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Dla przedsiębiorców
PAIiIZ prowadzi szereg działań mających 
na celu wsparcie polskich 
przedsiębiorców. Zapraszamy do naszego 
serwisu.

Polska Wschodnia
Projekt Promocji Gospodarczej Polski 
Wschodniej to pierwszy tego typu projekt 
obejmujący swym zasięgiem jednocześnie 
wszystkie województwa makroregionu.

Linki
Oficjalna strona Polski: www.polska.gov.pl 
Prezydent RP: www.prezydent.pl 
Premier RP: www.premier.gov.pl

Przetargi i ogłoszenia
Zapraszamy do obejrzenia strony, na 
której znajdują się informacje o 
przetargach ogłoszonych przez PAIiIZ. 
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Aktualności 
Polska numerem jeden w świecie outsourcingu 
 
17.06.2011 
 
Polska ma najbardziej rozwinięty sektor outsourcigu w Europie Środkowo-Wschodniej – takie wnioski płyną ze spotkania 
czołowych przedstawicieli BPO w kraju. 17 czerwca br. w warszawskim hotelu Westin odbyło się VI Forum 
Outsourcingu. 
 
I kwartał 2011 r., który zapoczątkował intensywne przetasowania biznesowe na świecie, skłonił czołowych 
przedstawicieli outsourcingu w Polsce i regionie do dyskusji na temat tendencji i perspektyw rozwoju naszego kraju jako 
destynacji dla centrów offshoringowych. Na skutek zamieszek w Północnej Afryce czy kataklizmu w Japonii wielu 
inwestorów musiało przenieść swoje procesy biznesowe do bardziej bezpiecznych lokalizacji. Naturalnymi kierunkami 
migracji biznesu stają się kraje Europy Środkowo-Wschodniej. 
Polska już od kilku lat z powodzeniem przyciąga inwestycje BPO (business process outsourcing). W ciągu dwóch 
ostatnich lat sektor wzrósł o 50%. Dziś w 300 centrach usług w kraju pracuje 70000 osób. 
Forum było poświęcone aktualnym trendom i kierunkom rozwoju sektora w Polsce. Wśród uczestników znaleźli się 
przedstawiciele biznesu, rządów i mediów. Podczas forum rozdano nagrody ABSL Excellence. W kategorii Excellent 
Leader, za najbardziej aktywne działania na rzecz upowszechniania wiedzy na temat outsourcingu,  wspieranie rozwoju 
polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz intensywne promowanie potencjału inwestycyjnego Polski na 
arenie międzynarodowej nagrodę otrzymała Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji 
Zagranicznych w PAIiIZ. 
Organizatorami Forum był Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) oraz Roadshow Polska. 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych była patronem wydarzenia.(PAIiIZ) 

  

  

 

zobacz wszystkie aktualności 

Dodaj do: Digg Facebook Twitter Wykop

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 
e-mail dla inwestorów: invest@paiz.gov.pl 
 
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;  
fax: +48 22 334 9889  
godziny pracy: poniedziałek-piątek 9:00-17:00 
wszystkich zainteresowanych spotkaniem z przedstawicielami PAIiIZ 
zapraszamy po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania pod 
adresem post@paiz.gov.pl 
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł 
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
webmaster@paiz.gov.pl 

Pragniemy poinformować, że jesteśmy do Państwa dyspozycji od 
poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00. 
 
Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z Przedstawicielami 
PAIiIZ serdecznie zapraszamy po wcześniejszym ustaleniu 
terminu spotkania pod adresem post@paiz.gov.pl 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności 
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