działających w Polsce

i tworzenie wartości dodanej dla klientów zewnętrznych

deklaruje posiadanie budżetu przeznaczonego

(37,7%), a następnie obniżenie kosztów (24,2%).

na rozwój procesów (innowacje).

Rycina 5.1

Rycina 5.2

CZY WASZA FIRMA POSIADA BUDŻET
PRZEZNACZONY NA ROZWÓJ PROCESÓW
(INNOWACJE)? (%)

JAKI BYŁ GŁÓWNY CEL WPROWADZENIA
INNOWACJI W WASZYM CENTRUM
(CENTRACH) W POLSCE? (%)

24,2%

54,0%

38,1%

46,0%

37,7%

Usprawnienie procesów wewnętrznych
Tak

Tworzenie wartości dodanej dla klienta zewnętrznego

Nie

Redukcja kosztów

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety
(N=226 centrów)

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety
(N=223 centrów)

189

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021
Działalność innowacyjna centrów

Rycina 5.3

Rycina 5.4

CZY W WASZEJ FIRMIE WPROWADZONO
INNOWACJE (ZINTEGROWANE PRODUKT/
USŁUGI) W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT? (%)

CZY W WASZEJ FIRMIE WPROWADZONO
MNIEJSZE LUB WIĘKSZE ZMIANY DOTYCZĄCE
PRODUKTÓW, ASORTYMENTU, PROCESÓW
LUB ORGANIZACJI FIRMY W CIĄGU OSTATNICH
TRZECH LAT (%)

27,1%

14,4%

4,2%

12,0%
72,9%

69,5%

Tak
Nie

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety
(N=225 centrów)

Stale wprowadzamy zmiany
Wprowadzamy od czasu do czasu zmiany, lecz wyłącznie
po ich wprowadzeniu przez naszych konkurentów (pełnimy
rolę naśladowcy na naszych głównych rynkach)
Wprowadzamy od czasu do czasu zmiany przed ich
wprowadzeniem przez naszych konkurentów (pełnimy
rolę lidera na naszych głównych rynkach)
Nie, nie wprowadzamy

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety
(N=225 centrów)

69,7% respondentów zadeklarowało stałe wprowadzanie

Jeżeli weźmiemy pod uwagę pytanie kontrolne

mniejszych lub większych zmian dotyczących

dotyczące wprowadzonych zmian produktowych,

produktów, asortymentu, procesów lub organizacji

powyższe wyniki zmieniają się. Odsetek mało

firmy w ciągu ostatnich trzech lat (od 2018 do 2020).

innowacyjnych firm zmienia się na 29,6%, 8,4%

Można ich uznać tym samym za kreatywnych

wprowadza innowacje doraźnie i pełni rolę

(stałych innowatorów). Z drugiej strony tylko 4,2%

naśladowców, a 10,6% pełni rolę liderów. Udział

centrów nie wprowadziło żadnych zmian, o których

stałych innowatorów spada do 51,3%, lecz nadal jest

mowa powyżej (firmy mało innowacyjne). 26,2%

znacznie wyższy od średniej w gospodarce Polski.

zadeklarowało wprowadzanie innowacji na zasadzie
ad hoc – wśród nich 14,4% pełniło rolę lidera
(zachowanie strategiczne, proaktywne), a 12,0% rolę
naśladowcy na rynku (zachowania reaktywne).
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Dlaczego tak trudno jest
budować i utrzymywać
zdolność do innowacji?
Przyczyną nie jest po prostu
niepowodzenie w realizacji,
lecz niepowodzenie
w sformułowaniu strategii
innowacji, która stanowi
połączenie wysiłków
innowacyjnych z ogólną

Dziesięć typów innowacji
wg firmy Doblin
Konfiguracja
»» Model zysku – w jaki sposób firma osiąga
zyski,
»» Sieć – połączenia z innymi w celu tworzenia
wartości,
»» Struktura firmy – koordynacja talentów
i zasobów oraz procesu,

Oferta

strategią biznesową

»» Parametry produktu – wyróżniające cechy

Pisano5

»» System produktowy – komplementarne

i funkcjonalność,
produkty i usługi,

Tradycyjne podejście do innowacji wyróżnia innowacje
produktowe, procesowe i organizacyjne, które mogą
być inkrementalne lub bardziej radykalne, nowe
dla firmy lub rynku, na którym prowadzona jest
działalność. Różne wspomniane powyżej rodzaje
innowacji są jednak powiązane w różne etapy cyklu
życia innowacji w mniejszym lub większym stopniu.
Wydaje nam się, że w rzeczywistości właściwym jest
szersze podejście do innowacji, gdyż innowację można
rozumieć jako każdą zmianę w szeroko rozumianym
modelu biznesowym przedsiębiorstwa prowadzącą
do stworzenia nowej wartości dla klientów i samego

Doświadczenie
»» Serwis – wsparcie i udogodnienia
towarzyszące Waszej ofercie,
»» Kanał – w jaki sposób Wasze oferty
są przekazywane klientom i użytkownikom,
»» Marka – odzwierciedlenie oferty
i działalności,
»» Zaangażowanie klientów –
charakterystyczne interakcje wspierane
przez Waszą firmę.

przedsiębiorstwa. Aby poszerzyć perspektywę,
zastosowaliśmy metodę „dziesięciu typów innowacji”
Doblina, zgodnie z którą podzielono innowacje
na dziesięć typów w ramach trzech szerszych kategorii.
Opisy poszczególnych typów innowacji w tym ujęciu
w ankiecie zostały dostosowane do specyfiki usług
biznesowych opartych na wiedzy, a o udzielenie
odpowiedzi poproszono jedynie centra BPO i IT.

5

Pisano, G. P. (2015). You need an innovation strategy. Harvard Business Review, 93(6), 44-54.
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Rycina 5.5
DZIESIĘĆ TYPÓW INNOWACJI WEDŁUG FIRMY DOBLIN (%) – WYŁĄCZNIE CENTRA BPO ORAZ IT
1,9%

5,3%

3,4%

2,8%

3,5%

2,8%

3,8%

3,8%

2,8%

100%

9,3%
23,1%

90%

19,4%

80%

19,8%

37,2%

60%

28,4%

44,8%
17,9%

20,8%
27,4%

25,9%

12,2%

10,6%
26,0%

50%

22,6%

35,4%

36,5%

16,3%

70%

18,9%

15,5%

18,3%

15,9%
32,1%

28,3%

40%

19,8%
37,2%

30%

43,5%
20%

Model
zysku

Nie

Sieć

28,3%

27,4%
9,7%

0

32,7%

40,0%
31,9%

34,6%

10%

34,9%

Struktura

Tak, niewielkie

Parametry
produktów
/ usług

15,6%

12,4%

7,8%

4,3%
Proces

26,4%

System
produktowy

Tak, nieduże

Serwis

Tak, duże

Kanał

Marka

Zaangażowanie
klientów

Tak, radykalne

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=115 centrów)

Największą liczbę negatywnych wskazań odnotowano

dla każdego z dziesięciu typów innowacji. Największą

w przypadku innowacji dotyczących modelu zysku,

intensywność zaobserwowano w zakresie innowacji

sieci, kanału, systemu produktowego oraz marki.

dotyczących procesów (2,28), struktury (2,18)

Najwięcej odpowiedzi wskazujących na radykalne i duże

i parametrów produktów/usług (2,16), a następnie usług

innowacje udzielono w przypadku innowacji dotyczących

(2,02). Powyżej średniej (1,74) kształtują się również

procesów, struktury, usług i systemu produktowego.

innowacje dotyczące zaangażowania klientów (1,84).

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi (skala Likerta

Najmniejszą intensywność zaobserwowano w zakresie

od 0 do 4) obliczyliśmy średnią intensywność innowacji

innowacji dotyczących modelu zysku (1,06) i sieci (1,38).
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Rycina 5.6
DZIESIĘĆ TYPÓW INNOWACJI WEDŁUG FIRMY DOBLIN – ŚREDNIA INTENSYWNOŚĆ (%) – WYŁĄCZNIE
CENTRA BPO/IT
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2,18

2,40
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2,02

2,00
1,60
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Marka
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zysku

Sieć

Struktura

Proces
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produktów
/ usług

System
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klientów

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=115 centrów)

Rycina 5.7

Większość wprowadzonych innowacji dotyczących

ZAKRES NOWYCH PROCESÓW
WPROWADZONYCH W CIĄGU OSTATNICH
TRZECH LAT (2018-2020)

w Polsce (50,7%). Natomiast 40,6% stanowi

procesów stanowi nowość na poziomie centrum
nowość w firmie, a jedynie 8,7% nowość
na głównym rynku działalności, a zatem
można je uznać za naprawdę istotne.

8,7%

40,6%

50,7%
Nowe w centrum w Polsce
Nowe w firmie
Nowe na głównym rynku

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety
(N=115 centrów)

193

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2021
Działalność innowacyjna centrów

Jednym z ważnych aspektów innowacyjności

Najwyższą średnią cyfryzację procesów

centrów mógłby być poziom cyfryzacji procesów

odnotowano w centrach R&D (62,5%), następnie

wykonywanych w centrach. Średnia raportowana

w centrach IT (48,5%) i hybrydowych (45,9%).

cyfryzacja procesów wynosi jednak 42,7%, przy

Najniższą w przypadku centrów BPO (31,3%).

medianie na poziomie 33,0%. W populacji dominuje
niski poziom cyfryzacji (0,0% do 10,0%).

Rycina 5.8
ROZKŁAD WSKAŹNIKA CYFRYZACJI PROCESÓW (LICZBA WSKAZAŃ)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

[0, 10]

(10, 20]

(20-30]

(30-40]

(40-50]

(50-60]

(60-70]

(70-80]

(80-90]

(90-100]

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=159 centrów)

Rycina 5.9
ŚREDNI POZIOM CYFRYZACJI PROCESÓW WEDŁUG TYPU CENTRUM (%)

62,5%

70%
60%

45,9%

48,4%

40,9%

50%
40%

42,7%

31,3%

30%
20%
10%
0

BPO

Model hybrydowy / inny

IT

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=159 centrów)

R&D

SSC / GBS

Ogółem
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Respondenci wskazywali ponadto, jakie nowe

(15,7%), usługi księgowe i podatkowe w F&A oraz

procesy oparte na wiedzy i procesy transakcyjne

usługi zarządzania projektami (po 13,6%).

zostały wprowadzone do ich oferty w ciągu ostatnich
trzech lat. Wśród procesów opartych na wiedzy

Wśród procesów transakcyjnych trzy najważniejsze

jako trzy najważniejsze wskazano procesy IT, takie

to: zarządzanie danymi: zarządzanie danymi

jak zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA),

podstawowymi (18,7%), zobowiązania (17,4%) oraz

cyfryzacja procesów (17,9%), usługi w chmurze

księga główna i sprawozdawczość okresowa (14,9%).

Rycina 5.10
NOWE PROCESY OPARTE NA WIEDZY WPROWADZONE W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT
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IT: Robotic Process Automation (RPA), Process Digitization
IT: Cloud Services
F&A: Statutory & Tax Services
Project Management: Project Management Services (incl. Service Transitions)
F&A: Financial Planning & Analysis
F&A: Invoice to Cash (incl. Cash Allocation, Cash Collection, Disputes Management)
IT: Information Security (incl. Cybersecurity)
IT: Other IT services
F&A: Business Controlling (incl. Project Controlling)
IT: Application Lifecycle Management (incl. Software Development)
IT: Project Management (IT specific)
BFSI: Risk & Compliance
Change Management: Business Transformation Services
Marketing: Digital Marketing
Intelligence & Insights*
Sourcing & Procurement: Direct Procurement
HR: Mobility
Customer Operations: Sales & Account Management Support
IT: Infrastructure Management
Sourcing & Procurement: Sourcing & Category Management
HR: Talent Management
Supply Chain: Supply Chain Management & Logistics
IT: Enabled Services
Marketing: Other Marketing Services
Quality Management: Internal Audit & Compliance
Sourcing & Procurement: Strategic Procurement
HR: Knowledge Management
Legal: Legal Processes
Industry Specific: Engineering Services
BFSI: Asset Management
BFSI: Other BFSI Specific Services
Marketing: Strategic Marketing
BFSI: Insurance Services
Industry Specific: Health Care Specific Processes
Industry Specific: Network Services
R&D: Research & Development (other than Software Development)
Industry Specific: Public Sector Specific Processes

*

Business Intelligence, Data Analytics, Complex Performance Reporting

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=162 centrów)
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Rycina 5.11
NOWE PROCESY TRANSAKCYJNE WPROWADZONE W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT
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Data Management: Master Data Management (various business processes)
F&A: Accounts Payable
F&A: General Ledger & Period Reporting
F&A: Travel & Expenses
HR: HR Administration & Reporting
HR: Payroll
F&A: Order to Invoice (Order Management)
Sourcing & Procurement: Indirect Procurement
HR: Recruitment
IT: User support / Service Desks
Customer Operations: Customer Helpdesk
Document Management
F&A: Treasury
IT: Testing
HR: Compensation & Benefits
Marketing: Content Management (incl. Platforms)
BFSI: KYC / AML
Customer Operations: Fulfillment
Executive Support Services: Administrative Support
BFSI: Cash Management
BFSI: Corporate Payments
BFSI: Fund Accounting
Industry Specific: Real Estate, Facilities Management

Source: ABSL’s study based on the results of the survey (N=162 companies)
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Respondentom zadano dodatkowe pytania dotyczące

zewnętrznych. Natomiast 2/3 centrów przeprowadziło

prowadzonych działań innowacyjnych w latach 2018-

wewnętrzne lub zlecone szkolenia dla swoich

2020. Z odpowiedzi wynika, że częściej prowadzi

pracowników w zakresie innowacyjnych działań,

się wewnętrzną działalność R&D (45,0%) niż zewnętrzną

takich jak rozwój produktów. Około 1/3 centrów

– poza firmą (19,4%). 37,2% respondentów potwierdziło

przyznało się do prowadzenia wewnętrznych

nabycie istniejącej wiedzy, takiej jak know-how,

lub zleconych działań związanych z wprowadzaniem

dzieła chronione prawem autorskim, opatentowane

na rynek usług/towarów (badanie rynku lub reklama),

lub nieopatentowane wynalazki lub prawa własności

modyfikacjami projektu lub innymi działaniami

intelektualnej od innych centrów lub organizacji

wpływającymi na jakość oferowanych usług.

Rycina 5.12
CZY W CIĄGU TRZECH LAT OD 2018 DO 2020 ROKU WASZE CENTRUM ANGAŻOWAŁO SIĘ
W NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA INNOWACYJNE?
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10%

0
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R&D
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Zewnętrzne
R&D

Nabycie istniejącej wiedzy
od innych
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działalności
innowacyjnej

Nie
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Jak już wspomniano, tylko 46,0% centrów działających

zajmującą się rozwojem produktów/pracami badawczo-

w Polsce deklaruje posiadanie budżetu przeznaczonego

rozwojowymi/transformacją zlokalizowaną w Polsce.

na rozwój procesów (innowacje). Jednocześnie

Wśród centrów posiadających taką jednostkę 73,5%

jedynie 21,4% centrów posiada oddzielną jednostkę

posiada odrębny budżet i kompetencje decyzyjne.

Rycina 5.13
CZY WASZA FIRMA POSIADA ODDZIELNĄ
JEDNOSTKĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ ROZWOJEM
PRODUKTÓW/PRACAMI BADAWCZOROZWOJOWYMI/TRANSFORMACJĄ
W POLSCE?

Czy posiada odrębny budżet
i kompetencje decyzyjne?

26,5%
21,4%

78,6%

73,5%

Tak

Nie

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=210 centrów)

Chęć wprowadzania innowacji to jedna sprawa,

jednostkach spółki macierzystej (32,2%), brak jest

a zdolność do innowacji to druga. Bariery dla innowacji

wewnętrznego finansowania innowacji (23,0%) lub brak

można wyeliminować, lecz trzeba je najpierw

jest w centrach wykwalifikowanych pracowników,

zidentyfikować. Dlatego zapytaliśmy menedżerów

którzy mogliby wprowadzić innowacje (18,2%).

o znaczenie różnych czynników stanowiących bariery
dla innowacji w ich centrach. Jeżeli weźmiemy

Wysokie miejsca na liście zajmują również: niepewne

pod uwagę odpowiedzi wskazujące na niezwykle

zapotrzebowanie rynkowe na nowe innowacyjne

ważne i bardzo ważne znaczenie czynnika, to wydaje

pomysły oraz brak możliwości wprowadzania

się, że trzy główne bariery polegają na tym, że polskie

innowacji ze względu na politykę wewnętrzną firmy.

centra korzystają z innowacji rozwijanych w innych
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Rycina 5.14
BARIERY DLA INNOWACJI – OPINIE MENEDŻERÓW CENTRÓW (%)
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8

9

10

11

12

1

Małe zapotrzebowanie na innowacje na Waszym głównym rynku

7

2

Brak konieczności wprowadzania innowacji ze względu
na wprowadzone wcześniej

Trudności w uzyskaniu dotacji państwowych lub dofinansowania
na innowacje

8

Brak partnerów do współpracy

3

Brak konieczności wprowadzania innowacji ze względu na niewielką
konkurencję na Waszym głównym rynku

9

Niepewne zapotrzebowanie rynku na nowe innowacyjne pomysły

4

Brak dobrych pomysłów na innowacje

10

Zbyt duża konkurencja na Waszym rynku

5

Brak wewnętrznego finansowania innowacji

11

Brak możliwości wprowadzania innowacji ze względu
na politykę firmy

6

Brak wykwalifikowanych pracowników w Waszych centrach

12

Korzystamy z innowacji opracowanych w innych jednostkach
naszej firmy

Nieważne

Mniej ważne

Ważne

Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=118 centrów)

Bardzo ważne

Niezwykle ważne
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Rycina 5.15
BARIERY DLA INNOWACJI (ŚREDNIA ZE WSKAZAŃ)
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0,91

Małe zapotrzebowanie na innowacje na głównym rynku
Brak konieczności wprowadzania innowacji ze względu
na niewielką konkurencję na głównym rynku

0,71

Niepewne zapotrzebowanie rynku na nowe innowacyjne pomysły
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety (N=118 centrów) Średnia istotność obliczona na podstawie odpowiedzi
respondentów w skali Likerta

Podsumowując, ogółem 72,9% respondentów

firmy lub rynku. Obserwowana już zmiana paradygmatu

zadeklarowało, że wprowadziło innowacje w centrach

funkcjonowania centrów w Polsce (podnoszenie

działających w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat. Udział

standardów i kwalifikacji, wyższa wartość dodana

innowatorów w sektorze jest większy niż w całej

dla klientów, dostosowanie oferty do potrzeb)

gospodarce, zarówno w branżach produkcyjnych,

prawdopodobnie jeszcze bardziej podkreśli i wzmocni

jak i innych sektorach usług. Firmy należące

znaczenie innowacji. Ekosystem innowacji ulegnie

do sektora rozumieją znaczenie innowacji, uzyskują

wzmocnieniu, a występujące jeszcze często niechętne

dla niej wsparcie i know-how z centrali, a często

postawy wobec innowacji prawdopodobnie ulegną

otrzymują dedykowane budżety na wprowadzanie

zmianie, przynosząc korzyści zarówno dla sektora

stopniowych lub radykalnych innowacji na poziomie

w Polsce, jak i całej polskiej gospodarki.

2,00

www.absl.pl

