
Wynagrodzenia w sektorze usług 
biznesowych – szerokie ujęcie

Rynek centrów usług biznesowych w Polsce to jeden z najszybciej rozwijających  
się rynków w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Z roku na rok organizacje monitorujące 
jego rozwój raportują wzrost zatrudnienia oraz liczby biznesów działających w tym segmencie.

Ponad 190 tysięcy pracowników i po-
nad 930 centrów w 2016 r., w tym po-
nad 670 zagranicznych – oto rozmiar 
polskiego rynku centrów biznesowych. 
Zaledwie 5 lat temu segment usług biz-
nesowych w Polsce zatrudniał ok. 85 ty-
sięcy pracowników w ok. 340 centrach 
o kapitale zagranicznym. Bardzo szyb-
ki, ponad 50% wzrost liczby centrów, 
oraz 44% wzrost zatrudnienia, łączy się 
z rozwojem i zaawansowaniem proce-
sów przez nie obsługiwanych.

Jako firma od wielu lat współtworzą-
ca rynek Business Services w Polsce 
widzimy, że organizacje planujące roz-
poczęcie działalności w Polsce lub eks-
pansję istniejącego biznesu do nowej 
lokalizacji, zwracają się do nas z kilko-
ma głównymi pytaniami – oczywiście 
jednym z nich są stawki wynagrodzeń 
na rynku. Nasze obserwacje oraz do-
świadczenie były impulsem do stworze-
nia jednego z najgłębszych opracowań 
dotyczących rynku wynagrodzeń, 
obejmującego 8 lokalizacji, ponad 
120 ról i rzadko adresowane wynagro-
dzenia w procesach zaawansowanych. 
Żeby przybliżyć Czytelnikom nasze opra-
cowanie i dać dodatkową wartość, w tym 
artykule zamieszczam jeden w pełni opi-
sany proces – HR – wraz z rolami zaawan-
sowanymi. Jednak przede wszystkim chcę 
się skupić na komentarzu i kilku zagad-
nieniach, które są istotne przy rozwa-
żaniu zakładania nowego Centrum lub 
ekspansji istniejącego biznesu.
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Dynamiczny i duży w swojej skali rozwój 
sektora, sprawia, że rynek ten staje się 
niejako „ofiarą własnego sukcesu” – stoją 
przed nim podobne wyzwania jak przed 
rynkiem nowoczesnych technologii, w za-
kresie wzajemnej konkurencji o pracow-
ników, zarządzania popytem i podażą 
kandydatów, budowaniem marek praco-
dawców, realnego EVP (Employee Value 
Proposition) i walki z rotacją pracowni-
ków. W szczególności widać to, w parze 
ze stawkami wynagrodzeń (są wyższe niż 
w pozostałych miastach), na rynkach doj-
rzałych, takich jak krakowski, warszawski, 
wrocławski – rynki z zatrudnieniem po-
wyżej 30 tys. pracowników. Nie znaczy 
to, że rynki z niższym zatrudnieniem 

– Poznań, Łódź, Trójmiasto (10-16 tys.) 
oraz rozwijające się – Lublin, Rzeszów, 
Toruń, Szczecin (2,5-7 tys.) są „zwol-
nione” z tematu. Na mniejszych 
rynkach stawki wynagrodzeń oczywi- 
ście osiągają niższe wartości niż 
na dojrzałych, ale problemy są bardzo 
podobne. Występuje taka sama konie- 
czność przyciągania pracowników, 
kalkulowania opłacalności biznesu, 
badania rynku kandydatów i budowa-
nia i tworzenia realnych ofert pracodaw-
cy (EVP).

PODAŻ WYKWALIFIKOWANYCH 
PRACOWNIKÓW I REALIZACJA CELÓW 
REKRUTACYJNYCH
Średnie zatrudnienie w sektorze BSS 
w Polsce w przeliczeniu na 1 centrum 
to ok. 220 pracowników. Najczęściej wy-
stępujące w naszych sesjach doradczych 
zapytania dotyczą biznesów o zatrud-
nieniu do 200 pracowników. Podobny 
trend obserwujemy w rozmowach z fir-
mami planującymi ekspansje. Realizując 
przynajmniej 4 takie projekty równolegle, 
prognozujemy, że w 2017 roku trend ten 
się utrzyma.

Z punktu widzenia firmy rekrutacyjnej, 
w przypadku projektów typu „start-up”,  
inwestycje w wielkości do 200 pracow-
ników, jak również ekspansje już działają- 
cych firm o podobnym rozmiarze, ocenia-
my jako wykonalne w zasadzie na każdym 
z większych rynków lokalnych. Oczywi-
ście decydującym elementem w ocenie 
trudności i wykonalności rekrutacji jest 
specyficzny zestaw kompetencji niezbęd-
nych do obsługi procesów w projektowa-
nym centrum, jednak polski rynek oferuje 
prawdopodobnie najlepsze w Europie 
środkowo-wschodniej warunki wyjścio-
we pod kątem rozmiaru i zróżnicowa-
nia rynku pracy. Ogromnym rezerwuarem 
potencjału ludzkiego jest populacja stu-
dentów i absolwentów, dla których seg-
ment usług biznesowych jest naturalnym 
pierwszym krokiem kariery.

Stałym i podstawowym punktem analizy 
wykonalności rekrutacji jest mapowa-
nie wynagrodzeń w danym segmencie 

rynku i lokalizacji. Trafność tej analizy 
zależy od stopnia dokładności przygo-
towania do analizy: im lepiej określony 
profil kandydata, o czym mowa w punk-
cie „EVP”, tym większa trafność badania. 
W realizacji rekomendujemy „zwinne” 
podejście, przejęte z metodyk Agile – czy-
li wdrożenia falami (fale rekrutacji) + re-
trospektywa – czyli gotowość na i realne 
reagowanie na zmiany stawek.

POZIOM I WYCENA KOMPETENCJI 
JĘZYKOWYCH
Ok. 70% centrów biznesowych w Polsce 
to centra z kapitałem zagranicznym1. Pro-
wadzą one ciągłą rekrutację pracowni-
ków z biegłą znajomością języków obcych, 
czerpiąc zarówno z populacji pracow-
ników już aktywnych zawodowo, jak 
i studentów i absolwentów. Polski rynek 
pracy stwarza dogodne warunki do two-
rzenia i rozwoju centrów usługowych, 
zapewniając co roku stały dopływ studen-
tów i absolwentów władających kluczo-
wymi językami poszukiwanymi na rynku. 

Na polskim rynku obserwujemy ogromne 
zainteresowanie kandydatami władający-
mi biegle językiem niemieckim oraz du-
ży popyt na kandydatów ze znajomością 
języków skandynawskich, francuskiego, 
włoskiego, hiszpańskiego. Rośnie także 
zainteresowanie językiem rosyjskim. Pro-
gnozujemy, że w 2017 r. trendy te będą 
się pogłębiać. Oczywiście najpowszech-
niej występującym oraz jednocześnie 
statystycznie najczęściej poszukiwanym 
językiem jest angielski. Polski rynek ofe-
ruje duży zasób kandydatów z płynną 
znajomością języków obcych, jednak po-
pyt jest tak znaczny, że już od co najmniej 
3 lat obserwujemy trend przedkładający 
dostateczną znajomość języka nad zasób 
wiedzy merytorycznej. Wielu naszych 
klientów woli szkolić kandydatów od 
podstaw w zakresach ich zadań, uznając 
to za mniej kosztowne i szybsze niż inwe-
stycja w znacznie dłuższą i droższą naukę 
języków obcych. 

ZAAWANSOWANE KOMPETENCJE, 
PROCESY I ZARZĄDZANIE NIMI
Obserwujemy dwa trendy, świadczące 
o dojrzałości polskiego rynku usług 
biznesowych.

Rośnie zaawansowanie procesów: już 
utworzone, jak i nowo otwierające się 
centra, wdrażają coraz bardziej zaawan-
sowane procesy obsługowe. Inwestorzy 
oraz organizacje dyskutujące z Grafton 
o ekspansji kładą nacisk na podwójne 
znaczenie centrów – zarówno faktyczne, 
jako docelowy punkt przeniesienia pro-
cesów, jak i jako poszukiwanie przewa-
gi konkurencyjnej przez optymalizację 
i podnoszenie zaawansowania swoje-
go zaplecza. Polityka ta przyjmuje formy 
adaptowania i rozwoju bardziej złożonych 
procesów i systemów wspierających, od 
powszechniejszego stosowania i poszuki-
wania np. kompetencji VBA w automaty-
zacji czynności transakcyjno-księgowych 
po rozwój systemów informatycznych wy-
korzystywanych w centrach oraz ich ma-
cierzystych organizacjach. Obserwujemy 
m.in. duże zapotrzebowanie na eksper-
tów rozwoju i utrzymania SAP, podnosze-
nie wymogów w obszarze mobility, stały 
rozwój i zapotrzebowanie na kompeten-
cje R&D w szeroko pojętym IT.

Wraz z podnoszeniem zaawansowania 
procesów wzrasta poziom kompeten-
cji oraz wymogów kompetencyjnych wo-
bec pracowników i kandydatów na rynku. 
Jednym ze strategicznych wątków dyskuto-
wanych podczas projektowania fal rekruta-
cyjnych przy tworzeniu nowego centrum 
jest dobór kadry nim zarządzającej. 
Na podstawie realizowanych projektów, 
z dużym komfortem rekomendujemy re-
krutację kadry zarządzających centrami 
z puli kandydatów dostępnych na polskim 
rynku. Bardzo dynamiczny wzrost i roz-
wój jakościowy tego sektora zaowocował 
wytworzeniem kompetentnego zaso-
bu kadry zarządzającej, specjalizującej się 
zarówno w budowaniu struktur start-up, 

Francuski 15-20

Węgierski 15-20

Holenderski 15-20
Czeski 15-20
Słowacki 10-15

Rumuński 10-15
Rosyjski 5-10

Niemiecki 15-20
Włoski 10-15
Hiszpański 10-15
Portugalski 10-15
Szwedzki 20

Norweski 20
Duński 20-25

Źródło: analiza 
własna Grafton 
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Średnie zatrudnienie 
w sektorze BSS  
w Polsce  
w przeliczeniu  
na 1 centrum to  
ok. 220 pracowników. 

Polski rynek oferuje 
prawdopodobnie 
najlepsze w Europie 
środkowo-wschodniej 
warunki wyjściowe 
pod kątem rozmiaru  
i zróżnicowania 
rynku pracy.

Identyfikujemy następujące przedziały wartości wzrostu pensji podstawowej pracownika  
w związku z opanowaniem danego języka na poziomie B22: 
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jak i w stabilizowaniu i optymalizacji pro-
cesów w zarządzanych centrach.

EVP–PRAGMATYCZNIE
Zyskującym na znaczeniu pojęciem jest 
konstrukcja realnego EVP (oferty marki 
pracodawcy). Zawiera ono całość polityki 
wynagradzania, zarządzania kompeten-
cjami, celami, swoistą kulturę organiza-
cji i dialog z pracownikami oraz rynkiem. 
Jednym z kluczowych aspektów tego ob-
szaru jest zagadnienie tożsamości firmy. 
Prowadzone przez nas jako uzupełnie-
nie działań rekrutacyjnych projekty do-
radcze w obszarze Employer Branding 
wskazują, że jednym z największych 
problemów w budowaniu prawi-
dłowego kontraktu psychologiczne-
go pomiędzy pracownikami centrów a ich 
firmami macierzystymi jest dystans w po-
strzeganiu wpływu na realne wytwarza-
nie produktu lub usługi danej firmy. 

Jest to problem dwustronny – pracow-
nicy centrum mają trudność z powiąza-
niem swojej pracy z pracą „zasadniczej” 
organizacji, a pracownikom wytwarza-
jącym bezpośrednio produkt lub usługę 
trudno jest „uznać” istotną rolę pracow-
ników centrów jako pełnoprawnych 
części organizacji. Przekładając tę relację 
na grunt jednej organizacji, można zna-
leźć tu analogię z „naturalnym konfliktem” 
pomiędzy częściami produkcyjnymi or-
ganizacji z tzw „back office”, czyli wszel-
kimi funkcjami wspierającymi. 

Najmniejsze problemy z zatrudnianiem 
pracowników dla tożsamości danej fir-
my mają organizacje zakładające tzw. 
captive shared services centres lub 
centers of excellence/R&D – jednostki 
bezpośrednio wspierające swoje firmy 
macierzyste, można je bowiem łatwiej 

połączyć z resztą organizacji. Najwięk-
sze problemy oraz największą rotację 
pracowników obserwujemy w centrach 
BPO z racji obsługi różnorodnych klien-
tów i utrudnienie identyfikacji pracow-
nika z obsługiwanym produktem. Tutaj 
największym wyzwaniem jest stworzenie 
tożsamości usługi oferowanej przez BPO, 
przypisanie do niej wartości i przybliże-
nie ich pracownikom. 

Kiedy używam sformułowania „przybliże-
nie”, mam na myśli realne doprowadzenie 
do identyfikacji pracownika z wartościa-
mi, a nie zbiór zdalnie wykreowanych 
sformułowań które np. są eksponowa-
ne na grafikach wewnątrz firmy. Tutaj 
pojęcie EVP staje się bardzo, a niekiedy 
boleśnie – pragmatyczne. Przy realnym 
podejściu do tematu EVP, określenie pro-
filu pracownika obejmuje nie tylko (czę-
sto bardzo szczegółowe) wyliczenie zadań, 
odpowiedzialności, wymogów na dane 
role, ale wiedzę o samym pracowniku i – 
kandydacie. Kim jest? W jakim jest wie-
ku i co z tego wynika? Jakie może mieć 
aspiracje życiowe? Ma rodzinę, dzieci, 
jest singlem… i wreszcie – czy oczekuje-
my, że na tej roli, w tym procesie – będzie 
z nami długo, czy np. akurat w tym miej-
scu organizacji liczymy się z faktem rota-
cji wyższym niż średnia w firmie?

Pracując w środowisku nowych mediów 
od wielu lat, obserwuję, że teraz jak nigdy 
pojęcie „w organizacji” vs „na zewnątrz 
organizacji” jest kompletnie przestarza-
łe i nie ma szans na rozgraniczenie tych 
dwóch światów. Kandydaci i pracownicy 
to jeden zbiór i w zasadzie jedna gru-
pa docelowa, komunikująca się między 
sobą. To, co dzieli zbiór na 2 podgrupy, 
to fakt, że jedni otrzymują wynagrodzenie, 
świadczenia, mają aspiracje,  przełożonego 

w firmie – a drudzy jeszcze nie. Ale już 
wiedzą o wszystkich tych elementach. 
W pewnym sensie zataczamy koło: kiedy 
po raz pierwszy prowadziłem warsztat 
w obszarze zarządzania kompetencjami 
około 8 lat temu, główną tezą była 
transparentność i model kompetencji 
w organizacji. Teraz – transparentność 
i EVP. Różnica jest taka, że teraz – temat 
jest jeszcze bogatszy, bo jest więcej 
możliwości natychmiastowej komunika-
cji między ludźmi. Tu znowu pojawia się 
temat „przybliżenia” EVP. Tutaj ozna-
cza to realne wprowadzenie standar-
dów, komunikowanie ich i realną pracę 
z ludźmi w organizacji – przełożonymi. 
Nawet najlepszy chill-out room będzie 
zmarnowaną inwestycją, jeżeli pracowni-
cy boją się z niego skorzystać, bo bezpo-
średni przełożony nie uznaje tematu.

Wynagrodzenia, wracając do genezy te-
go tekstu, oczywiście stanowią większą 
część motywacji pracowników do pod-
jęcia pracy, jednak te pozostałe 10% 
robi ogromną różnicę na etapie rekru-
tacji. Nawet najlepsza zakładka karie-
rowa i materiały nie pomogą w sytuacji, 
gdy po spotkaniu z przyszłym prze-
łożonym na ostatnim etapie rekru-
tacji – brak odpowiedzi przez ponad 
2 tygodnie. Jako firma rekrutacyjna re-
komendujemy wprost, żeby proces de-
cyzyjny zamykać w ciągu maksymalnie 
2 tygodni i od razu prezentowaniem 
umowy, nie listu intencyjnego. 

W momencie przyjścia pracownika do 
organizacji – wynagrodzenie oczywiście 
nadal pozostaje bardzo istotnym moty-
watorem, ale wszystkie pozostałe aspekty 
życia i kultury firmy – ogromnie zyskują 
na wadze. Wynagrodzenie to motywator, 
ale EVP – tworzy relację. •

1 Za ProProgressio i PAIiIZ 
2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy 
konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie  
i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek  
ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach 
będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

„Business Services 
2017, investment 

outlook, salary 
report, local 

markets” to raport 
opisujący ponad 

120 ról w procesach 
podstawowych oraz 
rzadko opisywanych 

procesach 
zaawansowanych  

w przekroju  
8 miast w Polsce. 

Czytelnicy magazynu 
Outsourcing&More 
mogą skontaktować 

się z nami w celu 
uzyskania kopii pisząc 

na adres:  
bsc@grafton.pl 
 i umieszczeniu  

w treści wiadomości 
sformułowania 

„O&M, podając 
kontakt zwrotny.
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