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Konsultacje potrzebne, 
ustawa prezydencka nie

- Tak długo jak ojcowie reformy 
będą mogli wpływać na 
kształtowanie prawa w Polsce, 
będą pojawiały się projekty z 
argumentacją, że trzeba jeszcze 
coś dokończyć - mówi Ryszard 
Brejza prezydent Inowrocławia. 

Cała Polska Praca
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Wzrost rynku o ok. 50 proc. w ciągu 2 lat, wzrost liczby zatrudnionych z 46,5 tys. w 
2008 r. do obecnego poziomu niemal 70 tys. i wzrost wartości rynku z 2,5 mld USD do 
ponad 3 mld USD z tytułu sprzedaży usług za granicę - to najnowsze wnioski z raportu
Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) pt. "Sektor nowoczesnych 
usług biznesowych" (2011), przedstawionym 17 czerwca podczas II Konferencji ABSL i 
VI Forum Outsourcingu Roadshow. Zdaniem autorów raportu, do końca roku 
zatrudnienie w sektorze wzrośnie do 75,5 tys. Jest to najlepszy wynik w regionie, który 
przybliża nas do roli lidera na Starym Kontynencie. Sektor usług biznesowych staje się 
naszą specjalizacją i wyróżnikiem biznesowej marki Polski na świecie. Nie ma drugiej 
takiej branży, w której możemy, już niedługo, stać się jednym z globalnych liderów. 

Głównymi ośrodkami usług biznesowych w Polsce są Warszawa, Kraków, Wrocław i 
Łódź. Rośnie również znaczenie Trójmiasta, Poznania i Katowic. 

Czytaj też: Czym przyciągnąć biznes do miasta? 

Szczególnie dynamicznie rozwija się Wrocław, który ma szanse stać się największym w 
Polsce, obok Krakowa, centrum obsługi projektów z sektora nowoczesnych usług 
biznesowych. Wrocław odnotował największy przyrost zatrudnienia w firmach sektora (o 
ponad 5 tys. osób w porównaniu z 2008 r., czyli ponad 100%), wyprzedzając Kraków i
Warszawę (ponad 3 tys. nowych miejsc pracy) oraz Łódź i Trójmiasto (ponad 2 tys.). 

- Wrocław jest dziś obok Krakowa i Warszawy jednym z trzech głównych centrów usług 
biznesowych w Polsce. W porównaniu z tymi miastami jest nieco tańszy w utrzymaniu 
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W ośrodkach usług biznesowych w Polsce 
pracuje już 70 tys. osób. Szczególnie w 
Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. 
Rośnie również znaczenie Trójmiasta, 
Poznania i Katowic.
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Projekty PPP za 3 mld zł - 
będzie więcej?

Dzięki ogłoszeniu przetargu na 
budowę spalarni w Poznaniu 
wartość projektów PPP w 
Polsce przekroczyła barierę 3 
mld zł. 

  
 

 

zarówno dla firmy, jak i dla pracowników. Jest też stosunkowo "bezpieczny" jeśli chodzi 
o rotację pracowników. Wynika to z ilości obecnych tam inwestorów oraz ich specyfiki 
(pracę zmienia się rzadziej w firmach typu R&D niż pozostałych). Dodatkowo, w 
porównaniu z innymi, mniej rozwiniętymi aglomeracjami, gdzie nie ma tak wielu 
centrów usług biznesowych, Wrocław jest pewniejszą lokalizacją, ponieważ posiada 
"masę krytyczną" firm, z których można rekrutowaać potencjalnych pracowników, a 
zwłaszcza specjalistów - mówi Paweł Panczyj, doradca ABSL i Ernst & Young. 

W ostatnich miesiącach zarysował się też wyraźny podział Polski pod względem rodzaju
obsługiwanych projektów. W finansach i księgowości specjalizują się Warszawa, Łódź
Poznań, w usługach IT - Kraków, Trójmiasto i Katowice, a najwięcej zaawansowanych 
projektów opartych na wiedzy trafia do Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia. 

udostępnij portalsamorzadowy.pl na acebooku
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Samorządowe finanse na 
razie trzymają się dobrze 

 
O ESK zdecyduje albo aspekt 
promocyjny albo rozwojowy 

 
Gminy nie odpuszczą sprawy 

oświetlenia dróg 
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Ambasador Chin z wizytą na Śląsku (21-06-2011, 20:15)

Opolskie Perły już wyłowione (21-06-2011, 20:05)
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