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1. Wprowadzenie

W ostatnim czasie popularne jest wyjaśnianie zmian gospodarczych i społecz-
nych na podstawie procesów globalizacji. W taki sposób analizuje się między 
innymi przestrzenny rozwój rynków zbytu czy inwestycje zagraniczne dużych 
fi rm. Podkreślając rzekomą utratę znaczenia miejsca działalności w stymulowa-
niu rozwoju fi rmy, niektórzy autorzy piszą o „tyranii dystansu” czy „śmierci geo-
grafi i”. Autorzy niniejszej pracy twierdzą, że takie ujęcie jest zbyt ogólnikowe 
– nie bierze się w nim pod uwagę kluczowej roli miejsca w przyciąganiu inwe-
stycji i stymulowaniu rozwoju fi rmy. To właśnie dzięki lokalnemu potencjałowi 
fi rma się rozwija, a samo miejsce jest również kształtowane przez napływające 
inwestycje zagraniczne.

Jak zauważa B. Domański (2001, s. 30), „cechą większości badań […] jest 
skupianie uwagi na cechach miejsc, przy pomijaniu relacji i powiązań przestrzen-
nych”. Brakuje publikacji, która ujmowałyby dynamicznie rozwijające się centra 
usług w kontekście otaczającego je środowiska gospodarczego i społecznego. 
Z jednej strony, klienci centrów z reguły pochodzą z zagranicy, w pracy wykorzy-
stuje się wiele języków obcych, a funkcjonowanie centrum określa macierzysta 
korporacja. Stąd tylko krok do stwierdzenia o globalizacji, a nawet o „odmiej-
scowieniu” (placelessness) centrów usług działających w konkretnej lokalizacji. 
Z drugiej strony, w świetle odczuć autorów, stawianie takiej tezy nie jest do końca 
uprawnione, gdyż rozwój centrów usług jest mocno związany z lokalnymi zaso-
bami, a same centra oddziałują na lokalny rozwój. Dlatego też głównym celem 
niniejszych badań stała się kompleksowa diagnoza relacji zagranicznych cen-
trów usług z otoczeniem oraz ocena ich lokalnego zakorzenienia w aglome-
racji krakowskiej1. Ten ostatni termin poddano wielopłaszczyznowej analizie, 
zwracając uwagę nie tylko na korzystanie przez centra z lokalnych zasobów, ale 
również na „bycie obywatelem” społeczności lokalnej (Domański 2001). 

Praca jest końcowym rezultatem grantu badawczego otrzymanego z Fundacji 
Centrum Analiz Regionalnych. Publikację dofi nansowano ze środków Towarzystwa 
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wyżej wspomnianej Fundacji.

1 W niniejszej pracy zamiennie używa się nazw „aglomeracja krakowska” i „Kraków”, mając na 
myśli lokalizację centrów usług w stolicy Małopolski i pobliskim Zabierzowie.



Niniejsza publikacja składa się z dziewięciu części. W rozdziale drugim zapre-
zentowano najistotniejsze terminy wykorzystywane w pracy, przedstawiono stan 
badań nad centrami usług w Polsce i za granicą oraz scharakteryzowano metody 
badań, którymi posłużyli się autorzy książki. Trzeci rozdział przedstawia historię 
rozwoju i charakterystykę krakowskich centrów usług. W kolejnym omówiono 
znaczenie poszczególnych czynników lokalizacji. Relacje pomiędzy centrami 
usług a otoczeniem lokalnym stanowią przedmiot zainteresowania w rozdziale 
piątym. Przedstawiono tu kolejno: relacje z lokalnymi dostawcami, zatrudnienio-
we i fi nansowe aspekty funkcjonowania centrów, ich wpływ na rynek pracy oraz 
zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu. W kolejnym rozdziale zapre-
zentowano postrzeganie centrów przez ich pracowników. Istniejące oraz poten-
cjalne związki i formy oddziaływania na styku sektora i władz publicznych przed-
stawiono w rozdziale siódmym. Ocena trwałości inwestycji w centrach usług i ich 
zakorzenienia znalazła się w kolejnym rozdziale. W przedostatniej części pracy 
zawarto rozważania na temat przyszłości sektora w Krakowie. W ostatnim roz-
dziale zebrano główne wnioski.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do menedżerów centrów usług za poświęco-
ny czas i cenne uwagi. Chcielibyśmy również podziękować Andrew Hallamowi 
i Joannie Kaim-Kerth, reprezentującym South Poland Business Link i stowarzy-
szenie ASPIRE, za pomoc w realizacji wywiadów w przedsiębiorstwach. Praca 
nie zyskałaby wielu swoich walorów poznawczych, gdyby nie przeprowadzone 
badania opinii o pracy w centrach usług.
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zagranicznych i oddziaływania dużych fi rm na otoczenie lokalne.
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Instytutu Geografi i i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz absolwentem socjologii 
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się 
w szczególności wokół społecznych uwarunkowań rozwoju regionalnego (kapitał 
społeczny, tożsamość regionalna), rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz współ-
pracy nauki z biznesem. Współpracował przy realizacji kilku projektów badań 
społecznych i gospodarczych. 

Mgr Janusz Górecki jest doktorantem w Zakładzie Rozwoju Regionalnego 
Instytutu Geografi i i Gospodarki Przestrzennej UJ. W dorobku posiada 12 publika-
cji naukowych, w tym autorstwo publikacji książkowej. Był wykonawcą czterech 
projektów badawczych oraz kilku prac eksperckich z zakresu rozwoju lokalnego 
i regionalnego (dotyczących między innymi tematyki inwestycji zagranicznych). 
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki offshoringu usług, relacji 
dużych fi rm z otoczeniem lokalnym oraz zagadnienia świadomości regionalnej.
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2. Tło teoretyczne, dotychczasowe 
badania i metody badań

2.1. Ustalenia terminologiczne

Przedsiębiorstwo jest zależne od otoczenia, w którym funkcjonuje, a jedno-
cześnie samo wywiera na nie wpływ dzięki różnorodnym, wielopłaszczyznowym 
i wielokierunkowym powiązaniom z innymi podmiotami (Kuciński 1999). Rela-
cje fi rmy z otoczeniem są dwukierunkowe, choć większą wagę przypisuje się jej 
oddziaływaniu na otoczenie. W makroekonomii otoczenie fi rmy oznacza zwykle 
zespół zewnętrznych (przestrzennych) w stosunku do podmiotu gospodarczego 
uwarunkowań jego rozwoju (między innymi rynkowych, prawnych, politycznych, 
społecznych). W odmiennym od powyższego geografi czno-ekonomicznym ujęciu 
za otoczenie lokalne przedsiębiorstwa przyjmuje się względnie nieduży obszar po-
łożony w pobliżu miejsca lokalizacji fi rmy i mogący potencjalnie pozostawać w jej 
oddziaływaniu, na przykład z uwagi na dostawy produktów, dojazdy do pracy czy 
uciążliwość środowiskową. W otoczeniu fi rmy działają inne podmioty gospodarcze 
(jak na przykład dostawcy, klienci, konkurenci), funkcjonują społeczności lokalne, 
różnego rodzaju urzędy i instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te jednostki i pod-
mioty mogą przynajmniej potencjalnie pozostawać w relacjach z analizowanym 
przedsiębiorstwem. W niniejszej pracy przyjęto, że otoczenie lokalne centrów usług 
zamyka się w obszarze miasta i powiatu ziemskiego krakowskiego.

Skoncentrowanie uwagi na wpływie działań różnorodnych aktorów (przed-
siębiorstw zagranicznych i krajowych, władz lokalnych, regionalnych i państwo-
wych, organizacji ponadnarodowych, związków zawodowych i tym podobnych) 
na rozwój lokalny i regionalny2 jest jednym z podstawowych założeń podejścia 

2 Autorzy przyjęli, że rozwój lokalny i regionalny wyraża się poprzez: wzrost przedsiębiorczości 
(powstawanie nowych fi rm, wzrost inwestycji i zatrudnienia w istniejących podmiotach), zmiany 
struktur gospodarczych (pozytywne zmiany w strukturze zatrudnienia w gminie w kierunku wzrostu 
udziału zaawansowanych usług) oraz wzrost poziomu życia mieszkańców.
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instytucjonalnego, które pojawiło się na gruncie geografi i ekonomicznej pod 
koniec lat 80. ubiegłego wieku (Stryjakiewicz 1999). Najważniejsze cechy orien-
tacji instytucjonalnej są w Polsce przedmiotem rozważań między innymi takich 
autorów, jak T. Stryjakiewicz (2007) i K. Stachowiak (2007, 2008).

W niniejszej pracy największą uwagę zwrócono na kilka typów podmiotów 
(ryc. 1) oddziałujących lub pozostających w sferze oddziaływań centrów usług. 
Są to: władze na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i Unii Europejskiej, 
instytucje wykorzystujące instrumenty wsparcia przedsiębiorstw (do najważ-
niejszych podmiotów należą tu: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych, specjalne strefy ekonomiczne i pozostałe instytucje otoczenia bizne-
su), fi rmy doradcze, wyższe uczelnie oraz społeczność lokalna. Nieco odrębną 
grupę stanowią przedsiębiorstwa bezpośrednio współpracujące z centrami usług 
lub świadczące usługi na rzecz ich pracowników. Nie można zapomnieć o pra-
cownikach, którzy de facto konstytuują tożsamość centrów, sami pozostając pod 
wpływem ich kultury organizacyjnej. W końcu najsilniejsze relacje wiążą centra 
usług z macierzystymi korporacjami.

Jedną z miar wielkości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem 
lokalnym są efekty mnożnikowe. Określają one zmiany w wielkości dochodów 
lub zatrudnienia w gospodarce lokalnej lub regionalnej, które zachodzą na skutek 
prowadzenia działalności w danym miejscu. W wypadku otwarcia nowej działal-
ności lub rozwoju istniejącej mamy do czynienia z pozytywnymi efektami mnoż-
nikowymi, to jest wzrostem dochodów i zatrudnienia. W przeciwnym wypadku, 
zakończenia działalności lub zmniejszenia jej zakresu, dochodzi do ich spadku. 
Zatem do bezpośredniego efektu wynikającego z rozpoczęcia działalności w da-
nym miejscu (zatrudnienie w przedsiębiorstwie, generowane zyski), dochodzą 
dodatkowe efekty mnożnikowe: zaopatrzeniowe oraz dochodowe (Domański, 
Gwosdz 2008). Te pierwsze wynikają z dodatkowego popytu na produkty i usługi 
generowanego przez przedsiębiorstwo, natomiast te drugie ze zwiększenia siły 
nabywczej pracowników tego przedsiębiorstwa. Najczęściej stosowaną miarą 
efektów mnożnikowych jest liczba nowych miejsc pracy, które powstają w fi r-
mach zaopatrujących przedsiębiorstwo oraz w usługach nakierowanych na za-
spokojenie popytu konsumpcyjnego. Wielkość efektów mnożnikowych w danym 
miejscu lub regionie zależy również od tego, na ile mogą one zaspokoić potrzeby 
nowego przedsiębiorstwa lub jego pracowników. W wypadku gdy są one realizo-
wane poza regionem (ze względu na ich brak na miejscu lub niekorzystne ceny 
czy jakość), mówimy o wyciekaniu efektów mnożnikowych.
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Rycina 1. Schemat relacji pomiędzy centrum usług a jego otoczeniem
Źródło: opracowanie własne

W kwestii pojęć związanych z globalizacją usług, w szczególności offsho-
ringu i outsourcingu, literatura tematu charakteryzuje się swoistym bałaganem 
defi nicyjnym (Rybiński 2007). Istotne jest rozróżnienie tych pojęć ze względu na 
geografi czną lokalizację obsługi procesów biznesowych oraz na formę własności 
podmiotu wykonującego zlecone procesy biznesowe. Nie wnikając w dyskusje 
terminologiczne, autorzy niniejszej pracy rozumieją offshoring jako wydzielenie 
i przeniesienie wybranych procesów biznesowych (lub ich części) poza granice 
kraju, do innej części świata, na przykład z USA do Indii. W wypadku gdy prze-
niesienie działalności nastąpiło do państwa położonego w tej samej części świata 
(na przykład w obrębie Europy), zasadne wydaje się użycie pojęcia nearshorin-
gu. Przeniesienie obsługi wybranych procesów biznesowych do innej lokalizacji 
w obrębie danego państwa jest nazywane onshoringiem. 

Z kolei outsourcing traktuje się w niniejszym opracowaniu jako wydzielenie 
i przeniesienie wybranych procesów biznesowych (lub ich części) do innej fi rmy. 
W wypadku ich wydzielenia i przeniesienia do oddziału tej samej fi rmy mamy 
wówczas do czynienia z centrum usług wspólnych (shared service centre). Jeśli 
przeniesienie działalności nastąpiło do fi rmy zewnętrznej wykonującej zleconą 
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działalność poza granicami kraju, ale w tej samej części świata, mamy do czy-
nienia z nearshore outsourcingiem. Pod pojęciem offshore outsourcingu rozumie 
się natomiast wydzielenie i przeniesienie wybranych procesów biznesowych do 
zewnętrznej fi rmy prowadzącej tą działalność w innej części świata (na przykład 
zlecanie przez przedsiębiorstwa amerykańskie obsługi klienta wyspecjalizowa-
nym fi rmom działającym w Indiach).

Tabela 1. Pojęcia związane z off shoringiem i outsourcingiem3

Na podstawie zgromadzonej literatury obcojęzycznej i polskiej oraz znajomo-
ści sektorów BPO/SSC (Business Process Outsourcing/Shared Service Centres) 
i R&D (Research & Development) w Polsce za centrum usług przyjęto uważać 
samodzielną jednostkę organizacyjną, zajmującą się realizacją wybranych proce-
sów biznesowych (lub ich części) na rzecz przedsiębiorstw, która zatrudnia po-
wyżej 20 osób4 oraz realizuje przynajmniej jeden co najmniej roczny kontrakt na 
świadczenie usług5. Ze względu na zakres prowadzonej działalności wyróżniono 
trzy typy centrów usług: 

1)  centra outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsou-
rcing Centres) – wyspecjalizowane fi rmy, które na zlecenie innych przed-
siębiorstw przejmują od nich realizację wybranych, nieprodukcyjnych pro-
cesów biznesowych. Przyjęto zaliczać do nich jedynie te fi rmy, których 
głównym obszarem działalności jest świadczenie usług outsourcingowych;

2)  centra usług wspólnych (Shared Service Centres) – wyodrębnione, samo-
dzielne jednostki usługowe danego przedsiębiorstwa, obsługujące powie-
rzone im procesy biznesowe;

3 Terminologia uwzględniona w tabeli nie odnosi się do sektora R&D.
4 Przyjęcie takiego progu pozwoliło wyeliminować małe podmioty, często świadczące ograni-

czoną działalność.
5 Warunek ten pozwolił wykluczyć podmioty, które posiadają wyłącznie kontrakty związane 

z jednorazowym świadczeniem usługi.

Źródło: opracowanie własne
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3)  centra badawczo-rozwojowe (R&D Centres) – wyspecjalizowane fi rmy, 
które prowadzą prace badawczo-rozwojowe na zlecenie innych przedsię-
biorstw lub wyodrębnione jednostki przedsiębiorstw obsługujące działal-
ność badawczo-rozwojową. Z uwagi na przyjęcie szerokiego ujęcia dzia-
łalności badawczo-rozwojowej, do tego typu zostały również zaliczone 
centra rozwoju oprogramowania zajmujące się zaawansowanymi pracami 
nad systemami komputerowymi.

Do głównych działalności wykonywanych w centrach usług należą między 
innymi usługi fi nansowo-księgowe (fi nance and accounting), usługi informatycz-
ne, rozumiane jako wsparcie informatyczne (IT support), procesy rekrutacyjne 
(recruitment process), zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources mana-
gement), zarządzanie procesami wiedzy (knowledge process management), zarzą-
dzanie łańcuchem dostaw (supply chain management), obsługa klienta (customer 
service), rozwój oprogramowania (software development), badania (research).

Jedną z istotnych cech charakteryzujących działalność przedsiębiorstwa 
w danym miejscu jest jego zakorzenienie6 (embeddedness). Jak podaje Grabher 
(1993), zakorzenienie odnosi się do faktu, iż „działanie ekonomiczne i jego rezul-
taty, tak jak wszystkie działania społeczne i ich rezultaty, są uwarunkowane wza-
jemnymi relacjami istniejącymi między działającymi podmiotami oraz strukturą 
całej sieci tych relacji”. Istnienie sieci powiązań jest uznawane za ważny czynnik 
zakorzenienia działalności gospodarczej (Grzeszczak 1999).

Pojęcia zakorzenienia użył po raz pierwszy K. Polanyi (1944), natomiast do 
literatury socjologicznej wprowadził je M. Granovetter (1985), który w swoim 
artykule sugerował przypisanie w badaniach większej wagi analizie konkretnych 
osobowych relacji i strukturom lub sieciom, ponieważ „przeważająca część ludz-
kiego zachowania jest ściśle zakorzeniona (embedded) w sieciach powiązań in-
terpersonalnych”.

W koncepcji zakorzenienia działalności gospodarczej, przyjmuje się, że pro-
cesy społeczne i ekonomiczne są z sobą symbiotycznie zintegrowane, i jedne 
mogą być zrozumiane tylko przez odniesienie do drugich (Stachowiak 2008). Na 
podstawie literatury przedmiotu (między innymi: Oinas 1997; Oinas 1998) przy-
jęto, że zakorzenienie przedsiębiorstwa polega na jego uczestnictwie w szerokim 
spektrum relacji społeczno-ekonomicznych z otoczeniem. Głównymi relacjami 
składającymi się na lokalne zakorzenienie przedsiębiorstwa są:

– powiązania fi rmy z dostawcami i odbiorcami;
– kontakty z lokalnymi władzami i instytucjami;
– działalność fi rmy na rzecz społeczności lokalnej;
– relacje pracowników (w tym kadry menedżerskiej) przedsiębiorstwa z oto-

czeniem.
Stopień zakorzenienia centrum usług w danym miejscu jest zatem tym większy:

– im większy jest udział lokalnych dostawców/usługodawców;

6 W niektórych pracach używane jest pojęcie „umocowanie” (Grzeszczak 1999).
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– im więcej relacji nawiązało w mieście z instytucjami publicznymi, instytucja-
mi otoczeniami biznesu, organizacjami biznesowymi, uczelniami wyższymi, 
jednostkami badawczo-rozwojowymi, biurami karier;

– im bardziej ta współpraca jest intensywna i postrzegana jako korzystna;
– im więcej prowadzi działań na rzecz społeczności lokalnej;
– im więcej pracowników centrum (w tym jego menedżerów) pochodzi z regio-

nu, w którym się ono znajduje.
Z punktu widzenia miasta lub regionu problemem o zasadniczym znaczeniu 

dla oceny korzyści płynących z lokalizacji inwestycji jest kwestia trwałości dzia-
łalności gospodarczej w danym miejscu. Pozytywne efekty funkcjonowania fi r-
my w zakresie miejsc pracy czy wpływu na rozwój lokalnych dostawców dóbr 
i usług występują na większą skalę, jeśli działalność inwestora jest prowadzona 
w danym miejscu dostatecznie długo (Domański, Gwosdz 2005). 

Ocena trwałości działalności centrów usług zostanie dokonana między inny-
mi dzięki poznanym wcześniej prawidłowościom, zidentyfi kowanym w pracach 
omawiających to zagadnienie (między innymi: Dicken i in. 1994; Zimmermann 
2002; Domański 2004; Domański, Gwosdz 2005). Przyjęto, za wyżej wymie-
nionymi autorami, że na trwałość inwestycji składają się między innymi takie 
czynniki, jak:

– stopień zakorzenienia przedsiębiorstwa w danym miejscu;
– rola (funkcja) danego centrum usług w strukturze całej fi rmy;
– cechy danej lokalizacji decydujące o jej atrakcyjności;
– istnienie innych atrakcyjnych lokalizacji;
– zaangażowanie kapitałowe i wyniki fi nansowe centrum (stopa zwrotu z inwe-

stycji, koszty utopione poniesione przez fi rmę7);
– sytuacja rynkowa związana z prowadzeniem działalności w danej branży.

Działalność centrów usług w danym miejscu jest zatem tym bardziej trwała 
(tym mniejsza jest ich podatność na relokację):

– im bardziej są zakorzenione w danym miejscu;
– im dłużej utrzymują się pozytywne czynniki, które skłoniły inwestorów do 

zainwestowania w danym miejscu;
– im mniej jest oddziałów tej samej fi rmy o takich samych lub podobnych kom-

petencjach;
– im bardziej zwiększają się kompetencje centrum usług (liczba i stopień za-

awansowania obsługiwanych procesów biznesowych) oraz liczba i zasięg 
geografi czny obsługiwanych klientów;

– jeżeli centrom usług towarzyszą oddziały fi rmy zajmujące się podstawową 
działalnością fi rmy, na przykład produkcyjną, fi nansową czy handlową;

– im większa jest ich autonomia w podejmowaniu decyzji (na przykład przy 
wyborze dostawców);

7 Otrzymanie znacznej pomocy publicznej przyczynia się do zmniejszenia kosztów utopionych, 
co prowadzi, paradoksalnie, do mniejszej trwałości działalności przedsiębiorstwa w danym miejscu.
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– im mniej jest alternatywnych, bardziej korzystnych lokalizacji;
– im wolniejsze jest tempo zwrotu z inwestycji (rozumiane jako stosunek zy-

sków do poniesionych nakładów inwestycyjnych)8;
– im większe są koszty utopione: im więcej centra zainwestowały w środki trwa-

łe (na przykład w wynajem biur czy budowę własnego budynku) i pracowni-
ków (na przykład poprzez szkolenia, studia podyplomowe);

– im bardziej długotrwałe są zobowiązania danego centrum wynikające z uzy-
skanej pomocy publicznej;

– im lepsza jest obsługa inwestorów w mieście;
– jeżeli planują wzrost zatrudnienia;
– im mniej pracowników jest zatrudnionych na niepełnych etatach, na umowach 

na czas określony czy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.
Istotnym elementem polityki władz lokalnych, ukierunkowanej na zakorze-

nienie przedsiębiorstw zagranicznych w danym miejscu powinna być  polityka 
poinwestycyjna (after care policy), która w niniejszej pracy jest rozumiana jako 
zespół działań wspierających funkcjonowanie już pozyskanych inwestorów za-
granicznych. Choć nie jest ona pierwszorzędnym czynnikiem decydującym 
o trwałości działalności konkretnego inwestora, to niewątpliwie ma wpływ na 
klimat inwestycyjny w danym miejscu.

W pracy poruszono również zagadnienie społecznej odpowiedzialności bizne-
su (CSR, Corporate Social Responsibility). Autorzy skoncentrowali się na wybra-
nych aspektach CSR, wpływających na zakorzenienie przedsiębiorstwa w danym 
miejscu, przede wszystkim na działalności fi rm na rzecz lokalnej społeczności. 

2.2. Dotychczasowe badania

Orientację instytucjonalną wykorzystuje się najczęściej w pracach z zakre-
su geografi i przemysłu (Hayter 2004; Stryjakiewicz 1999, 2001; Yeung 2000) 
oraz geografi i przedsiębiorstw (Domański 1997; Domański 2001; Oinas 1998). 
Rozważaniom dotyczącym roli analizy instytucjonalnej w geografi i ekonomicz-
nej poświęcono specjalne zeszyty czasopism „Geoforum” (2000, t. 31, z. 4) oraz 
„Environment and Planning A” (2001, t. 33, z. 7). Jedną z charakterystycznych 
koncepcji wykorzystywanych we współczesnych pracach z zakresu geografi i eko-
nomicznej, w szczególności w orientacji instytucjonalnej, jest koncepcja zako-
rzenienia działalności gospodarczej. Kiedy w latach 90. ubiegłego wieku szerzej 
zainteresowali się nią geografowie, zaczęło powstawać coraz więcej prac omawia-
jących zaniedbywane dotychczas w literaturze przedmiotu relacje (przede wszyst-
kim społeczne) między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem (Oinas 1997).

8 Należy pamiętać, że może zaistnieć sytuacja odwrotna, to znaczy z uwagi na obecność straty 
fi nansowej, przy inwestycjach, które w sektorze są relatywnie niskie, fi rma może podjąć decyzję 
o zaprzestaniu działalności centrum.
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W pracach dotyczących omawianego zagadnienia podkreśla się komplekso-
wość relacji między fi rmą a jej otoczeniem (Dicken, Malmberg 2001) i zwra-
ca uwagę na niezbyt precyzyjną konceptualizację pojęcia zakorzenienia (Hess 
2004). Coraz liczniejsze są badania empiryczne nad wpływem zakorzenienia na 
działalność przedsiębiorstw oraz jego związki z rozwojem gospodarczym anali-
zowanych obszarów (między innymi: Cooke, Clifton, Oleaga 2005; Cooke 2007; 
Taylor, Leonard 2002). Zakorzenienie inwestorów zagranicznych było także te-
matem prac dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej (między innymi Pavlí-
nek, Smith 1998). Nie zajęto się jednak w literaturze szczegółową analizą zako-
rzenienia inwestycji zagranicznych w centra usług. Należy również wspomnieć, 
że wśród najnowszych opracowań teoretycznych dotyczących omawianego za-
gadnienia (między innymi Jones 2008) pojawia się krytyka koncepcji zakorzenie-
nia, wskazująca na jej liczne ograniczenia. 

Studia relacji w polskiej geografi i obejmują między innymi problematykę 
powiązań pomiędzy ośrodkami przemysłowymi czy relacji przestrzennych po-
szczególnych zakładów produkcyjnych (Troc 1988; Rachwał 2007). Interesują-
cym nurtem badań są analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
na rozwój lokalny i regionalny (Dziemianowicz 1997; Stryjakiewicz 2005; Do-
mański 2005). T. Stryjakiewicz (2004) z zespołem badał wpływ inwestorów 
zagranicznych na rozwój lokalny i regionalny na przykładzie GlaxoSmithKline 
Pharmaceuticals w Poznaniu. Autor ten wcześniej poświęcił wiele uwagi sieciom 
przedsiębiorstw i tworzącym je relacjom, analizując między innymi układy po-
wiązań i relacje władzy w przemyśle samochodowym i meblarskim (Stryjakie-
wicz 1999). O relacjach przedsiębiorstw zagranicznych z otoczeniem lokalnym 
na terenach wiejskich pisali G. Micek i in. (2009).

Zagadnieniem zakorzenienia działalności zajmowała się w swoim studium 
przypadku J. Hardy (1998). Znacznie szerzej opracował zagadnienie B. Domański 
(2004), który podjął się analizy zakorzenienia inwestorów zagranicznych w Pol-
sce, skupiając się na powiązaniach przedsiębiorstw z dostawcami oraz wpływie 
inwestycji na rynek pracy. W publikacji pod redakcją B. Domańskiego i K. Gwos-
dza (2005) omówiono zakorzenienie przedsiębiorstw produkcyjnych w Specjal-
nej Strefi e Ekonomicznej w Mielcu. Niektóre aspekty zakorzenienia inwestorów 
zagranicznych zostały przeanalizowane w pracach pod redakcją T. Stryjakiewicza 
(2004) i L. Wojtasiewicz (2006).

Niektóre badania empiryczne dowodzą, że powiązania przedsiębiorstw zagra-
nicznych z otoczeniem lokalnym bywają bardzo ograniczone, przez co inwestycje 
takie są określane jako „katedry na pustyni”. Metafory tej użyli między innymi 
G. Grabher (1993) w odniesieniu do inwestycji przemysłowych we wschodnich 
Niemczech oraz J. Hardy (1998), która analizowała powiązania wybranych zagra-
nicznych przedsiębiorstw we Wrocławiu i okolicach. Większość studiów wskazu-
je jednak na wysoki stopień integracji przedsiębiorstw zagranicznych z otocze-
niem lokalnym w miejscu inwestycji (między innymi Stryjakiewicz 2004).
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Niewątpliwym wzbogaceniem analiz relacji fi rma–otoczenie, są badania kon-
centrujące się na wpływie stosowania przez przedsiębiorstwa zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu na te relacje (Wojtasiewicz 2008a, 2008b). Co cieka-
we, znaczna część przedsiębiorstw postrzega CSR jako działalność fi lantropijną, 
jako obowiązek prawny lub jako wynik kalkulacji nakładów i efektów (strat i zy-
sków) w świetle własnego interesu.

W literaturze zagranicznej zagadnienia outsourcingu i offshoringu nowoczes-
nych usług, sektorów R&D oraz BPO/SSC (między innymi: Parkhe 2007; Blinder 
2006; Corbett 2004) są licznie analizowane, jednak głównie z perspektywy ma-
kroekonomicznej. Polscy autorzy także podejmują tą tematykę (między innymi: 
Rybiński 2007; Liberska 2005a). Brakuje jednak opracowań, w których omawia 
się szczegółowo relacje centrum usług–otoczenie lokalne. 

Przedmiotem rozważań stała się w ostatnich kilku latach kwestia znaczenia 
sektora BPO dla polskiej gospodarki. Podejmowano analizy sektorowe w Polsce 
(Przegląd 300 międzynarodowych centrów usług 2008, Centra R&D w Polsce 
2008, raporty PAIiIZ) i krajach Europy Środkowo-Wschodniej (między innymi: 
BPO in the CEE region 2007). Istnieje kilka komercyjnych raportów (między in-
nymi: fi rm doradczych McKinsey, Colliers, Accenture, „Outsourcing Magazine”, 
Sedlak&Sedlak) dotyczących funkcjonowania i perspektyw sektora BPO w Pol-
sce – nie są to jednak prace o charakterze naukowym. Problematyka globalizacji 
usług została w Polsce najobszerniej omówiona w pracy zbiorowej pod redak-
cją A. Szymaniaka (2007). O szansach Polski jako centrum usług pisała również 
B. Liberska (2005b). W żadnej ze wspomnianych publikacji nie omawia się jed-
nak szczegółowo kwestii relacji centrów usług z otoczeniem lokalnym. Często 
opisywano natomiast czynniki mające wpływ na lokalizację centrów usług. Mają 
one jednak najczęściej charakter jednostkowy – brakuje typologii czynników lo-
kalizacji oraz całościowego spojrzenia na rangę czynników lokalizacji fi rm na 
przykład w świetle podziału na czynniki konieczne i wystarczające.

2.3. Źródła informacji i metody analiz

Badanie sektora centrów usług w Krakowie wymagało zgromadzenia licznych 
materiałów źródłowych oraz wykorzystania rozmaitych metod badawczych, które 
umożliwiły poznanie wielu aspektów jego funkcjonowania oraz relacji z otocze-
niem. Przy opracowaniu zestawienia krakowskich centrów usług wykorzystano 
informacje pochodzące z raportów branżowych oraz kwerendy prasowej waż-
niejszych czasopism, zarówno o charakterze ogólnym, jak i czasopism gospo-
darczych i branżowych („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Puls Biznesu”, 
„Gazeta Prawna”, „Wirtualny Nowy Przemysł”, „Outsourcing Magazine”). Wy-
korzystano również dane pochodzące z raportów rocznych oraz witryn interneto-
wych samych centrów. Dzięki temu możliwe było przygotowanie listy centrów 
usług, a w niej określenie rodzajów prowadzonych przez nie działalności, kraju 
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pochodzenia inwestora, roku ich założenia, poziomu zatrudnienia oraz szczegóło-
wej lokalizacji. Tak przygotowana baza stanowiła podstawę do dalszych etapów 
badania, w których była uzupełniania o nowo pozyskane informacje.

Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie pogłębionych wywiadów 
z przedstawicielami centrów usług oraz ekspertami branży, dzięki którym udało 
się uzyskać bardziej szczegółowy obraz tego sektora. Ogółem przeprowadzono 
wywiady w 20 centrach usług zlokalizowanych w Krakowie i Zabierzowie, a re-
prezentujących cały przekrój badanego sektora. W ich trakcie poruszano nastę-
pujące kwestie:

– rozwój centrum od momentu założenia oraz przyczyny jego zlokalizowania 
w danym miejscu; 

– zakres prowadzonej działalności oraz jej rozwój od momentu założenia; 
– pozycja krakowskiego oddziału fi rmy w strukturze korporacji;
– klienci centrum (w wypadku działalności outsourcingowej);
– dostawcy towarów i usług dla centrum oraz ich pochodzenie;
– powiązania centrów z otoczeniem – władzami lokalnymi, instytucjami otocze-

nia biznesu, uczelniami wyższymi, biurami karier, stowarzyszeniami branżo-
wymi oraz innymi centrami w Polsce;

– działania na rzecz społeczności lokalnej podejmowane przez centrum;
– charakterystyka pracowników oraz opinie na temat rynku pracy.

Eksperci, z którymi prowadzono wywiady, reprezentowali władze lokalne, 
instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia branżowe oraz fi rmy rekrutacyjne. 
Tematyka rozmów dotyczyła różnych szczegółowych kwestii w zależności od 
instytucji, z której pochodził rozmówca. Poruszano zatem między innymi prob-
lematykę współpracy inwestorów z władzami lokalnymi i regionalnymi, dotych-
czasowego funkcjonowania centrów oraz ich przyszłości czy kadry pracowniczej 
w tym sektorze.

Następnym etapem projektu były badania ankietowe przeprowadzone wśród 
obecnych i byłych pracowników centrów usług. Do ankiety internetowej zapro-
szono, za pośrednictwem portalu internetowego GoldenLine.pl, ponad 1900 osób. 
Ogółem udało się pozyskać odpowiedzi od 474 respondentów, w tym od 414 
obecnych oraz od 60 byłych pracowników tego sektora. Spośród wszystkich re-
spondentów, pracownicy centrów usług outsourcingowych stanowili 47%, cen-
trów usług wspólnych – 40%, a centrów rozwoju oprogramowania i badawczo-
-rozwojowych – 13%. Badania te, choć ze względu na dobór próby nie można ich 
uznać za do końca reprezentatywne, umożliwiły dokładniejsze poznanie charak-
terystyki pracowników centrów usług, ich opinii na temat całego sektora, jak rów-
nież pozyskanie innych informacji, które zostały wykorzystane do oszacowania 
wpływu badanej branży na lokalną gospodarkę.

Do określenia wpływu sektora centrów usług na otoczenie wykorzystano rów-
nież dane pochodzące z innych źródeł, między innymi rocznych sprawozdań fi -
nansowych fi rm, publikowanych w Monitorze Polskim B, baz danych Krajowego 
Rejestru Sądowego, HBI Polska, opracowań statystycznych Głównego Urzędu 
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Statystycznego oraz raportów płacowych Advisory Group TEST Human Resour-
ces ze strony www.raportplacowy.pl. Analizę jakościową wzbogacono o informa-
cje z 24 wywiadów przeprowadzonych w krakowskich fi rmach informatycznych 
w ramach Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej (projekt MOVE 
– Moving Frontier: The Changing Geography of Labour-intensive Industries).

W trakcie badań zagwarantowano respondentom poufność przedstawianych 
przez nich opinii oraz nieujawnianie indywidualnych danych na temat przedsię-
biorstw. Dlatego też informacje o przedsiębiorstwach publikowane w tym rapor-
cie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł wtórnych (sprawozdań fi nansowych 
publikowanych w Monitorze Polskim B, źródeł prasowych czy witryn interneto-
wych centrów).

Zakorzenienie przedsiębiorstwa polega na jego uczestnictwie w szerokim 
spektrum relacji społeczno-ekonomicznych z otoczeniem. Stopień zakorzenienia 
fi rmy zależy od: 

– zakresu korzystania z lokalnych dostawców/usługodawców;
– relacji z instytucjami publicznymi, instytucjami otoczeniami biznesu, uczelnia-

mi wyższymi i tym podobnymi;
– działań prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej;
– związków pracowników z danym miastem.

Na trwałość przedsiębiorstwa (niską skłonność do relokacji) składają się między 
innymi:

– stopień zakorzenienia przedsiębiorstwa w danym miejscu;
– jego rola (funkcja) w strukturze całej korporacji;
– cechy danej lokalizacji decydujące o jej atrakcyjności;
– istnienie innych atrakcyjnych lokalizacji;
– zaangażowanie kapitałowe i wyniki fi nansowe przedsiębiorstwa;
– sytuacja rynkowa związana z prowadzeniem działalności w danej branży.

Wyróżniono trzy typy centrów usług: 
– centra outsourcingu procesów biznesowych (BPO Centres);
– centra usług wspólnych (SSC);
– centra badawczo-rozwojowe (R&D Centres).
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3. Charakterystyka centrów usług 
w Krakowie

3.1. Centra usług w Krakowie na tle Polski

W 2009 roku w Krakowie istniało 37 zagranicznych centrów usług, co stanowi 
17% wszystkich zagranicznych centrów usług prowadzących działalność w Pol-
sce. Jedynie w Warszawie znajduje się nieznacznie większa liczba centrów (41) 
niż w Krakowie. W aglomeracji krakowskiej funkcjonuje natomiast najwięcej 
centrów SSC w kraju (11). Kraków z 13 centrami zajmuje drugie miejsce w Pol-
sce po Warszawie pod względem liczby centrów BPO (ex aequo z Wrocławiem) 
oraz drugie miejsce (po Wrocławiu) pod względem liczby centrów R&D, których 
jest w mieście 13 (ryc. 2).

Rycina 2. Liczba i typy centrów usług w poszczególnych miastach Polski
Źródło: opracowanie własne
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W latach 90. ubiegłego wieku udział Krakowa w ogólnej liczbie centrów 
w Polsce wahał się od 27% w 1999 roku do rekordowych 40% w 1998 roku. 
Znaczne różnice między poszczególnymi latami wynikały z istnienia niewielkiej 
liczby centrów w skali kraju. Należy zaznaczyć, że omawiany udział Krakowa sy-
stematycznie spada (z wyjątkiem niewielkiego wzrostu w 2005 roku), począwszy 
od 2000 roku, kiedy wynosił 33% (ryc. 3).

Centra usług w aglomeracji krakowskiej zatrudniały w 2008 roku 12,3 tys. 
osób, co stanowiło 30% ogółu pracujących w zagranicznych centrach usług 
w Polsce (ogółem 40,9 tys. zatrudnionych). Kraków zajmuje pierwsze miejsce 
pod względem liczby zatrudnionych w zagranicznych centrach usług w Polsce, 
z wyraźną przewagą nad Warszawą i Wrocławiem (ryc. 4). Do 2010 roku udział 
miasta w ogóle zatrudnionych w centrach usług spadnie i będzie wynosić 28% 
(14,5 tys. z 52 tys. zatrudnionych). Można wnioskować, że jeśli utrzyma się spad-
kowa tendencja udziału Krakowa w ogólnej liczbie centrów w Polsce, to spadek 
udziału zatrudnienia będzie jeszcze bardziej wyraźny.

Rycina 3. Udział Krakowa w ogólnej liczbie zagranicznych centrów usług w Polsce
Źródło: opracowanie własne
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Rycina 4. Liczba zatrudnionych w zagranicznych centrach usług w Polsce
Źródło: opracowanie własne

3.2. Historia rozwoju sektora w Krakowie

Ponad połowa centrów w aglomeracji krakowskiej powstała w 2005 roku 
i później (21 z 37 centrów, czyli 57%). W skali kraju udział tych najmłodszych 
centrów wynosi aż 67%. Na podstawie analizy zebranych danych można stwier-
dzić, że rozwój omawianego sektora był w Krakowie w porównaniu z innymi 
ośrodkami bardziej wyraźny w okresie od połowy lat 90. ubiegłego wieku do 
roku 2000.

W pierwszych latach rozwoju (do 2000 roku włącznie) spośród omawianych tu 
rodzajów centrów w Krakowie powstawały jedynie centra badawczo-rozwojowe. 
Pierwszym krakowskim centrum usług z kapitałem zagranicznym było centrum 
badawczo-rozwojowe Parasoftu, powstałe w 1996 roku. W latach 90. w omawia-
nym sektorze zainwestowały w Krakowie jeszcze Asea Brown Boveri, Robobat 
i Motorola. Pierwszym centrum BPO z kapitałem zagranicznym w Krakowie było 
Centrum Bankowości Bezpośredniej, które rozpoczęło działalność w 2001 roku9, 
a pierwszym centrum SSC – Airline Accounting Centre należące do Lufthansy, 
powstałe w 2003 roku.

9 Należy dodać, że w latach 1996–2002 funkcjonował w Krakowie dział PricewaterhouseCoopers, 
który świadczył usługi księgowe dla polskiego oddziału BP, zatrudniając 50 osób. W świetle przyję-
tej defi nicji jednostka ta nie została jednak uznana za centrum usług, ze względu na fakt, iż obsługa 
księgowości nie jest głównym obszarem działalności PricewaterhouseCoopers.
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Charakterystyczna dla Krakowa tendencja, polegająca na zdecydowanej prze-
wadze inwestycji R&D w początkowych latach rozwoju centrów usług i zmniej-
szanie się ich udziału w latach późniejszych, znajduje potwierdzenie na wykresie 
prezentującym napływ zagranicznych centrów do Polski (ryc. 5). Na 24 centra 
usług funkcjonujące w 2000 roku w Polsce, 15 to centra R&D (62,5% ogółu). 
Osiem z nich to centra krakowskie. Przewaga centrów badawczo-rozwojowych 
nad innymi nie była zatem aż tak wyraźna w skali kraju jak w Krakowie. Należy 
zwrócić uwagę, że na wzrost liczby centrów usług w Krakowie najbardziej zna-
czący wpływ miało zwiększenie się liczby inwestycji w centra BPO oraz SSC. 
W skali kraju nie miało to aż tak dużego znaczenia (ryc. 6).

Rycina 5. Liczba centrów usług w Krakowie według rodzaju i lat powstania
Źródło: opracowanie własne

Obecnie udział centrów R&D w ogóle zagranicznych centrów usług w Polsce 
wynosi 33%, centra BPO stanowią 44% ogółu, a centra SSC – 23%. W Krakowie 
udział centrów R&D, podobnie jak centrów BPO, wynosi 35%. Udział centrów 
SSC sięga 30% (ryc. 7).
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Rycina 6. Liczba centrów usług w Polsce według rodzaju i lat powstania
Źródło: opracowanie własne

Rycina 7. Udział poszczególnych typów centrów usług w ogólnej liczbie zagranicznych 
centrów w Polsce oraz w Krakowie
Źródło: opracowanie własne
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3.3. Centra usług w Krakowie a kraj pochodzenia 
kapitału

W pierwszych latach rozwoju omawianego sektora w Krakowie inwestorami 
były przede wszystkim przedsiębiorstwa amerykańskie. Na osiem istniejących 
w Krakowie w 2000 roku zagranicznych centrów usług aż sześć to fi rmy z ka-
pitałem ze Stanów Zjednoczonych. Znaczący wzrost inwestycji związanych ka-
pitałowo z państwami Unii Europejskiej można zauważyć dopiero od 2005 roku 
(ryc. 8). Co ciekawe, był to rok, w którym po raz pierwszy w Krakowie zainwe-
stowały w omawianym sektorze fi rmy z kapitałem brytyjskim (Alexander Mann 
Solutions, Clifford Thames). Niewątpliwą przyczyną wspomnianego wyraźnego 
wzrostu inwestycji europejskich było wejście Polski do Unii Europejskiej.

Rycina 8. Lata powstawania centrów usług w Krakowie a pochodzenie kapitału
Źródło: opracowanie własne

W Polsce w centra usług zainwestowały przedsiębiorstwa z 24 krajów, a w Kra-
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krajem jest w Krakowie udział centrów amerykańskich (ryc. 10). Ponadto warto 
wspomnieć, że w Krakowie funkcjonuje zaledwie po jednym centrum francuskim 
oraz niemieckim, tymczasem w skali kraju centra z tych państw stanowią odpo-
wiednio 13% i 9% ogółu centrów.

Inne
22%

Wielka Brytania
11%

Luksemburg
5%

USA
46%

Szwajcaria
5%

Japonia
5%

Włochy
6%

Wielka Brytania
8%

USA
34%

Francja
13%Niemcy

9%

Inne
25%

Indie
4%

Szwecja
7%

Rycina 9. Zagraniczne centra usług w Krakowie a kraj pochodzenia kapitału
Źródło: opracowanie własne

Rycina 10. Zagraniczne centra usług w Polsce a kraj pochodzenia kapitału
Źródło: opracowanie własne
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3.4. Zatrudnienie w centrach usług

Przeciętne zagraniczne centrum usług w Krakowie zatrudnia średnio 332 osoby 
i działa w tym mieście od 2005 roku (czyli o rok dłużej niż statystyczne zagranicz-
ne centrum w Polsce). W przeciętnym krakowskim centrum jest zatrudnionych 
więcej osób niż w statystycznym zagranicznym centrum usług w kraju (średnio 
200 zatrudnionych). Charakteryzując omawiane centra usług, można również użyć 
miary, jaką jest mediana – jej wartość w wypadku zatrudnienia w Krakowie wyno-
si 115 osób, a biorąc pod uwagę wszystkie centra w Polsce – 100 osób.

Tabela 2. Największe zagraniczne centra usług w Krakowie

Wśród 10 największych zagranicznych centrów usług w Polsce aż sześć to 
centra z aglomeracji krakowskiej. Krakowskie centrum Capgemini to największe 
centrum usług w Polsce. Według zapowiedzi centrów odnośnie do poziomu za-
trudnienia, w 2010 roku jedynie dwa centra (poza krakowskim Capgemini) będą 
zatrudniać ponad 1500 osób. Będą to wrocławskie centra usług: Hewlett-Packard 
oraz Nokia Siemens Networks.

Udział poszczególnych typów centrów usług w ogólnej liczbie zatrudnionych 
w zagranicznych centrach usług w Krakowie jest podobny do ich udziału w ogóle 
zatrudnionych w centrach w Polsce. Zdecydowanie najwięcej osób zatrudniają 
w Krakowie centra BPO (46%), w czym znaczny udział mają pracownicy cen-
trum Capgemini stanowiący 2⁄5 ogółu zatrudnionych w centrach BPO. Ponadto 
zwraca uwagę fakt, że udział zatrudnionych w centrach BPO w Krakowie jest 
nieco mniejszy niż w skali kraju (ryc. 11). 

Inwestor Typ centrum Liczba zatrudnionych*
Capgemini BPO 2200
IBM BTO BPO 1200
Motorola – Centrum Oprogramowania R&D 925
Shell SSC 900
Delphi R&D 825
Philip Morris International SSC 750
CBB BPO 600
Sabre R&D 600
International Paper SSC 450
Accounting Plaza BPO 350
State Street Corporation BPO 350

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy prasowej oraz informacji uzyskanych 
w fi rmach

* Stan na 31.12.2008
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Rycina 11. Struktura zatrudnienia w zagranicznych centrach usług w Polsce i Krakowie 
(według typu centrum)
Źródło: opracowanie własne

Zdecydowaną większość zatrudnionych w centrach usług w Krakowie stano-
wią pracownicy centrów największych, zatrudniających powyżej 500 osób (ryc. 
12). Udział ośmiu centrów należących do tego typu w ogóle zatrudnionych w sek-
torze w Krakowie wynosi 65%. Kolejne dziewięć centrów zatrudnia od 250 do 
500 pracowników, co daje łącznie 23% ogółu zatrudnionych w sektorze. Pozosta-
łe 20 centrów (poniżej 250 pracowników) zatrudnia zaledwie 12% pracowników 
omawianego sektora w Krakowie.

Ponad połowa pracowników zagranicznych centrów usług w Krakowie jest za-
trudniona w centrach, w których inwestorami są przedsiębiorstwa amerykańskie 
(ryc. 13). Zwraca uwagę fakt, że udział zatrudnionych w tych centrach w Krako-
wie (52%) jest wyższy niż ich udział w ogólnej liczbie zagranicznych centrów 
w Krakowie (46%). Jedynym centrum usług z kapitałem francuskim w Krakowie 
jest Capgemini, które generuje jednak aż osiemnastoprocentowy udział w ogólnej 
liczbie zatrudnionych w zagranicznych centrach usług w Krakowie. Udział za-
trudnionych w centrach brytyjskich jest tożsamy z udziałem tych centrów w ogól-
nej ich liczbie w Krakowie i wynosi 11%.

W strukturze zatrudnienia centrów BPO i SSC dominują kobiety, które stano-
wią tam ponad ⅔ pracowników. Całkowicie odmienna sytuacja panuje w centrach 
R&D, gdzie ponad 80% pracowników stanowią mężczyźni (tab. 3). W badanych 
centrach rozwoju oprogramowania prowadzi się jednak starania, by zwiększyć 
zatrudnienie programistek. 
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Rycina 12. Struktura zatrudnienia w poszczególnych centrach usług w Krakowie 
(według klas wielkości centrów)
Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 13. Struktura zatrudnienia w zagranicznych centrach usług według kraju 
pochodzenia kapitału
Źródło: opracowanie własne
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Podział pracowników centrów ze względu na wiek potwierdza nastawienie 
inwestorów na poszukiwanie młodych kandydatów, z reguły świeżych absolwen-
tów krakowskich uczelni. Potwierdza to fakt, że ich liczba oraz umiejętności są 
uznawane za jedne z głównych czynników ich lokalizacji w Krakowie. W wielu 
wypadkach zatrudnienie w centrum usług jest pierwszym poważnym miejscem 
pracy dla absolwentów. Średni wiek, w zależności od rodzaju centrum, wynosi 
od 27 do 29 lat. Najwięcej młodych pracowników zatrudniają centra BPO, gdzie 
pracownicy poniżej 30. roku życia stanowią 80% kadry. W centrach R&D sto-
sunkowo najwięcej jest natomiast osób starszych, z większym doświadczeniem 
zawodowym. Pracownicy w wieku powyżej 30 lat stanowią tam ponad ⅓ zatrud-
nionych (tab. 4).

Tabela 3. Pracownicy centrów usług według płci

Tabela 4. Pracownicy centrów usług według wieku

3.5. Nakłady inwestycyjne w centra usług

Nakłady inwestycyjne na zagraniczne centra usług w aglomeracji krakowskiej 
wyniosły 108,4 mln USD. Zdecydowaną większość z tej kwoty (78,7 mln USD) 
zainwestowały przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych. Czterech najwięk-
szych w Krakowie inwestorów w omawianym sektorze to fi rmy amerykańskie. 
Powyżej 2,5 mln USD zainwestowały jeszcze przedsiębiorstwa z pięciu krajów: 
Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii (ryc. 14). Prawie ⅔ in-

Kobiety Mężczyźni
Pracownicy BPO (N = 223) 68,2% 31,8%
Pracownicy SSC (N = 190) 67,9% 32,1%
Pracownicy R&D (N = 61) 16,4% 83,6%
Ogółem (N = 474) 61,4% 38,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

Wiek Pracownicy BPO 
(N = 181)

Pracownicy SSC 
(N = 161)

Pracownicy R&D 
(N = 55)

Ogółem 
(N = 397)

20–24 lat 9,4% 3,1% 3,6% 6,0%
25–29 lat 71,3% 69,6% 60,0% 69,0%
30–34 lat 17,1% 24,8% 29,1% 21,9%
35–39 lat 1,1% 1,9% 7,3% 2,3%
40 lat i więcej 1,1% 0,6% 0,0% 0,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej
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westycji amerykańskich to nakłady Delphi, Motoroli oraz Philip Morris Inter-
national, które nie wynajmują powierzchni biurowej, lecz wybudowały własne 
siedziby.

Najwięcej kapitału zainwestowano w Krakowie w centra R&D (56 mln USD 
z ogólnej sumy 108,4 mln USD), następnie w centra BPO (35,4 mln USD) oraz 
centra SSC (17 mln USD). Przeciętna inwestycja w centrum usług w Krakowie 
charakteryzuje się nakładami w wysokości 2,9 mln USD (tab. 5). Najwyższa 
przeciętna wielkość inwestycji cechuje centra R&D (4,3 mln USD), a najniższa 
centra SSC (1,5 mln USD).

Rycina 14. Struktura nakładów inwestycyjnych w zagraniczne centra usług w Krakowie 
według kraju pochodzenia kapitału
Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Nakłady inwestycyjne na poszczególne typy centrów usług w Krakowie
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Typ centrum Liczba centrów
Suma 

zainwestowanego 
kapitału (mln USD)

Średnia wielkość 
inwestycji
(mln USD)

R&D 13 56,0 4,3
BPO 13 35,4 2,7
SSC 11 17,0 1,5
Razem 37 108,4 2,9

Źródło: opracowanie własne
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Korelację między rokiem powstania centrum a wielkością inwestycji można 
określić jako nikłą. Wielkość inwestycji centrów nie zależy więc od długości pro-
wadzenia przez nie działalności w Krakowie. Należy dodać, że zależność między 
czasem funkcjonowania centrów a liczbą zatrudnianych przez nie obecnie pra-
cowników jest słaba. Liczba zatrudnionych przez centra pracowników nie jest 
zatem istotnie zależna od czasu ich działalności w Krakowie. Stwierdzono po-
nadto słabą korelację między typem centrów a wielkością zatrudnienia. Korelacja 
między typem centrów a wielkością inwestycji również jest słaba (ryc. 15).

Rycina 15. Zależność między rokiem zainwestowania w Krakowie a nakładami 
inwestycyjnymi i liczbą zatrudnionych
Źródło: opracowanie własne

3.6. Rodzaje usług świadczonych w centrach

Najczęściej w centrach usług w Krakowie świadczone są usługi informatycz-
ne (w 18 centrach) oraz fi nansowo-księgowe (w 13 centrach). Działalności, które 
wykonywane są jedynie w centrach R&D to rozwój oprogramowania (dziewięć 
centrów) oraz prace badawczo-rozwojowe (siedem centrów). Pozostałe z oma-
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wianych usług są świadczone w nie więcej niż sześciu centrach (ryc. 16). Zwraca 
uwagę fakt, że usługi fi nansowo-księgowe, zarządzanie zasobami ludzkimi czy 
obsługa klienta są realizowane głównie w centrach usług wspólnych (SSC). Z ko-
lei procesy rekrutacyjne, zarządzanie procesami wiedzy oraz zarządzanie łańcu-
chem dostaw to domena centrów BPO. Jedynym rodzajem usług świadczonym 
we wszystkich trzech typach centrów są usługi informatyczne.

Warto podkreślić, że w 19 z 37 analizowanych centrów są wykonywane co 
najmniej dwa rodzaje działalności usługowych, a w ośmiu co najmniej trzy dzia-
łalności. Typowymi centrami wielozadaniowymi są: Capgemini (jako przykład 
BPO) oraz International Paper czy Shell (jako przykłady SSC). Co ciekawe, poza 
Capgemini, żadne z centrów BPO nie świadczy więcej niż dwóch rodzajów usług. 
Generalnie, nie istnieje zatem wyraźna dominacja jednego typu działalności 
w Krakowie, choć zaznacza się niewielka przewaga usług informatycznych oraz 
fi nansowo-księgowych nad pozostałymi.

3.7. Lokalizacja centrów usług na obszarze 
aglomeracji krakowskiej

Zdecydowana większość z centrów usług w Krakowie wynajmuje powierzch-
nie biurowe. Z 37 działających w aglomeracji krakowskiej centrów biura wynaj-
mowały 34 przedsiębiorstwa. Trzy pozostałe wykorzystywały należące do nich 
budynki (Delphi, Centrum Oprogramowania Motoroli oraz Philip Morris Interna-
tional). Kompleksami biurowymi, w których centra usług najczęściej wynajmują 
powierzchnię biurową, są: Kraków Business Park (biura ma tutaj siedem centrów), 
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Buma Square Business Park (sześć centrów) oraz Galileo/Newton/Edison (sześć 
centrów) (tab. 6). Po dwa centra wynajmują powierzchnię biurową w biurowcu 
Rondo Business Park oraz w Centrum Biurowym Lubicz. Biura centrów usług 
znajdują się również między innymi w Centrum Biurowym Kazimierz (State 
Street Corporation), Centrum Biznesu Brama Bronowicka (DreamLab Onet.pl), 
Centrum Biurowym AZBUD (Airline Accounting Centre), Centrum Biznesu i In-
nowacji Copernicus (Elettric 80), Pałacu Pugetów (Asea Brown Boveri), Biurow-
cu Avatar (Fortis Bank) oraz Biurowcu Onyx (Electrolux).

Większość omawianych centrów usług jest zlokalizowana w centralnej i za-
chodniej części miasta oraz w Zabierzowie. Widoczne jest znaczne skupienie cen-
trów w trzech największych kompleksach biurowych w aglomeracji krakowskiej. 
Kompleksy te charakteryzują się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną. Są 
położone w niewielkiej odległości od lotniska (jak Kraków Business Park) lub 
przy dwupasmowych ulicach, którymi szybko można się dostać na obwodnicę 
miasta (Buma Square Business Park oraz Galileo/Newton/Edison). Zwraca uwagę 
fakt, że centra położone w innych lokalizacjach (poza ścisłym centrum Krakowa) 
w zdecydowanej większości również cechują się dobrą dostępnością komunika-
cyjną. Kompleksy biurowe, w których jest zatrudniona największa liczba pracow-
ników centrów, to: Kraków Business Park, Galileo/Newton/Edison oraz Rondo 
Business Park (ryc. 17). W każdym z nich w centrach usług pracuje ponad 2000 
osób. Zdecydowana większość centrów usług wynajmuje powierzchnie biurowe 
wysokiej klasy (co najmniej B+). Biurowce, w których są zlokalizowane siedziby 
centrów, to obiekty nowe, których wiek w większości nie przekracza kilku lat. 
Niewątpliwie zapotrzebowanie centrów usług na nowoczesne biura w znaczącym 
stopniu przyczyniło się do wyraźnego wzrostu wysokiej klasy powierzchni biuro-
wej oferowanej na krakowskim rynku nieruchomości.

Tabela 6. Obiekty biurowe najczęściej wynajmowane przez centra usług w Krakowie

Nazwa obiektu biurowego
Liczba centrów 

wynajmujących powierzchnię 
biurową

Centra usług wynajmujące biura

Kraków Business Park 7
Affi liated Computer Services of 
Poland, HCL Technologies, HSBC, 
Shell, UBS, UPM-Kymmene, Sabre

Buma Square Business Park 6 Alexander Mann Solutions, Euroscript, 
Kenexa, Motorola, Sabre, Apriso

Galileo/Newton/Edison 6
Accounting Plaza, Hewitt Associates, 
Hitachi Data Systems, IBM, IBM BTO, 
State Street Corporation

Rondo Business Park 2 Capgemini, Deltavista
Centrum Biurowe Lubicz 2 Capgemini, International Paper

Źródło: opracowanie własne
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Zatrudnienie w centrach usług w Krakowie wynosi 12,3 tys. osób, co stanowi 
30% ogółu pracujących w zagranicznych centrach usług w Polsce. Kraków zajmuje 
pierwsze miejsce pod względem liczby zatrudnionych w zagranicznych centrach 
usług w Polsce.

W początkowych latach rozwoju sektora w Krakowie przeważały centra R&D 
oraz inwestycje fi rm amerykańskich. Znaczący wzrost inwestycji z Unii Europej-
skiej nastąpił po 2005 roku. 

Zainwestowały fi rmy z 14 państw, ale prawie połowa wszystkich centrów usług 
w Krakowie to inwestycje amerykańskie. Przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych 
dominują również w strukturze zatrudnienia (52% ogółu pracowników centrów).

Przeciętne zagraniczne centrum usług w Krakowie zatrudnia średnio 332 oso-
by i działa w tym mieście od 2005 roku. Przeciętna inwestycja w centrum usług 
w Krakowie charakteryzuje się nakładami w wysokości 2,9 mln USD. Najwyższa 
przeciętna wielkość inwestycji cechuje centra R&D (4,3 mln USD), a najniższa 
centra SSC (1,5 mln USD).

Wielkość inwestycji i zatrudnienie w centrach nie zależą od długości prowadze-
nia przez nie działalności w Krakowie.

Ponad połowa centrów świadczy co najmniej dwa rodzaje działalności usługo-
wych, a osiem – co najmniej trzy działalności. Najwięcej centrów oferuje usługi 
informatyczne i fi nansowo-księgowe.
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4. Czynniki lokalizacji centrów usług 
w Krakowie

Poznanie oraz szczegółowa analiza czynników lokalizacji centrów usług nie 
tylko są ważne z punktu widzenia przyciągania tego typu inwestycji, ale równie 
istotne dla ich utrzymania w danym miejscu. Albowiem jeżeli pozytywne cechy 
miejsca, które skłoniły inwestora do zlokalizowania tam swojego oddziału, utrzy-
mują się lub, nawet lepiej, ulegają poprawie, to bardziej prawdopodobne wyda-
je się, że pozostanie on tam dłużej (por. podrozdział 8.2). Taka inwestycja ma 
bardziej zakorzeniony i trwały charakter, tym samym przynosi większe korzyści 
miastu i regionowi. W przeciwnej sytuacji, przy pogarszających się warunkach, 
może zmusić go do szukania innej lokalizacji. Trzeba dodatkowo pamiętać, że 
opisywane czynniki mają charakter kontekstowy, to znaczy zawsze są porówny-
wane z charakterystykami innych alternatywnych lokalizacji.

Czynniki lokalizacji to zbiór różnych uwarunkowań, z których tylko część 
jest kluczowa dla prowadzenia danego biznesu w określonym miejscu (czynniki 
konieczne). Są wśród nich koszty prowadzenia działalności, dostęp do wykwali-
fi kowanej kadry, tereny pod inwestycje czy inna infrastruktura niezbędna w danej 
działalności. Pozostałe czynniki (na przykład wizerunek miasta, wsparcie instytu-
cji) mogą stanowić jedynie dodatkowy atut, ale same nie przyczyniają się do wy-
boru danej miejscowości jako miejsca lokalizacji inwestycji. Możemy też mówić 
o warunkach przyciągających inwestorów w różnej skali geografi cznej: globalnej, 
krajowej, lokalnej (wybór miasta) czy wreszcie szczegółowej (wybór konkretnej 
działki lub budynku). W pracy zwracamy największą uwagę na czynniki lokaliza-
cji wynikające z atrakcyjności inwestycyjnej Krakowa.

Głównym motywem biznesowym przyświecającym offshoringowi usług jest 
obniżenie kosztów przy zachowaniu takiej samej jakości obsługiwanych proce-
sów. Dlatego też poszukiwane są lokalizacje (zarówno państwa, jak i miasta) za-
pewniające z jednej strony niższe koszty pracy czy powierzchni biurowej, a z dru-
giej strony – dostęp do wykwalifi kowanej kadry pracowniczej. Na tych dwóch 
uwarunkowaniach koncentruje się w swoich publikacjach PAIiIZ (Business Pro-
cess Offshoring… 2008; Onshore, Nearshore, Offshore… 2009, Poland as the 
Destination… 2009), promując Polskę jako miejsce dla inwestycji w sektorze 
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BPO/SSC. Na dalszych miejscach można znaleźć w nich informacje o infrastruk-
turze komunikacyjnej, jakości życia czy wsparciu inwestycyjnym. 

Przedstawieniu sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych najwięcej 
miejsca poświęca doradzająca w tym zakresie fi rma Colliers International (Impro-
ving through Moving… 2008). Za pierwszorzędne czynniki w wyborze lokalizacji 
dla centrów BPO uznaje dostęp do kadry oraz koszty pracy. Dodatkowo zwraca 
również uwagę na rolę polityki władz lokalnych przy wspieraniu tego rodzaju in-
westycji. Kraków został zaliczony, obok Łodzi, Katowic, Trójmiasta i Wrocławia, 
do wielkiej piątki pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla sektora BPO. 
Wschodzące gwiazdy branży outsourcingowej to, według tego raportu, Lublin, 
Rzeszów, Bydgoszcz z Toruniem, Poznań i Szczecin.

W wypadku Krakowa autorzy wskazują na negatywne tendencje w dostępie 
do kadry, kosztach pracy i polityce władz lokalnych. Widzą natomiast pozytywne 
zmiany na rynku nieruchomości i w infrastrukturze dla biznesu. Pomimo przewa-
gi negatywnych tendencji (największej w wielkiej piątce) autorzy rekomendują 
Kraków ze względu na „dostępność wielojęzycznej i wykwalifi kowanej siły ro-
boczej, możliwość prowadzenia działalności w Krakowskim Parku Technologicz-
nym, […] łatwy dostęp do europejskich autostrad” (s. 16). Głównym zarzutem 
w stosunku do tego raportu, poza brakami w objaśnieniu zastosowanej metodo-
logii, może być to, że samo wskazanie tendencji nie wnosi nic przy braku po-
równania sytuacji w poszczególnych ośrodkach. Pomimo negatywnych tendencji 
dane miasto może być ciągle o wiele bardziej atrakcyjne od miast, gdzie czynniki 
wykazują pozytywne tendencje, ale są nadal na niezadowalającym poziomie.

Eksperci z fi rmy doradczej KPMG, którzy opracowali dla PAIiIZ raport za-
chęcający do inwestowania w centra usług wspólnych w Polsce (Poland as the 
Destination…, 2009), wskazują, że inwestorzy poszukują lokalizacji, które speł-
niają następujące warunki:

– niskie koszty budowy i funkcjonowania centrum;
– dostępność kadry (duży wybór spośród kandydatów, wysokie kwalifi kacje, 

znajomość języków oraz obsługiwanego sektora);
– odpowiednia infrastruktura (powierzchnia biurowa, infrastruktura telekomuni-

kacyjna, połączenia lotnicze, kolejowe, drogowe);
– wysoka jakość życia;
– przewidywalność prowadzenia działalności biznesowej (czynnik odnoszący 

się raczej do państwa niż do regionów czy miast);
– wsparcie ze strony władz lokalnych i krajowych, w tym zachęty inwestycyjne.

Kraków został przedstawiony jako jedno z ośmiu miast w Polsce, w którym 
warto rozważyć inwestycje w SSC. Pozostałe ośrodki to Lublin, Łódź, Poznań, 
Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław.

W tym miejscu warto stwierdzić, na podstawie rozmów z przedstawicielami 
krakowskich centrów usług, że największymi konkurentami dla stolicy Małopol-
ski są w Polsce Warszawa i Wrocław, w mniejszym stopniu Łódź i Poznań, a w re-
gionie środkowoeuropejskim – Praga oraz w mniejszym zakresie Bratysława czy 
Budapeszt. 
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Analizę czynników lokalizacji krakowskich centrów usług wykonano na pod-
stawie przeprowadzonych wywiadów. W tabeli 7 zaprezentowano ocenę uwarun-
kowań, które były brane pod uwagę podczas inwestycji w Krakowie. Część z nich 
ma charakter czynników koniecznych (kwalifi kacje pracowników, koszty pracy, 
infrastruktura biurowa, połączenia lotnicze), pozostałe – czynników wystarcza-
jących dla rozwoju tej branży. Największą rolę odgrywały dostęp do wykwalifi -
kowanej kadry (z wyłączeniem kadry menedżerskiej) oraz koszty pracy. Czynni-
ki infrastrukturalne (powierzchnia biurowa, połączenia lotnicze) miały również 
duże znaczenie, choć w wypadku nieruchomości biurowych sytuacja w Krakowie 
była niekorzystna dla inwestorów. Mniejszą rolę odgrywały połączenia drogowe 
czy kolejowe. Stosunkowo wysoko znalazł się w tej hierarchii wizerunek mia-
sta, uzupełniany przy tym przez oferowany tutaj poziom życia. Niespodziewanie 
najmniejszą wagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji miała oferta 
wsparcia ze strony władz czy innych instytucji.

Tabela 7. Hierarchia ważności czynników lokalizacji krakowskich centrów usług 
w opinii menedżerów

Dostęp do kadry i koszty pracy
Menedżerowie krakowskich centrów usług jednogłośnie na pierwszym miejscu 

stawiają dostęp do wykwalifi kowanych pracowników. Wskazuje na to zarówno 
przedstawiona wcześniej tabela 7, jak i odpowiedzi na zadawane wcześniej me-
nedżerom otwarte pytanie, w którym proszeni byli o wskazanie czynników, któ-
re zadecydowały o wyborze Krakowa na lokalizację ich centrum (ryc. 18). Na 

Czynniki
Ocena

(w skali od 1 do 5, gdzie
1 – nieważne,

a 5 – bardzo ważne)
Dobra znajomość języków obcych 4,8
Pracownicy z wykształceniem kierunkowym (informatycznym, księgowość 
i fi nanse) 4,7

Niższe koszty pracy 4,5
Nowoczesna powierzchnia biurowa 4,0
Pozytywny wizerunek miasta 3,9
Połączenia lotnicze 3,7
Doświadczona kadra menedżerska 3,3
Oferta kulturalna i turystyczna miasta 3,1
Dostępność drogowa i kolejowa 2,9
Polityka władz lokalnych (w tym zachęty inwestycyjne) 2,7
Działalność instytucji otoczenia biznesu 2,2

Źródło: opracowanie własne
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drugim miejscu zostały wymienione, choć jedynie przez co trzeciego badanego 
przedstawiciela branży, niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, 
a w szczególności niższe koszty pracy. Taka kolejność odpowiedzi wynika z chęci 
dowartościowania krakowskich pracowników oraz zminimalizowania wrażenia, 
że międzynarodowe korporacje jedynie wykorzystują lokalną „tanią siłę roboczą”.

Jednak układ ten wynika z prostego faktu, że same niższe koszty pracy nie 
są wystarczającym warunkiem powodzenia inwestycji. Na pierwszym miejscu 
zawsze jest jakość procesów biznesowych, która nie jest możliwa bez odpowied-
niej wiedzy i umiejętności pracowników. Działalność realizowana przez niektóre 
koncerny w krakowskich centrach usług jest przecież prowadzona przez nie za-
równo w droższych krajach Europy Zachodniej i USA, jak i w znacznie tańszych 
krajach azjatyckich. Następują przesunięcia pomiędzy tymi regionami, ale nie do-
chodzi do całkowitego zaprzestania działalności w krajach o wyższych kosztach. 
Dopiero w wypadku podobnej dostępności odpowiednich kandydatów czynni-
kiem decydującym mogą być koszty prowadzenia działalności. W takim wypad-
ku Kraków wygrywa w niektórych przypadkach z Warszawą, gdzie koszty pracy 
i powierzchni biurowych są wyższe. Powodzeniem cieszą się zatem lokalizacje 
zapewniające odpowiednią kombinację między dostępnością kadry a kosztami 
prowadzenia działalności.

Rycina 18. Czynniki brane pod uwagę przy lokalizacji centrum usług w Krakowie 
– analiza odpowiedzi otwartych
Źródło: opracowanie własne
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Analizując atrakcyjność lokalizacji pod względem dostępu do wykwalifi ko-
wanej kadry pracowniczej, należy spojrzeć na nią pod względem zarówno ilościo-
wym, jak i jakościowym. Tym samym należy uwzględnić następujące mierniki:

1) wielkość lokalnych zasobów: 
– liczba studentów i absolwentów;
– liczba obecnych pracowników sektora;
2) jakość lokalnych zasobów: 
– kierunki przydatne dla centrów usług (liczba studentów, absolwentów tych 

kierunków); 
– znajomość języków obcych – angielskiego, innych ważnych języków europej-

skich (francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego) oraz języków rzadkich;
– dostępność kadry menedżerskiej znającej specyfi kę sektora;
– możliwość przyciągania pracowników z innych miast oraz państw, co powią-

zane jest również z atrakcyjnością miasta.
Większość raportów skupia się jedynie na przedstawieniu liczby studentów 

i absolwentów uczelni wyższych, a w szczególności kierunków, które mogą być 
przydatne dla centrum usług (fi nanse i księgowość, informatyka). Kraków sta-
nowi drugi po Warszawie ośrodek akademicki kraju, z 209 tysiącami studentów 
(Poland as the Destination… 2009), w tym znacząca część z wykształceniem 
odpowiadającym potrzebom centrów oraz dobrą znajomością języków.

Dobra edukacja językowa wydaje się szczególnie ważna, zważywszy na fakt, 
że część obecnych pracowników kształciła się na kierunkach niezwiązanych z ich 
obecnym stanowiskiem pracy, a niektóre obsługiwane procesy można opanować po 
kilkumiesięcznych szkoleniach, w których znajomość języka obcego jest niezbęd-
na. Kraków to jeden z trzech, obok Warszawy i Poznania, ośrodków akademickich, 
który kształci fi lologów we wszystkich pięciu głównych językach europejskich (an-
gielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) (Business Process Offshoring…, 
2008). Najbardziej istotne jest jednak kształcenie językowe studentów innych spe-
cjalności (zwłaszcza technicznych), a nie jedynie mniej licznych fi lologów.

Większe zasoby potencjalnych pracowników, którymi dysponują duże miasta, 
umożliwiają rekrutację najlepszych kandydatów, jak również znalezienie osób 
posługujących się rzadszymi językami. Niektóre krakowskie centra, które obsłu-
gują nawet ponad 20 języków, potrzebują z reguły po kilka osób mówiących ta-
kimi językami, jak holenderski, grecki, węgierski, litewski. Ponadto Kraków jako 
renomowany ośrodek akademicki przyciąga zagranicznych studentów w ramach 
programów wymiany. Część z nich pozostaje w Krakowie, znajdując zatrudnie-
nie między innymi w centrach usług. Rzadszym przypadkiem jest prowadzenie 
kampanii rekrutacyjnych za granicą, na przykład w Portugalii czy Grecji. Atrak-
cyjność miasta umożliwia przyciągnięcie pracowników z zagranicy, ale również 
z innych polskich miast. Szczególnie widoczne to jest w centrach usług z działal-
nością IT (wsparcie informatyczne, rozwój oprogramowania), które stosunkowo 
częściej posiłkują się pracownikami z innych miast czy z zagranicy.
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Uzupełnieniem tych rozważań mogą być opinie menedżerów, które jednak 
trudno przełożyć na „twarde” wskaźniki. Z jednej strony, niektórzy pracodawcy 
pozytywnie oceniają kulturę pracy krakowskich (polskich) pracowników, którzy 
są zmotywowani i angażują się w pracę. Z drugiej strony, wielokrotnie wskazy-
wano na braki umiejętności miękkich, które nie są rozwijane w polskim systemie 
edukacji. Chodzi o umiejętności pracy w zespole, zarządzania czasem i tym po-
dobne. Wskazywano również na brak znajomości mechanizmów biznesowych 
wśród pracowników.

Na obecnym poziomie rozwoju sektora w Polsce wydaje się stosowne użycie 
jako miary atrakcyjności lokalnego rynku pracy liczby osób już zatrudnionych 
w centrach usług. Przy podobnych zasobach potencjalnych kandydatów do pra-
cy bardziej atrakcyjny będzie ośrodek, w którym sektor ten już osiągnął pewną 
masę krytyczną, gdzie powstało już środowisko doświadczonych pracowników 
oraz menedżerów. Im większa pula doświadczonych pracowników, obeznanych 
z sektorem, tym lepsze środowisko do rozwoju istniejących fi rm oraz do przycią-
gania nowych. Wydaje się, że również w tym zakresie Kraków ma silną pozycję, 
zajmując pod względem zatrudnienia pierwsze miejsce w Polsce. W stolicy Ma-
łopolski pracuje 30% zatrudnionych w tym sektorze w całym kraju. Dodatkowo 
na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez autorów 
niniejszego raportu można stwierdzić, że prawie ⅓ pracowników (czyli około 
4 tys. osób) tego sektora ma już doświadczenie wcześniejszej pracy w centrum 
podobnego typu. Andrew Hallam z South Poland Business Link określa rozwój 
sektora centrów usług w Krakowie mianem tworzenia „krakowskiego modelu bi-
znesowego”, to jest ośrodka, w którym na bazie istniejącego potencjału ludzkiego 
rozwinęło się środowisko specjalistów z bogatą wiedzą i umiejętnościami. Dzięki 
temu inwestorzy oraz klienci centrów mogą być pewni, że procesy obsługiwane 
w Krakowie będą realizowane na najwyższym poziomie. W dalszej perspektywie 
rozwój sektora będzie tu bazował raczej na coraz lepiej rozwiniętych umiejętnoś-
ciach ludzi niż na niższych kosztach.

Czynnik kosztowy też jest istotny, ale gdyby nie było umiejętności, to koszty pracy nie mia-
łyby znaczenia. (menedżer centrum BPO)

Kraków spełniał nasze oczekiwania najlepiej ze wszystkich potencjalnych lokalizacji ze 
względu na dobrą dostępność kadry znającej języki. Nasza fi rma nastawiona jest na pracow-
ników, dla których jest to pierwsze lub drugie miejsce pracy, a Kraków zapewnia stały dopływ 
absolwentów. (menedżer centrum BPO)

Rozwój w centrum w Krakowie możliwy był dzięki dostępowi do wykwalifi kowanej kadry. 
Na początku liczyły się głównie osoby z wiedzą z zakresu fi nansów i księgowości, a na drugim 
miejscu z dobrą znajomością języków. Teraz ważniejsze są języki, a wiedza specjalistyczna na 
drugim miejscu, bo jej łatwiej jest nauczyć pracowników. (menedżer centrum BPO)
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W Krakowie, ale również w całej Polsce, pracownicy wykazują się większą chęcią do ucze-
nia się (większą niż na Węgrzech i w Czechach), przywiązaniem do pracy, elastycznością czy 
przystosowywaniem się do wymagań. (menedżer centrum BPO)

O inwestycji w Krakowie zdecydowało pięć głównych czynników, z których na pierwszym 
miejscu są ludzie. Bo choć zainwestowaliśmy dużo w sprzęt i laboratoria, to najważniejsi są dla 
nas ludzie, a Kraków jest przecież drugim po Warszawie ośrodkiem uniwersyteckim. (menedżer 
centrum R&D)

Gwałtowny rozwój naszego centrum w ciągu ostatnich dwóch lat wynikał z dużej dostęp-
ności wykwalifi kowanych programistów przy ciągle niższych kosztach pracy. Dodatkowo udało 
nam się wykształcić specjalistów w Krakowie, stąd też wiele kompetencji jest już teraz w Krako-
wie, a nie tylko w centrali fi rmy. (menedżer centrum R&D)

Rycina 19. Zmiana uwarunkowań lokalnych w ostatnich latach w opinii menedżerów 
centrów usług
Źródło: opracowanie własne

W wypadku omówionych wyżej czynników zachodziło w ostatnim okresie 
najwięcej zmian niepokojących przedstawicieli centrów. Szczególnie negatywnie 
był oceniany wzrost kosztów pracy, który, choć oczekiwany, to zaskoczył swoim 
tempem. Według danych GUS średnie wynagrodzenia w Krakowie kształtują się 
w okolicach średniej krajowej (Improving Through Moving…, 2008), choć warto 
pamiętać, że płace w centrach usług są z reguły wyższe niż w innych sektorach. 
Wzrost wynagrodzeń okazywał się jednak nieporównanie mniejszym problemem 
niż niestabilność kursów walut w ostatnich dwóch latach.
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Dodatkowym problemem był wzrost konkurencji na rynku pracy, który był 
wynikiem napływu nowych dużych inwestycji oraz szybkiego rozwoju istnieją-
cych centrów. Szczególnie widoczny był on w latach 2004–2007. Przekładało się 
to również na wzrost presji płacowej (w tym również poprzez systemy świadczeń 
pozapłacowych), większej niż w innych sektorach. Traciły na tym w szczególności 
fi rmy, które zainwestowały wcześniej, a w tym okresie traciły część wykształco-
nej u siebie doświadczonej kadry. Mimo to, nigdy nie dochodziło w tym zakresie 
do krytycznej sytuacji, co wynika pewnie ze wspomnianej wcześniej wielkości 
zasobów potencjalnych kandydatów. Powodowało to jednak wzrost wydatków 
nie tylko na wynagrodzenia, ale i na rekrutację i szkolenia nowych pracowników. 

W tym miejscu warto zadać ważne dla przyszłości branży pytanie, czy kra-
kowski rynek pracy jest w stanie dostarczyć wystarczającej liczby nowych kan-
dydatów, by umożliwić planowany rozwój istniejących centrów (wzrost o ponad 
2 tysiące nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 2 lat), jak również dla ewen-
tualnych nowych inwestycji. Menedżerowie oraz eksperci z branży nie wyrażają 
zaniepokojenia i uważają, że sytuacja w tym zakresie będzie stabilna. Rozwijają-
ca się powoli współpraca z uczelniami, kampanie promocyjne sektora oraz ros-
nąca świadomość studentów sprzyjają poprawie sytuacji. Problemem może być, 
podobnie jak teraz, niewielka liczba osób posługujących się rzadszymi językami. 
Wzrost kosztów pracy będzie prawdopodobnie mniejszy ze względu na spowol-
nienie gospodarcze, co zmniejsza również skłonność pracowników do zmiany 
miejsca pracy. Dodatkowo cały czas napływają na rynek pracy nowi absolwenci, 
a Kraków może wykorzystywać również swoją siłę przyciągania pracowników 
z zewnątrz. Problemem mogą być koszty utrzymania w Krakowie (zwłaszcza 
ceny mieszkań), które po długim okresie szybkiego wzrostu uległy stabilizacji, 
choć na wysokim poziomie.

Rzeczywiście w pewnym momencie obserwowaliśmy dość niespotykany wysoki wzrost 
płac, co w połączeniu z wahaniami kursów walut było dla nas trudne. Byliśmy wtedy poważnie 
zaniepokojeni. W latach 2004–2006 było dość ciężko, gdy do Krakowa wchodziło wiele nowych 
centrów, które chciały szybko zatrudnić wiele osób. Dla nas jako jednego z pierwszych centrów, 
które wyszkoliło już pracowników, była to trudna sytuacja, gdyż wiele centrów szukało choć 
trochę doświadczonych pracowników. Mimo to nigdy nie mieliśmy problemów ze znalezieniem 
pracowników, zawsze byli w miarę dostępni. (menedżer centrum SSC)

Problemem w ostatnim okresie były rosnące koszty pracy. Przez ostatnie 2–3 lata w Krako-
wie rynek pracy był sztucznie nadmuchiwany przez wzrost płac. W latach 2004–2005 nastąpiła 
eksplozja zatrudnienia, otwarto nowe centra, podczas gdy wcześniej była jedna, dwie fi rmy, 
a teraz jest ich kilkadziesiąt. A to skutkuje zwiększoną konkurencją. Trzeba było zrobić dwie rze-
czy: podnieść płace, aby przyciągnąć nowych ludzi i wyrównać płace dotychczasowym pracow-
nikom, żeby nie było różnic na tych samych stanowiskach w fi rmie. (menedżer centrum BPO)

Wiadomo, że teraz jest drożej, ale ciągle wystarczająco dobrze, ponieważ same koszty to 
nie wszystko. Wszystko zależy od tego, czego dostarczamy w zamian fi rmie, a zajmujemy się 
coraz bardziej ważnymi i krytycznymi projektami. (menedżer centrum R&D)
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Infrastruktura dla biznesu
Zdecydowana większość centrów usług wynajmuje powierzchnię biurową, co 

sprawia, że czynnik ten jest istotny przy pozyskiwaniu inwestorów, a później przy 
ich utrzymaniu, gdy te chcą się dalej rozwijać. Wielu inwestorów zwracało uwa-
gę, że była to istotna bariera w początkowej fazie. Ciągłe zainteresowanie nowych 
inwestorów z tej branży powodowało, że wskaźnik niewynajętej powierzchni 
biurowej w Krakowie utrzymywał się na poziomie 1–2%, co oznaczało de facto 
brak wolnej powierzchni. Obecnie, pomimo prawdziwego boomu inwestycyjne-
go w branży biurowej (łączne zasoby wynosiły około 400 tys. m2 na wiosnę 2009 
roku), wskaźnik ten wynosi nadal 2,8% (Marketbeat… 2009). Kraków stanowi 
drugi po warszawskim rynek biurowy pod względem wielkości zasobów. Średnie 
ceny metra kwadratowego rzędu 14 euro są porównywalne z cenami w innych du-
żych miastach, nieco niższe od cen w Warszawie poza centrum miasta (15 euro) 
oraz zdecydowanie niższe od cen w centrum stolicy (24–25 euro) (Onshore, Ne-
arshore, Offshore… 2009).

Inwestorzy w różny sposób radzili sobie z problemami w tym zakresie. Nie-
kiedy nowi inwestorzy lokowali się w biurach fi rmy, która była ich klientem, 
a dopiero później przenosili się do wynajętych biur. Motorola najpierw korzystała 
w tym zakresie z pomocy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później postawiła dla 
swojego centrum oprogramowania budynek w specjalnej strefi e ekonomicznej 
w Pychowicach. Ale szybko okazało się, że potrzebuje więcej miejsca, tak że 
obecnie większość jej pracowników dojeżdża do biurowca Buma Square. Spo-
śród centrów BPO/SSC jedynie PMI Service Center Europe ma własny biuro-
wiec, położony przy krakowskiej fabryce koncernu. W ostatnich dwóch latach 
charakterystycznym zjawiskiem stała się współpraca centrów usług z dewelope-
rami, którzy budują biurowce pod konkretnego najemcę. Przykładem tego typu 
inwestycji są: Rondo Business Park dla Capgemini, Centrum Biurowe Kazimierz 
dla State Street czy Avatar dla Fortis Banku.

Niektóre duże centra są zlokalizowane w dwóch miejscach, między innymi 
wspomniana Motorola, ponadto Sabre (Buma Square i KBP), Capgemini (Rondo 
Business Park i Centrum Biurowe Lubicz) oraz State Street (początkowo KBP, 
obecnie Edison i Centrum Biurowe Kazimierz). Wynika to również z braku jednej 
dzielnicy biznesowej i rozproszenia nieruchomości biurowych w różnych częś-
ciach miasta oraz poza jego granicami administracyjnymi.

Zmiany zachodzące na rynku biurowym są bardzo pozytywnie oceniane przez 
przedstawicieli centrów usług. Wynika to również z tego, że, jak ocenia fi rma do-
radcza Jones Lang LaSalle, krakowski rynek biurowy jest od 2009 roku rynkiem 
najemcy (Onshore, Nearshore, Offshore… 2009).
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Z przestrzenią biurową nie jest tak bardzo dobrze – pracujemy w Krakowie obecnie w dwóch 
lokalizacjach, a wolelibyśmy pracować jednak w jednym miejscu. (menedżer centrum)

Drugim elementem infrastruktury ważnym dla zagranicznych inwestorów jest 
sieć połączeń lotniczych dostępnych w danym mieście. Krakowskie Balice to 
największy regionalny port lotniczy w kraju, z którego w 2008 roku skorzystały 
prawie 3 mln pasażerów. Oferuje kilkadziesiąt połączeń lotniczych, głównie na 
kontynencie europejskim, choć również jako jedno z trzech w Polsce (obok War-
szawy i Rzeszowa) – połączenia transatlantyckie. Menedżerowie wskazują, że 
bliskość klientów europejskich oraz dobra dostępność jest również ważna w tym 
biznesie. Pracownicy centrów oraz ich klienci korzystają bardzo często z usług 
linii lotniczych.

Po intensywnym rozwoju w latach 2005–2007 krakowski port lotniczy odnoto-
wał trudniejszy okres związany z kłopotami fi nansowymi branży lotniczej. Ostat-
nie dwa lata charakteryzowały się licznymi zmianami w siatce połączeń, likwi-
dacją niektórych kierunków, odejściem kilku zarówno tanich, jak i tradycyjnych 
linii. Na ich miejsce nie zawsze pojawiały się nowe połączenia, które wypełniłyby 
powstałą lukę. Z reguły inwestorzy o dłuższym stażu zwracają uwagę na popra-
wę połączeń lotniczych w dłuższym okresie oraz fakt, że krakowskie lotnisko ma 
dobre połączenia z hubami we Frankfurcie czy Monachium. Wśród nowszych in-
westycji pojawiają się natomiast raczej negatywne głosy. Brak jest bowiem dogod-
nych (bezpośrednich lub odpowiednio częstych) połączeń do niektórych krajów, 
w których mieszczą się siedziby zagranicznych koncernów lub w których znajdują 
się ich ważni klienci, między innymi do Finlandii (w okresie zimowym), Francji, 
Holandii, Luksemburga, Szwajcarii, częściowo Wielkiej Brytanii. 

Ograniczona została liczba połączeń lotniczych do Holandii i teraz musimy latać przez Mo-
nachium i Warszawę, co jest dużą niedogodnością, w szczególności dla menedżerów podróżu-
jących tam kilka kilkanaście razy w miesiącu. (menedżer centrum BPO)

Połączenia drogowe czy kolejowe nie są w wypadku centrów usług istotnym 
czynnikiem lokalizacji. Spośród kwestii transportowych istotny problem stanowi 
jedynie kwestia dowozu pracowników. Transport miejski w wielu przypadkach 
nie zawsze jest wydolny i utrudnia rozwój fi rm, do których pracownicy mają gor-
szy dostęp (kłopoty przy rekrutacji i utrzymaniu kadry). W poświęconych tej te-
matyce badaniach South Poland Business Link, czterech na pięciu przedstawicieli 
sektora uznało transport za zagadnienie problematyczne (Hallam, Kaim-Kerth 
2008). Trudności takie napotykają między innymi centra usług zlokalizowane 
w Kraków Business Park, gdzie otwarcie przystanku kolejowego rozwiązało tylko 
część problemów z dojazdem pracowników. Na niedostatki transportu miejskie-
go narzekają również pracownicy biurowców Galileo, Newton i Edison. W wielu 
wypadkach pracownicy muszą się przesiadać, dojeżdżając zwykle zatłoczonymi 
pojazdami, niedostosowanymi pod względem częstotliwości do potrzeb. Innym 
specyfi cznym problemem branży jest transport dla osób obsługujących strefę ame-
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rykańską, kończących pracę w nocy. Rozproszenie centrów usług w kilku miej-
scach utrudnia przygotowanie dla nich spójnej polityki wsparcia transportowego. 
Brak też elastyczności ze strony instytucji zarządzających transportem w mieście. 
Pomimo ciągłej rozbudowy parków biznesowych z największymi problemami 
transportowymi, brak jest zauważalnych zmian, co może pogłębić te trudności.

Wsparcie dla inwestorów i wizerunek miasta
Na temat oceny wsparcia dla inwestorów, współpracy z władzami oraz insty-

tucjami otoczenia biznesu więcej informacji można znaleźć w rozdziale 7. W tym 
miejscu warto wskazać, że nie jest to w opinii przedstawicieli centrów kluczowy 
czynnik, który miałby decydować za lokalizacją czy przeciw niej. Interesujące 
jest jednak, że z fi nansowych zachęt inwestycyjnych (działalność w SSE czy wie-
loletnie programy wsparcia inwestycyjnego) skorzystało co trzecie badane cen-
trum usług w Krakowie. Świadczyłoby to o tym, że pozyskanie takiego wspar-
cia jest jednak dla nich ważne. Wiele z tych instrumentów było przyznanych już 
po zlokalizowaniu oddziału w Krakowie oraz miało pomóc w dalszym rozwoju 
centrum i zwiększeniu liczby miejsc pracy. Pomimo mniejszej wagi tego czyn-
nika, na podstawie wypowiedzi menedżerów można wysunąć wniosek, że brak 
wsparcia ze strony władz, w tym opieki poinwestycyjnej, może się przyczynić do 
pogorszenia wizerunku miasta.

Obraz miasta, regionu czy kraju nie jest kluczowym czynnikiem lokalizacji 
działalności. Mimo to ich pozytywne lub negatywne postrzeganie (nawet stereoty-
powe) wpływa na decyzje biznesowe. Elementem wizerunku miasta jest również 
poziom i jakość życia, które może zapewnić ośrodek pracownikom, zwłaszcza ka-
drze menedżerskiej. Pozytywny obraz miasta oraz jego atrakcyjność do zamiesz-
kania przekłada się na możliwość przyciągania pracowników z innych miast.

W wypadku Krakowa wydaje się, że można mówić już nie tylko o jego tury-
stycznej marce, ale również o rosnącej w siłę marce w świecie outsourcingu. Być 
może niektóre informacje prasowe o „raju dla usług” czy „mekce księgowych” 
są przesadzone, ale opinie przedstawicieli krakowskich centrów usług, którzy 
umieścili ten czynnik dość wysoko w hierarchii, wskazują, że miał on znaczący 
wpływ przy wyborze lokalizacji. A teraz sami mogą go wykorzystywać, sprzeda-
jąc swoje usługi klientom. 

Kraków pojawił się jako wschodząca gwiazda sektora BPO w rankingu fi rm 
doradczych Global Services i Tholons, który umiejscowił go na piątym miejscu 
wśród 50 najbardziej atrakcyjnych miast na świecie pod względem inwestycji 
outsourcingowych. Wydarzyło to się w okresie napływu największej liczby in-
westycji do miasta oraz szybkiego rozwoju istniejących centrów. Było to dodat-
kowym czynnikiem wzmacniającym pozytywny obraz Krakowa. Nowe centra 
powstawały niejako w wyniku naśladownictwa, podążając za dużymi i znanymi 
w branży fi rmami, które swoim rozwojem dowodziły, że jest to dobra lokalizacja.
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Co ważne, miasto zaistniało także w wyobrażeniach klientów krakowskich cen-
trów usług, dzięki czemu jest postrzegane jako ośrodek, w którym można znaleźć 
wykwalifi kowanych pracowników, znających specyfi kę sektora. Do wizerunku mia-
sta interesującego pod względem turystycznym czy kulturalnym, „sprzedawanego” 
klientom centrów usług podczas ich wizyt, dołączyły pozytywne opinie na temat 
jakości usług outsourcingowych oraz perspektyw rozwoju sektora. Na tę renomę 
trzeba jednak nadal pracować, a instytucje publiczne wspierające fi rmy w trakcie 
oraz po procesie inwestycyjnym powinny mieć świadomość, że biorą udział w bu-
dowaniu wizerunku miasta przyjaznego branży. Pojawiały się bowiem głosy, że 
bardziej widoczna jest promocja turystyczna miasta niż promocja gospodarcza.

W ostatnich latach poprawił się wizerunek miasta oraz oferta kulturalna i turystyczna mia-
sta. Kraków postrzegany jest też jako outsourcing valley Europy Środkowo-Wschodniej. (me-
nedżer centrum BPO)

Rozważaliśmy inne lokalizacje w Polsce: Poznań i Warszawę. Ale rynek w Poznaniu okazał 
się niedojrzały, a my nie chcieliśmy być pierwszymi, którzy tam zainwestują. Warszawa za to 
była za droga. Kraków wybraliśmy, ponieważ istniały już tutaj takie centra BPO/SSC, jak Cap-
gemini, IBM, Lufthansa, co upewniło nas, że to dobra lokalizacja. A Kraków to przecież uniwer-
syteckie miasto z dostępem do kadry z umiejętnościami językowymi oraz w zakresie fi nansów 
i księgowości. (menedżer centrum SSC)

Ważna dla nas w Krakowie jest jakość życia, jako że obecnie 40% naszych pracowników 
pochodzi z innych miast Polski i kończyło inne niż krakowskie uczelnie, więc to ich przyciąga. 
(menedżer centrum R&D)

Najważniejszy czynnik lokalizacji w Krakowie to kombinacja dobrego dostępu 
do wykwalifi kowanych pracowników znających specyfi kę sektora (osób znających 
języki obce, w tym rzadkie języki europejskie) i niższych kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej (zwłaszcza niższych kosztów pracy). 

Kolejne czynniki (według hierarchii istotności) to: infrastruktura dla biznesu, 
w tym dostępność powierzchni biurowej (Kraków posiada drugie po warszawskich 
zasoby powierzchni biurowej), rozpoznawalna w świecie marka (miasto doceniane 
w raportach fi rm doradczych zajmujących się sektorem BPO; Kraków przyciąga 
młodych zagranicznych specjalistów), dobre połączenia lotnicze (największy re-
gionalny port lotniczy w kraju).

Wsparcie dla inwestorów ze strony władz publicznych nie stanowi istotnego 
czynnika lokalizacji, ale jest ważne z punktu widzenia wizerunku miasta.
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5. Relacje: centra usług – otoczenie 
lokalne 

5.1. Efekty mnożnikowe w zakresie zatrudnienia 

Całościowe oszacowanie efektów mnożnikowych stanowi złożony przedmiot 
badań. Dotychczasowe analizy komercyjne i opracowania osób związanych 
z sektorem centrów usług przeszacowują zwykle ich skalę. Przykładem może być 
wspólny raport fundacji NASSCOM i Deloitte (Indian IT Industry… 2008) okre-
ślający, że na jedno miejsce pracy w sektorze IT i BPO/SSC przypadają cztery 
miejsca pracy w otoczeniu lokalnym. Również w wielu artykułach prasowych 
można znaleźć informację o wielkości zatrudnienia powstającego w otoczeniu 
lokalnym przy dużych inwestycjach produkcyjnych, nieraz przekraczającego 
wartości ze wspominanego powyżej raportu. Takie przeszacowania są wynikiem 
przypisywania miejsc pracy powstałych u dostawców w całości jednej fi rmie lub 
sektorowi. Tymczasem w wypadku wielu usług świadczonych na rzecz sekto-
ra BPO/SSC, usługodawcy posiadają również wielu innych klientów. Ponieważ 
niniejszy raport ma na celu sumienną analizę efektów funkcjonowania sektora, 
w pracy przedstawiono ostrożne szacunki wielkości zatrudnieniowych i fi nanso-
wych wyników mnożnikowych. Podane wielkości można przyjąć za wielkości 
minimalne.

Teoretyczne rozważania nad zatrudnieniowymi efektami mnożnikowymi oraz 
ich pomiarem przedstawili B. Domański i K. Gwosdz (2008). Jedne z nielicznych 
przykładów badań, w których podjęto się ich oszacowania, dotyczą zakładów 
przemysłowych zlokalizowanych w specjalnej strefi e ekonomicznej w Mielcu 
(Domański i in. 2005) oraz fi rm przemysłu samochodowego w województwie ślą-
skim (Wiedermann 2006). Analizy te wskazują, że w wypadku badanych działal-
ności przemysłowych dochodowe efekty mnożnikowe wynoszą odpowiednio 1,13 
dla Mielca oraz 1,12 dla województwa śląskiego. Oznacza to, że wynagrodzenia 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach pracowników przyczyniają się do utworzenia 
w lokalnym otoczeniu dodatkowych co najmniej 120–130 miejsc pracy na 1000 
miejsc pracy istniejących w tych zakładach. U dostawców towarów i usług dla 
przedsiębiorstw efekty mnożnikowe były wyższe i sięgały 1,22 i 1,49 odpowied-
nio w Mielcu i województwie śląskim. Dało to w sumie co najmniej 350 miejsc 
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pracy na 1000 pracujących w mieleckiej specjalnej strefi e ekonomicznej i 605 pra-
cujących na 1000 miejsc pracy w przemyśle samochodowym regionu śląskiego. 
W analizach dotyczących wpływu specjalnej strefy ekonomicznej na otoczenie 
przyjmuje się, że na każde 1000 nowych miejsc pracy utworzonych na terenie 
strefy przypada około 250 nowych miejsc w otoczeniu (Rozporządzenie… 2009).

Lokalni dostawcy
Bardzo istotną determinantą wielkości efektów mnożnikowych jest stopień 

korzystania przez centra z lokalnych dostawców (local content). Korzystanie 
z produktów i usług miejscowych fi rm oraz zaawansowanie kompetencyjne do-
stawców są wymieniane jako kluczowe bariery relokacji centrów. To właśnie lo-
kalne kompetencje, zgromadzone nie tylko w fi rmie, ale i u dostawców mogą 
ograniczyć redukcję zatrudnienia w razie wzrostu kosztów pracy w Krakowie. 
Znaczenie tego czynnika jest szczególnie mocno podkreślane w wypadku dostaw-
ców części i surowców. Ponieważ dostawcami dla centrów usług są najczęściej 
fi rmy usługowe, a dostępność podstawowych usług w różnych atrakcyjnych dla 
centrów usług miejscach świata jest powszechna, znaczenie korzystania z lokal-
nych dostawców usług nie stanowi tak istotnego czynnika zakorzenienia centrów, 
jak w wypadku fi rm produkcyjnych.

Tabela 8. Pochodzenie dostawców usług

Działalność
Liczba centrów, w których dostawcy są:

w większości lokalni lokalni 
i pozalokalni w większości pozalokalni

Usługi gastronomiczne 16 0 0
Ochrona 15 1 0
Sprzątanie 15 1 0
Dostawa materiałów 
biurowych 12 1 2

Dostawa artykułów 
wyposażenia biura 11 1 3

Usługi transportowe 10 1 0
Usługi informatyczne 9 4 3
Szkolenia pracowników 7 7 2
Usługi księgowe
i fi nansowe 7 1 4

Usługi prawne 6 5 5
Rekrutacja pracowników 5 3 5
Reklama i promocja 3 4 2
Marketing i badania rynku 3 3 3

Źródło: opracowanie własne
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Lokalnie centra najczęściej korzystają z podstawowych usług w zakresie ga-
stronomii, ochrony osób i mienia oraz sprzątania. Zwykle dostawcami nie są na-
wet fi rmy z centralą w Krakowie, ale oddziały większych przedsiębiorstw poza-
krakowskich, również zagranicznych.

Do działalności świadczonych najczęściej przez fi rmy nieposiadające lokal-
nych oddziałów należą między innymi rekrutacja pracowników i usługi praw-
ne (tab. 8). Im bardziej specjalistyczna usługa, tym częściej jest ona świadczona 
przez fi rmy pozalokalne. Dlaczego centra usług nie korzystają w większym stop-
niu z lokalnych dostawców? Choć ocena lokalnego rynku dostawców jest general-
nie dobra, to kilka centrów (5 na 19) musi korzystać z usług dostawców narzuco-
nych przez korporację, dotyczy to między innymi dostawy materiałów biurowych 
i sprzętu komputerowego. Wynika to z korzystania z tych samych dostawców 
usług na poziomie europejskim czy nawet globalnym. Narzuceni dostawcy do-
starczają często usług bardzo specjalistycznych, na przykład przechowywania 
danych. Choć niektóre centra posiadające globalne umowy na świadczenie usług 
mają równocześnie swobodę realizacji polityki wyboru tańszych dostawców lo-
kalnych zapewniających odpowiednią jakość usług.

Zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe powstają u dostawców produktów i usług 
dla fi rm danego sektora. Taka forma oddziaływania może posłużyć do określenia 
wpływu badanego sektora na jego otoczenie gospodarcze. Jak można przypusz-
czać, centra usług generują zdecydowanie większe zatrudnienie w fi rmach usłu-
gowych niż produkcyjnych. Przedsiębiorstwa przemysłowe są najczęściej bene-
fi cjentami efektów mnożnikowych drugiego rzędu. Jako efekty zaopatrzeniowe 
przyjęto miejsca pracy powstające bezpośrednio u dostawców, w tym te gene-
rowane dzięki świadczeniom pozapłacowym oferowanym przez pracodawców 
(na przykład w zakresie usług medycznych, edukacji czy rekreacji). Obliczono 
również efekty mnożnikowe kolejnych rzędów wyrażone zatrudnieniem powsta-
jącym u kooperantów fi rm dostarczających usługi dla centrów. 

O ile było to możliwe, szacunek zaopatrzeniowych efektów mnożnikowych 
przeprowadzano w następujący sposób. Obliczono wartość pieniądza wpływającą 
co miesiąc do branży. Następnie na podstawie dotychczasowych badań (Domań-
ski, Gwosdz 2005; Wiedermann 2006) przypisywano każdej z branż wskaźnik 
domknięcia regionalnego. Następnie do dalszych rachunków wykorzystywano 
przetworzone dane GUS: koszt miejsca pracy w poszczególnych branżach oraz 
udział kosztów pracy w przychodach fi rm w 2007 roku w Polsce. Pozwoliło to 
otrzymać liczbę miejsc pracy istniejących dzięki zaopatrzeniu centrów w usługi. 
Z uwagi na dostępność danych uzyskanych w ankiecie internetowej, realizacja ta-
kiego algorytmu obliczeń była możliwa zwłaszcza w wypadku usług fi nansowa-
nych przez centra na rzecz swoich pracowników, takich jak między innymi usługi 
w zakresie zdrowia, rekreacji i kultury. Dodatkową bazę wielkości zatrudnienia 
w poszczególnych branżach stworzono na podstawie informacji dotyczących czę-
stotliwości korzystania z dostawców i udziału lokalnych dostawców w zaopatrze-
niu centrów.
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Zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe
Zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe wytwarzane przez centra usług przynoszą 

w sumie około 970 miejsc pracy, co w przeliczeniu na 1000 pracowników centrów 
daje około 80 zatrudnionych przy ich bezpośrednim zaopatrzeniu. Efekty te są 
jednak silnie zróżnicowane pod względem branży, w której powstaje zatrudnienie.

Szeroki wachlarz szkoleń fi nansowanych w części lub całości przez centra 
usług wpływa na duże efekty mnożnikowe w postaci około 170 zatrudnionych 
w działalności szkoleniowej. Usługi w zakresie edukacji, z których korzystają 
pracownicy centrów dzięki dofi nansowaniu pracodawcy, możemy podzielić na 
dwie grupy: specjalistyczne i językowe. Lokalne domknięcie efektów mnożni-
kowych jest wysokie zwłaszcza w wypadku tych ostatnich, skutkując około 90 
miejscami pracy. Średnia liczba dni spędzonych na zewnętrznych szkoleniach 
specjalistycznych wynosi 6 (tab. 9). Specjalistyczne szkolenia są często prowa-
dzone przez wewnętrzne działy HR fi rm, stąd ich udział w generowaniu efektów 
mnożnikowych jest mniejszy. Nie należy zapominać również o kilku miejscach 
pracy funkcjonujących w szkolnictwie wyższym – około 10% pracowników re-
alizowało lub realizuje studia podyplomowe dofi nansowane przez pracodawcę.

Tabela 9. Liczba dni przeznaczonych na szkolenia zewnętrzne 

Usługi transportowe są w znacznym stopniu generowane w formie przewozów 
taksówkowych. Centra funkcjonujące w godzinach nocnych generują bowiem po-
pyt na przewozy pracowników. W ten sposób mogło powstać w Krakowie ponad 
120 miejsc pracy. W zakresie transportu nie można również zapomnieć o kilku 
osobach pracujących na lotnisku Balice dzięki wyjazdom pracowników centrów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

Średnia liczba dni
Pracownicy BPO (N = 191) 6,0
Pracownicy SSC (N = 166) 6,7
Pracownicy R&D (N = 57) 3,3
Ogółem (N = 414) 5,9
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Tabela 10. Stopień korzystania z dodatkowych świadczeń i liczba miejsc pracy powstała 
dzięki świadczeniom pozapłacowym

Dzięki abonamentowi medycznemu wykupionemu przez większość centrów 
usług w usługach medycznych pracuje co najmniej 95 osób. Tak duża liczba za-
trudnionych wynika z powszechności opieki medycznej oferowanej pracownikom 
centrów: ponad 90% z nich korzysta z tego świadczenia (tab. 10). Podstawowe 
usługi w zakresie ochrony i sprzątania zapewniają najczęściej zewnętrzne fi rmy 
lokalne zatrudniane przez zarządców budynków biurowych. Dzięki centrom pra-
cuje w nich w sumie ponad 180 osób. Sporo (ponad 85) miejsc pracy powstało 
w kulturze i rekreacji. W największym stopniu składają się na nie zatrudnieni 
dzięki dofi nansowaniu przez pracodawcę wizyt w kinie, teatrze czy pakietu spor-
towo-rekreacyjnego.

W trakcie pracy biurowej, charakterystycznej zwłaszcza dla centrów BPO/
SSC, zużywa się duże ilości materiałów. W lokalnych fi rmach zajmujących się 
handlem materiałami biurowymi i artykułami wyposażenia biura pracuje dzięki 
temu niemal 70 osób. Usługi informatyczne są ostatnim rodzajem usługi, dla któ-
rego zatrudnienie generowane przez centra usług przekracza 50 osób. Niektóre 
z centrów posiadają bowiem umowy na wdrożenie i serwis systemów z lokalnymi 
dużymi przedsiębiorstwami informatycznymi. Nie można zapominać o innych 
specyfi cznych usługach generowanych przez centra usług, na przykład związa-
nych z przechowywaniem danych, archiwizowaniem dokumentów (tab. 11).

Świadczenia 
pozapłacowe

Odsetek 
korzystających 
ze świadczeń 

pozapłacowych
(N = 414)

Szacunkowa liczba 
pracowników 

korzystających 
ze świadczeń 

pozapłacowych 
(w tys. osób)

Szacunkowa 
miesięczne 

wpływy do branży 
(tys. zł)

Liczba 
miejsc 
pracy

Usługi medyczne 94,0% 11,6 1156,1 95
Pakiet sportowy 79,7% 9,8 490,1 37
Imprezy 
integracyjne 76,3% 9,4 156,4 10

Wyjścia do kina, 
teatru i tym 
podobne

74,6% 9,2 183,5 16

Kursy językowe 46,4% 5,7 663,1 88
Dofi nansowanie 
posiłków 19,8% 2,4 243,5 32

Studia 
podyplomowe 10,4% 1,3 383,7 36

Razem x x 3276,4 314

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej
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Tabela 11. Miejsca pracy istniejące w wyniku zaopatrzeniowych efektów usługowych 
w 2009 roku

Znając wielkość efektów mnożnikowych I rzędu, oszacowano wielkość dru-
giej fali efektów mnożnikowych. W tym celu wykorzystano obliczone na podsta-
wie raportów rocznych fi rm: wartość średniego kosztu miejsca pracy w centrach 
usług oraz udział kosztów pracy w przychodach tych fi rm. Na podstawie powyż-
szych informacji obliczono, że łączna wartość przychodów centrów generowana 
przez produkcyjne efekty zaopatrzeniowe wynosi 31,4 mln zł. Następnie obliczo-
no udział zaopatrzenia w przychodach dostawców i przyjęto, że współczynnik lo-
kalnego domknięcia usług na rzecz dostawców wynosi 0,5. Otrzymano końcową 
wartość 314 miejsc pracy powstałych u dostawców centrów usług. Obliczając 
analogicznie efekty mnożnikowe kolejnych rzędów, otrzymano końcową wartość 
1393 miejsc pracy powstałych dzięki bezpośredniemu i pośredniemu zaopatrze-
niu centrów usług (tab. 12). Daje to mnożnik 1,11 miejsc pracy powstałych dzięki 
współpracy fi rm z analizowanym sektorem. Zatrudnienie generowane w otocze-
niu lokalnym centrów usług na skutek zaopatrzeniowych efektów mnożnikowych 
jest więc niewielkie w porównaniu z tym wytwarzanym w wypadku działalności 
produkcyjnych. 

Źródło: opracowanie własne

Rodzaj działalności Liczba miejsc pracy (I rząd)
Szkolenia (w tym kursy językowe)* 167
Transport*** 130
Usługi medyczne* 95
Ochrona*** 92
Sprzątanie*** 92
Budownictwo – budowa biurowców*** 83
Kultura i rekreacja* 63
Handel artykułami wyposażenia biura i materiałami biurowymi** 68
Usługi informatyczne** 54
Gastronomia* 32
Usługi prawne*** 26
Rekrutacja pracowników*** 21
Usługi księgowe i fi nansowe** 13
Reklama i promocja** 11
Marketing i badania rynku** 10
Inne usługi*** 10
Razem 967

  *    Obliczenie na podstawie wyników ankiety internetowej
**   Oszacowanie na podstawie informacji z centrów
***  Szacunki własne
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Tabela 12. Zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe

Efekty dochodowe
Dochodowe efekty mnożnikowe to drugi, obok efektów zaopatrzeniowych, 

rodzaj oddziaływań, które mogą posłużyć do określenia wpływu badanego sek-
tora na jego otoczenie gospodarcze. Odnoszą się one do skutków, jakie, poprzez 
swoje wynagrodzenie, wywołują na rynku osoby zatrudnione w przedsiębior-
stwach. Otwieranie nowych centrów usług oraz wzrost zatrudnienia w istnieją-
cych centrach zwiększają siłę nabywczą gospodarstw domowych i przekładają się 
na rozwój innych fi rm, które służą zaspokojeniu ich potrzeb konsumpcyjnych10. 
Część dochodów pracowników jest bowiem przeznaczonych na towary i usługi 
konsumpcyjne i trafi a do różnych sektorów gospodarki. W największym stopniu 
do handlu, dalej jest wydatkowana na usługi transportowe i telekomunikacyjne, 
opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz oraz na rekreację i kulturę. W każ-
dym z tych sektorów powstają dodatkowe miejsca pracy – są to tak zwane efekty 
mnożnikowe I rzędu. Te nowe miejsca pracy oraz związane z nimi przychody 
pracowników generują dalszy, choć już zdecydowanie mniejszy, popyt na towary 
i usługi konsumpcyjne (efekty II, III rzędu). Dodatkowo popyt konsumpcyjny ge-
neruje zatrudnienie w fi rmach produkcyjnych i zaopatrzeniowych, obsługujących 
wspomniane wcześniej branże handlowe i usługowe. Zsumowanie wszystkich 
tych miejsc pracy umożliwia określenie łącznych dochodowych efektów mnoż-
nikowych generowanych przez przedsiębiorstwa danego sektora w ich otoczeniu.

Oszacowanie wartości dochodowych efektów mnożnikowych wymaga pozna-
nia następujących elementów składowych (Domański, Gwosdz 2008): określenia 
wielkości zatrudnienia w badanym przedsiębiorstwie lub sektorze, określenia do-
chodów netto pracowników, poznania struktury ich wydatków konsumpcyjnych 
oraz określenia miejsca zaspokajania wspomnianych potrzeb konsumpcyjnych. 
Pozwala to na obliczenie, jakie sumy trafi ają do poszczególnych branż gospodarki 
lokalnej i regionalnej. W tych badaniach autorów interesuje szczególnie, jaka część 

10 Możemy mieć również do czynienia z odwrotną sytuacją (negatywnymi efektami mnożni-
kowymi), to jest ze zmniejszaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwach lub ich likwidacją, co może 
wywołać zmniejszenie siły nabywczej oraz likwidację miejsc pracy w innych sektorach gospodarki.

Rząd efektów Liczba miejsc pracy
I rzędu 967
II rzędu 216
III rzędu 102
IV rzędu 11
Razem 1393

Źródło: badanie własne



60

wynagrodzeń wydatkowana jest w Krakowie, jaka w województwie małopolskim, 
a jaka trafi a poza województwo. Znajomość udziału kosztów zatrudnienia w przy-
chodach danej branży umożliwi obliczenie liczby miejsc pracy, które w niej po-
wstają dzięki popytowi konsumpcyjnemu ze strony pracowników centrów usług.

Informacje na temat średnich wynagrodzeń na różnych stanowiskach w cen-
trach usług pochodzą z raportów płacowych opracowywanych przez krakowską 
fi rmę rekrutacyjną Advisory Group TEST Human Resources, dostępnych na stro-
nie internetowej www.raportplacowy.pl. Struktura wydatków konsumpcyjnych 
pochodzi z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego Budżety gospodarstw 
domowych w 2007 r. (2008). Dla pracowników badanego sektora przyjęto struk-
turę rozchodów typową dla gospodarstw domowych w miastach powyżej 500 tys. 
mieszkańców11. Miejsca wydatkowania dochodów zostały natomiast określone 
na podstawie wyników badań ankietowych wśród pracowników centrów usług, 
w których odpowiadali oni na pytanie dotyczące miejsca zamieszkania oraz miej-
sca, w którym wydatkują większość swojego wynagrodzenia. Przyjęto tym sa-
mym, że poziom wyciekania dochodowych efektów mnożnikowych w wypadku 
Krakowa jest niski z tego względu, że tak duży ośrodek miejski umożliwia za-
spokojenie zdecydowanej większości popytu konsumpcyjnego na miejscu, w tym 
również zapewnia wiele usług wyższego rzędu.

Zatrudnienie w krakowskich centrach usług generuje napływ znaczących środ-
ków pieniężnych na rynek towarów i usług konsumpcyjnych. W 2008 roku pracow-
nicy tego sektora wydali około 286,8 mln zł, w 2009 roku powinni wydać łącznie 
329,7 mln zł, a w 2010 roku – 387,5 mln zł. Około 70% tej sumy pochodzi z cen-
trów typu BPO lub SSC, a pozostała część z ośrodków R&D. Największa część wy-
datkowanych sum (44%) trafi a do branży handlowej, a w dalszej kolejności w po-
staci opłat za użytkowanie mieszkań i nośniki energii (18,5%), wydatków na usługi 
transportowe i telekomunikacyjne (17%) oraz na rekreację i kulturę (11%). Mniej-
sze sumy są wydatkowane na usługi medyczne, edukację czy posiłki poza domem.

Wydatki pracowników centrów usług stanowią jednocześnie przychody po-
szczególnych branż konsumpcyjnych, co wymaga tworzenia w nich nowych 
miejsc pracy do obsługi tego popytu. W ten sposób w 2008 roku dzięki wyna-
grodzeniom pracowników tego sektora funkcjonowało około 1900 miejsc pracy 
w ich otoczeniu12. Dzięki wzrostowi zatrudnienia ich liczba może wzrosnąć do 

11 W tym wypadku można było również zastosować, podobną w rozkładzie, strukturę rozchodów 
charakterystyczną dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych. 

12 W tych obliczeniach uwzględniono jedynie miejsca pracy powstałe dzięki dochodom pracow-
ników centrów usług, zarówno bezpośrednio przy obsłudze, jak również w zaopatrzeniu dla tych 
branży. Uwzględniono również efekty mnożnikowe II i III rzędu. Nie brano za to pod uwagę efektów 
dochodowych generowanych przez zatrudnienie w branżach zaopatrujących bezpośrednio centra usług 
(mogą one stanowić około 1–3% dochodowych efektów mnożnikowych), jak również miejsc pracy 
w usługach w takich branżach, jak usługi medyczne, edukacja czy rekreacja, które powstają dzięki 
świadczeniom pozapłacowym oferowanym przez pracodawców. Nie zostały uwzględnione również 
miejsca pracy, które powstają w budownictwie mieszkaniowym.
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ponad 2000 w 2009 roku i około 2250 miejsc pracy w 2010 roku (tab. 13). Moż-
na zatem zauważyć, że rok do roku może powstać dzięki nim 150–200 nowych 
miejsc pracy. Średnio na 1000 miejsc pracy istniejących w centrach usług powsta-
je prawie 150 miejsc pracy w handlu i usługach dla ludności. Wskaźnik ten, ze 
względu na wyższe wynagrodzenia, jest nieco wyższy w wypadku pracowników 
centrów rozwoju oprogramowania i badawczo-rozwojowych (około 170–175 
nowych miejsc na 1000 pracowników centrów) niż w wypadku centrów usług 
outsourcingowych i wspólnych (około 135–140 nowych miejsc). Warto jednak 
zwrócić uwagę, że w wypadku centrów usług efekty dochodowe generują więcej 
dodatkowych miejsc pracy w otoczeniu niż efekty zaopatrzeniowe. Wynika to ze 
specyfi ki badanego sektora, gdzie w porównaniu z zakładami przemysłowymi 
zaopatrzenie odgrywa niewielką rolę.

Najwięcej, bo ponad 40% wspomnianych miejsc pracy w otoczeniu centrów 
usług, powstaje w placówkach handlowych. Niemal co piąte z nich w usługach trans-
portowych i telekomunikacyjnych, co siódme – w rekreacji i kulturze13, a co ósme 
– w obsłudze mieszkań oraz zaopatrzeniu w energię, gaz i wodę. Warto również 
zwrócić uwagę, że zdecydowana większość tych miejsc pracy powstaje w Krakowie.

Tabela 13. Miejsca pracy istniejące dzięki efektom dochodowym pracowników centrów usług

13 Duża liczba osób korzystających z pakietów kulturalnych i sportowych oferowanych przez praco-
dawców może wpływać na zmniejszenie wielkości dochodowych efektów mnożnikowych tym zakresie.

2008 2009 2010
Miejsca pracy ogółem 1887 2038 2258
Na 1000 miejsc pracy w centrach usług 146 149 148
W tym miejsca pracy istniejące dzięki:
Centrom BPO 830 896 1006
Centrom SSC 492 540 636
Centrom R&D 566 602 617
W tym miejsca pracy powstałe w następujących miejscach:
W Krakowie 1758 1898 2105
W województwie małopolskim, poza 
Krakowem 89 97 106

Poza województwem małopolskim 40 43 47
W tym miejsca pracy powstałe w następujących branżach:
Handel 768 833 923
Transport i łączność 338 367 406
Rekreacja i kultura 253 275 305
Mieszkalnictwo oraz zaopatrzenie 
w energię, gaz i wodę 230 250 277

Hotele i restauracje 117 127 140
Usługi medyczne 106 105 117
Edukacja 75 81 90

Źródło: badanie własne
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Efekty zatrudnieniowe wynikające z turystyki 
biznesowej

Istotnym elementem oddziaływania centrów jest zatrudnienie w usługach ge-
nerowane przez gości centrów: klientów i przedstawicieli korporacji. Przyjezdni 
korzystają z różnego rodzaju usług. Przyjęto, że w największym stopniu nowe 
miejsca pracy powstają w hotelarstwie, usługach gastronomicznych, handlu pa-
miątkami (często luksusowymi), kulturze (muzea), obsłudze turystów (przewod-
nictwo i tym podobne). Na podstawie danych uzyskanych od menedżerów i pra-
cowników centrów dla powyższych usług obliczono wielkość zatrudnienia, które 
powstało dzięki wydatkom gości centrów. 

Jak ustalono, przeciętny gość centrów spędza w Krakowie 3 noce14. Z infor-
macji pozyskanych od fi rm wynika, że na 100 pracowników przypada rocznie 
około 150 noclegów udzielonych dla gości (choć w wypadku niektórych fi rm 
jest to nawet 350 noclegów). Dla wszystkich centrów daje to sumę 18,5 tysiąca 
dób hotelowych w ciągu roku. Po przyjęciu dodatkowych założeń dotyczących 
średniej ceny noclegu otrzymano niemal 400 tys. zł miesięcznych przychodów do 
sektora hotelarskiego. Zgodnie z dalszym rachunkiem (analogicznym jak w wy-
padku zaopatrzeniowych efektów mnożnikowych), można stwierdzić, że dzięki 
funkcjonowaniu centrów usług, w hotelach utrzymuje się co najmniej 46 miejsc 
pracy. Sektorem, w którym powstało 28 miejsc pracy jest gastronomia. Wpływa 
do niego co najmniej nieco ponad 150 tys. zł miesięcznie z tytułu wizyt gości cen-
trów. Pozostałe działalności związane z transportem, handlem i kulturą przynoszą 
w sumie 5 miejsc pracy (tab. 14). 

Tabela 14. Miejsca pracy generowane przez gości centrów w 2009 roku

14 Wzięto pod uwagę fakt, że czasem potencjalni klienci odwiedzają dwa konkurencyjne centra.

Miesięczne wpływy 
do branży (w tys. zł) Liczba miejsc pracy

Hotelarstwo 385,4 46
Usługi gastronomiczne 154,2 28
Transport 20,0 2
Handel 15,3 1
Inne 10,0 2
Razem 570,1 79

Źródło: badanie własne
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W sumie w ramach efektów mnożnikowych generowanych przez centra usług 
powstało lub utrzymało się około 3,3 tys. miejsc pracy. Tym samym na każde 
1000 miejsc w centrach usług przypada około 270 miejsc pracy w otoczeniu lo-
kalnym. Wynik ten jest bardzo zbliżony do wskaźnika przyjmowanego w oblicze-
niach krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 

Podsumowując, w ramach miejsc pracy utrzymywanych dzięki centrom usług 
57,5% powstało w wyniku efektów dochodowych, a 40,1% na skutek efektów 
zaopatrzeniowych. Niewielki (2,4%) był udział aktywności gości centrów w ge-
nerowaniu miejsc pracy w otoczeniu lokalnym. 

Rycina 20. Liczba miejsc pracy powstałych dzięki funkcjonowaniu centrów w otoczeniu
Źródło: badanie własne

5.2. Finansowe efekty mnożnikowe 

Obok zatrudnienia innym istotnym efektem funkcjonowania centrów są 
zwiększone dochody budżetów lokalnych. Składają się na nie:

– podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
– podatek dochodowy od osób fi zycznych (PIT);
– podatek od nieruchomości15.

15 W analizie pominięto obliczenia podatku od środków transportowych od osób prawnych, 
którego wartość stanowi zwykle maksymalnie 1%  dochodów z sumy podatku od nieruchomości 
i udziału samorządu w podatkach dochodowych.

Dochodowe
1887

Zaopatrzeniowe
1316

Związane z turystyką 
biznesową

79
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Wpływy z podatku CIT
Podatek dochodowy jest bezpośrednim i najbardziej naocznym wynikiem funk-

cjonowania centrów. Z braku najnowszych danych wartość podatku CIT ustalono, 
przyjmując dane z raportów rocznych przedsiębiorstw z 2007 roku. W ten sposób 
powstała baza danych z wartością podatku CIT dla każdego z centrów.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 
2003 roku określiła, że do budżetów gminnych trafi a 6,71% wpływów z podatku 
CIT, powiatowych – zaledwie 1,4%, a wojewódzkich – aż 15,9%. Zgodnie z za-
pisami tej ustawy (art. 10, pkt 1) przyjęto, że w wypadku fi rm wielooddziałowych 
podatek CIT trafi a do poszczególnych oddziałów proporcjonalnie do wielkości 
zatrudnienia.

Całkowite wpływy z podatku CIT do budżetów lokalnych i regionalnych wy-
niosły w 2007 roku co najmniej 5,5 mln zł (tab. 15). Procentowo największy 
udział wnoszą centra usług w dochody budżetu gminy Zabierzów. Podatek od 
przedsiębiorstw zapłacony przez nie sięgał w 2007 roku jednej trzeciej ogółu 
wpływów z podatku CIT. Wielkość ta jest o ponad 20 punktów procentowych 
większa niż udział centrów usług w zatrudnieniu w gminie w 2007 roku. Bardzo 
znaczące wartościowo (3,7 mln zł) są wpływy do budżetu województwa, które to 
stanowią około 1,2% ogółu wpływów z podatku CIT – podobny był udział cen-
trów w zatrudnieniu w regionie w 2007 roku. Ponieważ podatek od osób praw-
nych wnosi bardzo znaczący wkład do dochodów regionalnych, wpływy z podat-
ku CIT zapłaconego przez centra usług wyniosły 0,5% ogółu dochodów budżetu 
regionalnego. Budżet miasta Krakowa zarobił na podatku zapłaconym przez cen-
tra usług ponad 1 mln zł, co stanowiło1,2% ogółu wpływów z CIT. Wielkość ta 
jest niewielka w porównaniu z odsetkiem zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
powyżej dziewięciu osób, który przekroczył w 2007 roku 2,5%.

Wpływy z podatku CIT były największe w centrach usług wspólnych, gdzie 
jeden zatrudniony przyniósł 815 zł podatku wpłaconego do budżetów lokalnych 
(tab. 16). Niemal czterokrotnie mniej budżetom lokalnym przypadało na przecięt-
nego pracownika centrów BPO. Pod względem wpływów z podatku CIT nie ma 
zasadniczych różnic między centrami powstałymi przed i po 2004 roku (tab. 17). 
Pokazuje to, że nowo powstałe centra zdążyły wypracować w krótszym czasie 
zyski podobne jak jednostki funkcjonujące od dłuższego czasu na rynku krakow-
skim. Pozwala to wnioskować o dobrej kondycji i wysokiej zyskowności nowych 
centrów (por. podrozdział 8.2).

Do przedstawionych wyżej sum podatków można by doliczyć również po-
datek od osób prawnych płacony przez fi rmy współpracujące z centrami usług. 
Można przyjąć, że jego wielkość związana z kooperacją z fi rmami sektora nie 
przekracza 5% wartości CIT płaconego przez centra.
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Tabela 15. Wpływy z podatku CIT do budżetów lokalnych w 2007 roku

Tabela 16. Wpływy z podatku CIT według typu centrum w 2007 roku

Tabela 17. Wpływy z podatku CIT według okresu powstania w 2007 roku

Wpływy z podatku PIT
Poza efektami mnożnikowymi wynikającymi z popytu konsumpcyjnego, za-

trudnienie w centrach usług generuje również wpływy z podatku od osób fi zycz-
nych. Jego część trafi a do budżetów samorządów terytorialnych różnego szczebla. 
W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 
2003 roku ustalono, że do budżetów gminnych trafi a niemal 2⁄5 wpływów z podat-
ku dochodowego: w 2008 roku było to 36,49%, a w 2009 roku – 36,72%. W wy-
padku powiatów i województw wskaźnik ten nie zmienia się w poszczególnych 

Wartość podatku CIT 
(w tys. zł)

Udział centrów usług 
we wpływach z podatku CIT

Miasto Kraków 1064,0 1,2%
Gmina Zabierzów 566,0 33,4%
Powiat ziemski krakowski 118,1 2,2%
Województwo małopolskie 3726,6 1,2%
Razem wpływy lokalne 5474,7 x

Źródło: badanie własne

Wpływy z CIT 
do budżetów lokalnych

(w tys. zł)
Zatrudnienie

(w tys.)
Wpływy z CIT 

na 1 zatrudnionego (w zł)

BPO 1279,4 5,9 216,8
R&D 1668,0 3,3 505,5
SSC 2527,3 3,1 815,3
Razem 5474,6 12,3 445,1

Źródło: badanie własne

Data powstania 
centrum

Wpływy z podatku CIT do budżetu lokalnego
przypadające przeciętnie na centrum 

(w tys. zł)

Do 2004 roku 142,9

Od 2005 roku 145,0

Razem 144,1

Źródło: badanie własne
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latach i wynosi odpowiednio 10,25% oraz 1,60% wpływów z PIT. W wypadku 
Krakowa, który jest miastem na prawach powiatu, udziały te sumują się, czyli do 
budżetu miejskiego trafi ło 46,74% wpływów z tego podatku za 2008 rok, a za 
kolejny rok powinno być to 46,97% tych wpłat.

Ustawa określa, że chodzi tutaj o udziały we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fi zycznych od płatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy 
(powiatu lub województwa). Miejsce zamieszkania jest wskazywane przez same-
go podatnika, który składa deklarację we właściwym dla tej miejscowości urzędzie 
skarbowym. Praktyka wskazuje jednak na to, że wiele osób płaci podatki w miejscu 
zameldowania, a nie w miejscu, w którym faktycznie mieszka (ryc. 21 i 22). Tak 
bywa w szczególności w wypadku wielu młodych osób mieszkających i pracujących 
w Krakowie, które przybyły tutaj na studia z innych miejscowości. Zapisy ustawy 
miały na celu wsparcie tych jednostek samorządu, w których mieszkają podatnicy. 
Rzeczywistość jest jednak inna, co skłania samorządy do działań zachęcających po-
datników do składania deklaracji PIT w miejscach ich faktycznego zamieszkania16.

Rycina 21. Miejsce zamieszkania pracowników centrów usług
Źródło: badania własne

16 Przykładem może być akcja informacyjna w podkrakowskiej gminie Zabierzów „Czy chcesz, 
aby Twoje podatki wracały do Ciebie?”, której szczegóły są dostępne na stronie internetowej http://
www.zabierzow.org.pl/Aktualnosci/Czy_chcesz,_aby_Twoje__podatki_wracaly_do_Ciebie_,938.html
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Rycina 22. Miejsce zamieszkania, w którym pracownicy centrów usług składali 
deklarację PIT za 2008 rok
Źródło: badania własne

Symulację wpływów z podatku od osób fi zycznych przygotowuje się między 
innymi przy przyznawaniu zezwoleń na działalność w specjalnej strefi e ekono-
micznej (Rozporządzenie… 2009). Przyjęte tam wyliczenia dla nowych inwesty-
cji (centrów usług Shell i UBS) zaniżają te wpływy, gdyż biorą pod uwagę jedynie 
przeciętne wynagrodzenie w województwie, podczas gdy wynagrodzenia w bada-
nym sektorze są w większości przypadków wyższe od średniej. Dodatkowo takie 
obliczenia uwzględniają jedynie globalne wpływy z PIT, podczas gdy w naszych 
badaniach chcemy dowiedzieć się, jakie korzyści odnoszą samorządy, które stara-
ją się przyciągać nowych inwestorów z tej branży17.

Wysokość wpływów do budżetów samorządów zależy zatem od wielkości za-
trudnienia w sektorze, wysokości wynagrodzeń, obowiązujących w danym roku 
stawek podatkowych oraz miejsca zamieszkania deklarowanego w rocznym rozli-
czeniu z urzędem skarbowym. Wyniki badania ankietowego wśród pracowników 
centrów usług wskazują, że znacząca część z nich płaci podatki poza wojewódz-
twem małopolskim. Dotyczy to około ⅓ pracowników centrów usług outsourcin-
gowych i wspólnych oraz 40% pracowników centrów rozwoju oprogramowania 
i badawczo-rozwojowych. W tym drugim przypadku wielkość ta wynika z tego, 

17 Gdyby zastosować dość uproszczoną metodologię z wyżej wymienionego rozporządzenia 
wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu powinny wynieść za 2009 rok 
28,2 mln zł.
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że centra te częściej przyciągają pracowników spoza regionu. Stosunkowo dużo 
osób, bo około 1⁄6 respondentów, złożyło swoje deklaracje PIT za 2008 rok w ma-
łopolskich, ale w innych niż krakowskie, urzędach skarbowych. Tym samym, 
choć prawie 9 na 10 pracowników sektora mieszka na stałe w Krakowie, to stan 
ten w swojej deklaracji podatkowej uwzględniła niewiele ponad połowa z nich.

Na podstawie wyników badania ankietowego dokonano obliczeń wpływów 
z podatku od osób fi zycznych płaconych przez pracowników centrów usług w la-
tach 2008, 2009 i 2010. Poziom wynagrodzeń przyjęto na podstawie dostępnych 
raportów płacowych, oddzielnie dla centrów usług BPO i SSC oraz centrów 
R&D, oraz szacunków co do ich wzrostu w kolejnych latach. W obliczeniach 
uwzględniono różne poziomy stawek i progów podatkowych w kolejnych latach, 
przyjmując dla roku 2010 wielkości z 2009 roku. Dla każdego roku uwzględnio-
no również odliczenia podatku zgodnie z danymi dostępnymi w Ministerstwie 
Finansów dla ostatniego roku podatkowego (Informacja dotycząca rozliczenia 
podatku dochodowego… 2008).

W 2008 roku samorządy otrzymały 28,5 mln zł pochodzące z podatków od pra-
cowników krakowskich centrów usług, z tego około 2⁄3 od pracowników centrów 
BPO i SSC, a ⅓ od pracowników centrów rozwoju oprogramowania i badawczo-
-rozwojowych (tab. 18). Udział tych pierwszych we wpływach z tego podatku jest 
nieco mniejszy niż ich udział w zatrudnieniu, gdyż wynagrodzenia są tam niższe 
niż w centrach R&D. W kolejnym roku do budżetów samorządów powinno trafi ć 
26,5 mln zł – pomimo wzrostu wynagrodzeń i zwiększenia zatrudnienia będzie to 
mniejsza suma ze względu na zmniejszenie obciążeń podatkowych w tym roku. 
W 2010 roku, jeżeli nie nastąpią zmiany w prawie podatkowym, powinno wpły-
nąć do kas samorządów 31,5 mln zł.

Największym benefi cjentem jest miasto Kraków, do którego kasy w każdym 
roku powinna trafi ć niemal połowa omawianych wpływów: 13,5 mln zł za 2008 
rok, 12,5 mln zł za 2009 rok oraz 15 mln zł za 2010 rok. Do budżetów po-
zostałych gmin województwa małopolskiego powinno wpływać każdego roku 
z tego tytułu 3–3,6 mln zł, do pozostałych powiatów tego województwa – od 850 
tys. do 1 mln zł, zaś do budżetu małopolskiego samorządu wojewódzkiego – po 
około 600 tys. zł. Duże kwoty będą jednak trafi ać do kas gmin, powiatów oraz 
województw położonych w innych części kraju. Stanowią one przeciętnie około 
⅓ ogółu sumy podatków, które generują pracownicy badanego sektora. Za 2008 
rok będzie to kwota 10,2 mln zł, za 2009 rok – 9,5 mln zł, a za 2010 – 11,2 mln 
zł. Stosunkowo większy udział w tym, że podatki od osób fi zycznych wypływa-
ją poza województwo, mają pracownicy centrów R&D, którzy, jak wcześniej 
wspomniano, częściej pochodzą z innych części kraju i nierzadko tam właśnie 
płacą swoje podatki.
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Tabela 18. Wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z podatku od 
osób fi zycznych zatrudnionych w krakowskich centrach usług (w tys. zł)

Można się zastanowić, jak wyglądałaby sytuacja budżetów małopolskich sa-
morządów, gdyby pracownicy centrów płacili podatki w miejscu faktycznego 
zamieszkania (tab. 19). Symulacja takiego podziału tego podatku jest bardzo ko-
rzystna dla stolicy województwa. Okazuje się bowiem, że za 2008 rok trafi łoby 
do kasy miasta 10,6 mln zł więcej niż obecnie, za kolejny rok – 9,8 mln zł, a za 
2010 rok – aż 11,7 mln zł. Oznaczałoby to niemal dwukrotnie większe niż obec-
nie wpływy. Budżet województwa małopolskiego potencjalnie zyskałby o połowę 
więcej niż obecnie. Na takiej zmianie straciłyby za to pozostałe gminy i powia-
ty województwa małopolskiego. Największe straty poniosłyby samorządy spoza 

Źródło: badanie własne

Centra BPO Centra SSC Centra R&D Ogółem
2008
Kraków 5 924 3 514 4 014 13 452
Pozostałe gminy województwa 
małopolskiego 1 365 810 1 128 3 303

Pozostałe powiaty województwa 
małopolskiego 383 227 317 928

Województwo małopolskie 263 156 187 605
Pozostałe województwa* 4 017 2 383 3 819 10 219
Wpływy ogółem 11 953 7 089 9 465 28 507
2009
Kraków 5 585 3 368 3 562 12 515
Pozostałe gminy województwa 
małopolskiego 1 289 777 1 002 3 068

Pozostałe powiaty województwa 
małopolskiego 360 217 280 856

Województwo małopolskie 246 149 165 560
Pozostałe województwa* 3 786 2 284 3 388 9 459
Wpływy ogółem 11 266 6 795 8 398 26 458
2010
Kraków 6 773 4 279 3 904 14 956
Pozostałe gminy województwa 
małopolskiego 1 563 987 1 099 3 649

Pozostałe powiaty województwa 
małopolskiego 436 276 307 1 019

Województwo małopolskie 299 189 181 668
Pozostałe województwa* 4 592 2 901 3 714 11 207
Wpływy ogółem 13 663 8 632 9 205 31 500

* Łączne wpływy do budżetów gmin, powiatów i województw poza województwem małopolskim.
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województwa małopolskiego, których budżety zostałyby uszczuplone na kwoty 
sięgające 8–10 mln zł każdego roku. 

Tabela 19. Rzeczywiste oraz potencjalne wpływy do budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego z podatku od osób fi zycznych zatrudnionych w krakowskich centrach 
usług

Kraków mógłby pójść śladem innych samorządów i zachęcać swoich miesz-
kańców do płacenia podatków w Krakowie. Gmina Zabierzów, w której są zloka-
lizowane biurowce Kraków Business Park, nie zyskałaby za to zbyt wiele, gdyż 
mieszka tam stosunkowo niewielka liczba osób pracujących w tym sektorze. 
Gdyby wpływy z podatku dochodowego od osób fi zycznych, inaczej oczywiście 

Potencjalne 
wpływy 

(w tys. zł)*

Rzeczywiste 
wpływy 

(w tys. zł)
Różnica 

(w tys. zł)

2008
Kraków 24 056 13 452 –10 604
Pozostałe gminy województwa 
małopolskiego 2 201 3 303 1 102

Pozostałe powiaty województwa 
małopolskiego 618 928 309

Województwo małopolskie 920 605 –315
Pozostałe województwa** 711 10 219 9 508
2009
Kraków 22 348 12 515 –9 833
Pozostałe gminy województwa 
małopolskiego 2 045 3 068 1 023

Pozostałe powiaty województwa 
małopolskiego 571 856 286

Województwo małopolskie 850 560 –290
Pozostałe województwa** 644 9 459 8 815
2010
Kraków 26 642 14 956 –11 686
Pozostałe gminy województwa 
małopolskiego 2 432 3 649 1 217

Pozostałe powiaty województwa 
małopolskiego 679 1 019 340

Województwo małopolskie 1 013 668 –345
Pozostałe województwa** 734 11 207 10 474

* Potencjalne wpływy do budżetów jednostek samorządowych przy założeniu, że pracownicy centrów usług składają deklaracje 
PIT w rzeczywistym miejscu zamieszkania.
** Łącznie wpływy do budżetów gmin, powiatów i województw poza województwem małopolskim.

Źródło: badanie własne
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niż to jest w prawie podatkowym, zależały od miejsca pracy, to gmina Zabierzów 
mogłaby za sam 2008 rok liczyć na 1⁄8 wpływów z tego podatku, czyli ponad 3,6 
mln zł, a powiat krakowski na niecałe 4%, czyli około 1 mln zł. Obecnie wpływy 
te są o wiele mniejsze, a gmina Zabierzów i powiat krakowski mogą polegać 
w większym stopniu na zasilaniu ich budżetów z udziału w podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz wpływach z podatku od nieruchomości.

Do przedstawionych wyżej sum podatków można by doliczyć jeszcze wpływy 
z podatku dochodowego od osób fi zycznych płacone przez osoby, których miej-
sca pracy powstały w otoczeniu lokalnym jako skutek zaopatrzeniowych i docho-
dowych efektów mnożnikowych. Wydaje się bowiem, że to dzięki zwiększonemu 
popytowi konsumpcyjnemu zniwelowany może być częściowo spadek dochodów 
z PIT w 2009 roku wynikający ze zmniejszenia obciążeń podatkowych. Do go-
spodarki trafi a bowiem większy strumień pieniędzy, powstają nowe miejsca pracy 
i zwiększają się wpływy z PIT. Obliczenia wskazują, że dzięki miejscom pracy 
u dostawców i usługodawców centrów oraz wygenerowanym dzięki popytowi 
pracowników centrów na towary i usługi konsumpcyjne, samorządy różnego 
szczebla mogą liczyć na dodatkowe wpływy do swoich budżetów rzędu 3 mln zł 
za 2008 rok, 3,2 mln zł za 2009 rok oraz 3,9 mln zł za 2010 rok.

Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości stanowi ważne źródło dochodów własnych dla 

gmin. Samorządy gminne mają bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływa-
jących z tego tytułu do budżetu – z jednej strony poprzez ustalanie stawek, z dru-
giej strony – przez przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. W 2009 roku stawki 
tego podatku w Krakowie wynosiły 0,67 zł za m² gruntu oraz 18,65 zł za m² 
powierzchni budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą. W gminie 
Zabierzów stawki te było nieco niższe i wynosiły odpowiednio 0,59 zł za m² 
gruntu oraz 16,53 zł za m² powierzchni budynków.

Centra usług, które w zdecydowanej większości wynajmują powierzchnię biu-
rową, nie są bezpośrednimi płatnikami tego podatku. Opłaty odprowadzane przez 
administratorów nieruchomości należy jednak również uznać za ważny rezultat 
rozwoju tego sektora. To właśnie centra usług przyczyniły się bowiem w najwięk-
szej mierze do gwałtownego rozwoju rynku biurowego w Krakowie i okolicach 
w ostatnich latach.

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości, płaconych bezpośrednio 
lub pośrednio przez centra usług, można oszacować w 2009 roku na 3,5 mln zł 
dla miasta Krakowa oraz 550 tys. zł dla gminy Zabierzów. Stanowi to nieco ponad 
1% wpływów z tego tytułu planowanych w budżecie Krakowa oraz 8% w budże-
cie gminy Zabierzów.
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Wpływy do budżetów samorządowych
Przeprowadzone badania pokazują, że w dochodach budżetów samorządów 

lokalnych w bezpośrednim otoczeniu centrów największy jest udział przychodów 
z podatku płaconego przez pracowników (tab. 20). Na drugim miejscu znajdują 
się wpływy z tytułu udziału w podatku od osób prawnych, a na trzecim – z tytułu 
podatku od nieruchomości.

Można założyć, że spadek udziału samorządów w dochodach z CIT będzie 
rekompensowany przez wzrastającą wartość zapłaconego podatku dochodowego 
od osób prawnych. Przy przyjęciu takiego warunku wartość podatku CIT trafi ają-
cego do budżetów lokalnych w 2009 roku będzie zbliżona do tej otrzymanej dwa 
lata wcześniej. W takim przypadku sumaryczna wielkość wpływów ze wszyst-
kich podatków wyniesie w 2009 roku co najmniej 23,3 mln zł, a w wypadku 
większych niż planowane przychodów z podatku CIT wartość ta może być nawet 
większa o nawet 2–3 mln zł.

Największy udział (5,5%) centra usług wnoszą do budżetu gminy Zabierzów 
(tab. 20). Można powiedzieć, że zarówno w ujęciu zatrudnieniowym, jak i fi -
nansowym gmina stanowi obecnie wyraźne miejsce koncentracji centrów usług 
i efektów przez nie generowanych. Analizowane fi rmy wnoszą również znaczące 
udziały fi nansowe do budżetów Krakowa i otaczającego go powiatu.

Tabela 20. Wpływy z podatku od nieruchomości i udziału budżetów samorządowych 
w podatkach dochodowych w 2009 roku (w mln zł)

Zestawienie wpływów do budżetów lokalnych i wydatków ponoszonych 
przez władze lokalne i regionalne pozwoli ocenić zasadność publicznego wspar-
cia inwestycji. Jakie wydatki poniesiono więc w celu obsługi centrów? Można 
podzielić je na trzy grupy: wydatki związane z obsługą inwestora (głównie na 

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń wasnych oraz budżetów i założeń 
budżetowych poszczególnych jednostek samorządowych

CIT PIT Podatek od 
nieruchomości Razem

Udział 
podatków 
płaconych 

przez centra*
Miasto Kraków 1,1 12,5 3,5 17,1 1,3%
Gmina Zabierzów 0,6 0,5 0,5 1,6 5,5%
Powiat ziemski 
krakowski 0,1 0,2 x 0,3 0,7%

Województwo 
małopolskie 3,7 0,6 x 4,3 1,1%

Razem 5,5 13,8 4,0 23,3 1,3%
* Udział w sumie przychodów z podatku od nieruchomości i w przychodach z podatku dochodowego dla danej jednostki samo-
rządowej; według budżetów na rok 2008 i założeń budżetowych na rok 2009.
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administrację), doprowadzeniem infrastruktury oraz ulgi i bezpośrednie wsparcie 
fi nansowe (wartość wsparcia w programach wieloletnich oraz ulgi w podatku do-
chodowym dla fi rm funkcjonujących w specjalnej strefi e ekonomicznej). Wydatki 
na wsparcie w programach wieloletnich nie są jednak ponoszone przez władze 
samorządowe, dlatego nie zostały uwzględnione w danej analizie.

Dokonano szacunków wydatków Urzędu Miasta Krakowa na wyżej wymie-
nione cele. Obliczono zwłaszcza wysokość rocznego ubytku w dochodach lo-
kalnych na skutek pomocy publicznej udzielanej w SSE z tytułu kosztów pracy. 
Wartość tę oszacowano na podstawie analogicznych obliczeń przedstawionych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów… (2009) i ustalono, że kształtuje się ona na 
poziomie 5,3 mln zł. Sumaryczna wielkość wydatków budżetowych związanych 
z funkcjonowaniem centrów wynosi co najmniej 5,9 mln zł rocznie. Przy zało-
żeniu kształtowania się minimalnych wpływów z tytułu działalności centrów do 
kasy miejskiej na poziomie 17,1 mln zł, wskaźnik dźwigni wynosi około 1:3. 
Oznacza to zdecydowaną przewagę po stronie dochodów, wskazując na opłacal-
ność funkcjonowania centrów z punktu widzenia miasta.

5.3. Wpływ funkcjonowania centrów 
na rynek pracy

Jedną z najważniejszych form wpływu centrów usług na otoczenie jest ich 
oddziaływanie na rynek pracy. Wyraża się ono poprzez różnorakie procesy, z któ-
rych najważniejsze z punktu widzenia rozwoju lokalnego są:

– możliwość zatrudnienia zbliżonego do kierunku studiów, wykorzystanie 
wiedzy i umiejętności ze studiów (zwłaszcza w wypadku kierunków ekonomicz-
nych, informatycznych, większości technicznych i ścisłych, niektórych humani-
stycznych i językowych);

– spadek lokalnego bezrobocia oraz zahamowanie odpływu wykształconych 
absolwentów do innych miast lub za granicę;

– nabywanie nowych umiejętności przez pracowników (często są to umiejęt-
ności spoza lokalnie dostępnego zasobu wiedzy);

– rozwój środowiska specjalistów z zakresu BPO/SSC i informatyki.
W wypadku badanego sektora obserwujemy wyraźny dynamiczny rozwój lo-

kalnie zgromadzonych umiejętności. W momencie, gdy pojawiały się pierwsze 
centra, w Krakowie było wielu studentów i absolwentów ze znajomością języków 
oraz podstawową wiedzą, która mogła być w nich wykorzystana – brakowało jed-
nak ludzi, którzy wiedzieli, jak pracuje się w branży outsourcingowej. Po kilku 
latach funkcjonowania wykształciła się kadra doświadczonych polskich menedże-
rów, a kilka tysięcy pracowników ma już dość długi staż pracy w branży, nierzadko 
w więcej niż jednym centrum. Potencjał miejsca przemienił się w realną wiedzę 
i umiejętności, które dzięki obecności wielu centrów mogą się nadal rozwijać.
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Ze względu na brak lokalnej przedsiębiorczości w sektorze i wciąż niewielkie 
w skali gospodarki lokalnej zatrudnienie nadal daleko nam do Doliny Krzemo-
wej. Niemniej obecnie dalej obserwuje się napływ nowych absolwentów, którzy 
mogą obsługiwać prostsze procesy, a doświadczeni pracownicy przejmują bar-
dziej wymagające działania. Dzięki istniejącemu tu wcześniej lokalnemu poten-
cjałowi i stworzeniu przez centra możliwości pracy w relatywnie atrakcyjnym 
środowisku wytworzył się w krakowskich centrach specyfi czny etos pracy mło-
dych ludzi opierający się na pracowitości, efektywności, nieraz kreatywności 
i podejmowaniu nowych wyzwań.

Dzięki działaniu centrów usług dokonała się znacząca przemiana ilościowa 
i jakościowa na krakowskim rynku pracy. Pojawiło się na nim 12,3 tys. nowych 
miejsc pracy. Około 10,4 tys. pracujących obecnie w krakowskich centrach usług 
stanowi 6,1% zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych w mieście. Dla 
gminy Zabierzów (1,9 tys. zatrudnionych w analizowanym sektorze) analogiczny 
wskaźnik w odniesieniu do ogółu liczby pracujących wynosi 31,7%, co wska-
zuje na bardzo znaczący udział centrów usług w generowaniu zatrudnienia na 
terenie gminy. Znamienny jest wzrost ogólnej liczby pracujących w tej gminie 
w 2007 roku: przybyło wtedy 1,2 tys. nowych pracowników (przyrost z 4,8 do 6,0 
tys. pracujących) – ponad 90% tego wzrostu można wyjaśnić rozwojem centrów 
usług na obszarze Kraków Business Park.

Pojawia się czasem opinia, że centra usług są dobrym miejscem pracy dla ab-
solwentów kierunków niepopularnych wśród pracodawców. Kierunki niezwiąza-
ne z działalnością centrów (niektóre przyrodnicze lub pedagogiczne) studiowała 
(lub studiuje) mniej niż ¼ badanych pracowników (tab. 21)18. W stosunku do 
całej populacji zatrudnionych w centrach ponad 2,5 tys. studiowało (lub studiuje) 
na kierunkach niezwiązanych z profi lem centrum. Niemniej znacząca redukcja 
bezrobocia mogła nastąpić wśród absolwentów kierunków ekonomicznych (53% 
ogółu respondentów). Dzięki pojawieniu się centrów bezrobocie wśród absol-
wentów spadło. Udało się doskonale zagospodarować nadpodaż absolwentów 
szkół wyższych, zwłaszcza szeroko rozumianych ekonomistów, którzy wybiera-
li głównie pracę w fi nansach i księgowości (tab. 22). Dzięki rozwojowi sektora 
znaleźli oni lepszą pracę, nieco bardziej odpowiadającą swojemu wykształceniu 
i nie musieli wracać do swojego miejsca pochodzenia albo wyjeżdżać za granicę.

18 W obliczeniach wzięto pod uwagę osoby, które legitymowały się wyłącznie ukończeniem 
studiów niezwiązanych z profi lem centrów.
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Tabela 21. Struktura pracowników według rodzaju ukończonych studiów

Tabela 22. Miejsca pracy zajmowane przez absolwentów różnych kierunków studiów 

Pracownicy BPO 
(N = 221)

Pracownicy SSC 
(N = 189)

Pracownicy R&D 
(N = 61)

Ogółem
(N = 471)

Studia ekonomiczne 57,0% 62,4% 8,2% 52,7%
Studia humanistyczne 22,2% 17,5% 6,6% 18,0%
Studia językowe 15,4% 16,4% 1,6% 14,0%
Studia informatyczne 7,7% 9,0% 62,3% 15,3%
Studia techniczne 5,9% 5,3% 23,0% 7,9%
Studia ścisłe 5,4% 2,6% 13,1% 5,1%
Studia przyrodnicze 5,9% 4,8% 3,3% 5,1%
Studia pedagogiczne 3,2% 1,1% 0,0% 1,9%

Uwagi: respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną grupę kierunków studiów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

Uwagi: respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną grupę kierunków studiów; w tabeli uwzględniono jedynie ważniejsze 
miejsca pracy (powyżej 4% dla danego rodzaju studiów).

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

Studia eko-
nomiczne 
(N = 248)

Studia 
humani-
styczne 
(N = 85)

Studia 
językowe 
(N = 66)

Studia 
informa-
tyczne 
(N = 72)

Studia 
tech-

niczne 
(N = 37)

Studia 
ścisłe 

(N = 24)

Studia 
przyrodni-

cze 
(N = 24)

Finanse
i księgowość 60,5% 29,4% 47,0% 10,8% 37,5% 62,5%

Zasoby 
ludzkie 7,3% 15,3% 10,6%

Rekrutacja 16,5% 7,6% 8,3%
Zarządzanie 
łańcuchem 
dostaw

4,4% 9,1% 5,4%

Przetwarzanie 
dokumentów 8,1%

Sprzedaż,
w tym tele-
marketing 

5,9%

Rozwój opro-
gramowania 50,0% 29,7% 29,2%

Wsparcie in-
formatyczne 7,3% 12,9% 9,1% 33,3% 24,3% 12,5%

Badania
i rozwój 8,1% 12,5%
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Dzięki rozwojowi sektora nie tylko znacząco wzrosła liczba nowych miejsc 
pracy i zmniejszyło się bezrobocie. Centra usług oferują swoim pracownikom 
nabywanie nowych umiejętności. Ciągłe uczenie przez doświadczenie jest wspar-
te bogatą ofertą szkoleniową: od zajęć doszkalających w zakresie tak zwanych 
miękkich umiejętności po kursy językowe. Mediana liczby dni spędzonych na 
szkoleniach zewnętrznych w analizowanej próbie wyniosła 3, zaś 26% badanych 
poświęciło fi rmowym szkoleniom co najmniej 10 dni. Obok kursów językowych 
zewnętrzne szkolenia obejmują najczęściej: zasady obsługi klienta, treningi aser-
tywności, umiejętności kierowania grupą, pracy w zespole i tym podobne. Szko-
lenia wewnętrzne odbywają się często poza granicami kraju i dotyczą specyfi ki 
świadczonej usługi, a także – rzadziej – zarządzania projektami. 

Centra wnoszą znaczący wkład w doskonalenie znajomości języków obcych, 
gdyż obsługiwane przez nich procesy biznesowe wymagają z reguły kontaktu tele-
fonicznego czy e-mailowego z native speakerami. Co najmniej pięć dużych i śred-
nich centrów oferuje usługi dla ponad 20 krajów każde (SSC BPO… 2009). Na 
przykład Capgemini obsługuje klientów w 28 językach europejskich i hebrajskim.

Dofi nansowanie kursów językowych dotyczyło w zeszłym roku niemal połowy 
pracowników centrów BPO i SSC oraz ponad ⅓ pracowników sektora badawczo-
-rozwojowego. W większości przypadków pracodawcy fi nansowali kursy językowe 
w 100%. Na szczególne wsparcie mogą liczyć języki rzadkie. Nieustanne kształce-
nie pracowników leży u podstaw strategii wielu analizowanych centrów, na co do-
wodem może być również względnie duży odsetek osób korzystających z dofi nan-
sowanych przez fi rmy studiów podyplomowych (11% respondentów). Krakowską 
inicjatywą są przygotowywane podyplomowe studia z zakresu outsourcingu.

Wzrost wynagrodzeń można traktować jako nieuchronny skutek rozwoju cen-
trów. Obok pewnych wad niesie on z sobą jednak wiele potencjalnych zalet. Po 
pierwsze, na skutek presji płacowej ze świadczonych procesów są usuwane te naj-
bardziej transakcyjne, a na ich miejsce świadczy się bardziej zaawansowane i lepiej 
płatne działalności. Po drugie, przyrost pieniądza wydawanego na miejscu może nie 
jest wprost proporcjonalny do wzrostu wynagrodzeń, ale jest lokalnie zauważalny.

Według danych Advisory Group Test HR (Plona 2009) w 2008 roku średnie wy-
nagrodzenie wśród specjalistów w sektorze BPO/SSC wzrosło o 9%, a pracowników 
operacyjnych o 10,3%19. Aż w 20 z 25 centrów usług wynagrodzenie brutto w 2007 
roku przekraczało średnie płace w krakowskim sektorze przedsiębiorstw (tab. 23)20. 
Najwyższe wynagrodzenie (6,5 tys. zł brutto) otrzymali pracownicy centrów badaw-
czo-rozwojowych. Znamienne jest, że w grupie siedmiu najlepiej płacących przed-
siębiorstw znalazły się wyłącznie centra badawczo-rozwojowe. W centrach BPO 
średnie wynagrodzenie miesięczne w 2007 roku osiągnęło wartość 3,3 tys. zł brutto, 
a w SSC – 4,0 tys. zł brutto. Najgorzej na tym tle wypadły centra obsługi telefonicz-
nej, w których płaca nie przekroczyła ⅔ wysokości średniej dla Krakowa.

19 Warto zauważyć, że obecny kryzys na rynku pracy pozwolił zmniejszyć oczekiwania płacowe, 
co jest widoczne na rynku pracy i we wcześniejszych prognozach AG Test HR (Plona 2009). 

20 Obliczeń dokonano na podstawie sprawozdań fi nansowych przedsiębiorstw. 
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Tabela 23. Rozkład wynagrodzeń według typu centrum i porównania ze średnią (n = 25)

Umiejętności są gromadzone lokalnie dzięki przepływowi wiedzy. Znaczna 
liczba nawet kilkumiesięcznych szkoleń dla pracowników centrów odbywa się 
za granicą. Wymiana skodyfi kowanej informacji odbywa się nie tylko w formie 
szkoleń, ale również dzięki importowi wiedzy pozalokalnej w postaci napływu 
pracowników wykształconych poza miastem (w innych uczelniach), w tym ob-
cokrajowców21. To właśnie pracownicy z zewnątrz, nieraz posiadający większe 
doświadczenie, stanowią istotny element w rozwoju centrów.

Interesująca może więc być analiza miejsca studiów pracowników centrów. 
Kraków był głównym miejscem studiów dla 83% respondentów (ryc. 23). Jeśli 
odnieść wartość wskaźnika z próby do całej populacji pracowników centrów, to 
około 2,1 tys. z nich studiowało (lub studiuje) poza stolicą Małopolski, w tym 
nieco około 300 za granicą. 

Najważniejszy jest jednak fakt zróżnicowania miejsca studiów w zależności 
od typu centrum. W wypadku fi rm badawczo-rozwojowych aż ⅓ ankietowanych 
pracowników realizowała swoje studia poza Krakowem. Wynika to z szersze-
go geografi cznie zasięgu rekrutacji w fi rmach sektora R&D. Takie zjawisko jest 
z jednej strony pozytywne, gdyż pozwala pozyskiwać wiedzę do najbardziej za-
awansowanych centrów z różnych regionów i krajów. Z drugiej zaś strony, po-
kazuje słabość lokalnego rynku pracy, który nie jest w stanie dostarczyć specja-
listów, dodatkowo posługujących się biegle technicznym językiem angielskim.

Na początku działalności nowo powstałym centrom brakowało polskich me-
nedżerów z wiedzą o sektorze, teraz udało się już wykształcić takich specjalistów. 
Pomimo że niektórzy menedżerowie centrów są nadal obcokrajowcami, to co naj-
mniej 70% kadry zarządzającej centrów stanowią osoby polskiego pochodzenia 
lub obcokrajowcy, którzy osiedlili się w Polsce na dłużej, gdyż założyli tu ro-

21 Grono obcokrajowców nie jest w centrach usług zawężone do kadry menedżerskiej, ale obejmuje 
również pracowników operacyjnych. Znane są przypadki centrów, które odniosły sukces rekrutacyjny 
wyrażony w znaczącej liczbie kandydatów na jedno miejsce pracy przy zatrudnianiu pracowników 
o znajomości języka kraju odległego geografi cznie i kulturowo od Polski. O wyborze Krakowa decy-
dowała w tym wypadku atrakcyjność miasta w Europie.

Centra BPO Centra SSC Centra R&D Razem
<0,8 średniej* 3 –  – 3

0,8–1,2 średniej* 4 2  – 6

1,2–1,5 średniej* 2 1  2 5

1,5–2 średniej* 2 2   – 4

>2 średnich* – – 7 7

Razem 11 5 9 25
* Średnia dla krakowskiego sektora przedsiębiorstw w 2007 roku.

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań fi nansowych przedsiębiorstw
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dziny. Nietrudno zrozumieć, że tacy ludzie chcą rozwijać zarządzane przez nich 
fi rmy i sprawić, żeby zdobywały one nowe kompetencje.

Rycina 23. Pochodzenie pracowników centrów usług według regionów i miast, 
w których studiowali (studiują)
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

Najczęściej głównym miejscem studiów pracowników centrów były dwie 
uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (37% respondentów) i Uniwer-
sytet Jagielloński (28% respondentów). Grupa pracowników, którzy studiowali 
(lub studiują) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie może więc sięgać 
4 tys. osób. Pozwala to twierdzić, że centra usług są bardzo znaczącym miejscem 
pracy dla absolwentów UEK. W wypadku centrów badawczo-rozwojowych po-
nad 40% respondentów studiowało na Akademii Górniczo-Hutniczej, w niektó-
rych centrach udział absolwentów AGH sięga 50%.

Obok importu pracowników spoza regionu i kraju centra usług przyczyniają 
się do zatrzymania absolwentów w Polsce, a często również do ściągnięcia mło-
dych Polaków zza granicy. Pojedyncze krakowskie centra prowadziły w Wielkiej 
Brytanii i Irlandii kampanie rekrutacyjne. Pośrednio w ten sposób odbywała się 
kampania promocyjna Krakowa na Wyspach Brytyjskich. Kilka fi rm pozyskało 
swoich pracowników wśród Polaków pracujących dla korporacji za granicą.
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Rycina 24. Pracownicy centrów usług według miejsca studiów i typu centrum
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej

Obok pozytywnego oddziaływania funkcjonowanie centrów przynosi pewne 
niekorzyści dla lokalnego rynku pracy. Typowa dla szybko rozwijającego się sek-
tora jest zwiększona rotacja kadry. Lata 2006–2007 stanowiły trudny pod wzglę-
dem rotacji okres dla już istniejących centrów, obecnie sytuacja się ustabilizo-
wała. W sumie 36% ankietowanych pracowników centrów pracowało wcześniej 
w podobnym przedsiębiorstwie (tab. 24). Około 26% badanych pracuje w cen-
trum co najmniej trzy lata, a w wypadku centrów badawczo-rozwojowych wskaź-
nik ten przekracza połowę liczby ankietowanych (tab. 25). 

Tabela 24. Doświadczenie pracy w innym centrum (według typu centrum)

0%
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90%

100%

BPO (N = 190)
PracownicyPracownicy

SSC (N = 165)
Pracownicy

R&D (N = 57)
Byli pracownicy 

�����'$��$�'

(N = 59)

Q����;'
(N = 471)

Kraków ����';"���	

Pracownicy BPO 
(N = 191)

Pracownicy SSC 
(N = 166)

Pracownicy R&D 
(N = 57)

Ogółem
(N = 414)

Nie 75,9% 54,2% 56,1% 64,5%
Tak 24,1% 45,8% 43,9% 35,5%
W jednym 17,8% 37,3% 29,8% 27,0%
W dwóch 4,7% 5,4% 10,5% 5,8%
W trzech 0,5% 1,8% – 1,0%
W czterech – 0,6% 1,8% 0,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej
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Tabela 25. Staż pracy (według typu centrum)

To właśnie atrakcyjna oferta ze strony innego centrum była jednym z najczęst-
szych czynników odejść z fi rmy (Donhefner-Wojtkiewicz 2008). Rotacja kadry, 
umożliwiając przepływy umiejętności między fi rmami, utrudnia jednak zarzą-
dzanie procesami biznesowymi w fi rmie, zwłaszcza że pod koniec 2008 roku na 
rynku krakowskim funkcjonowały centra, w których wskaźniki rocznej rotacji 
przekraczały 20%22 (SSC BPO… 2009).

Oddziaływanie na kwalifi kacje przyszłych pracowników jest utrudnione 
z uwagi na bariery napotykane w relacjach wyższych uczelni z centrami usług. 
Zbyt mało elastyczne programy kształcenia związane z dużą centralizacją za-
rządzania uczelniami stanowią istotną przeszkodę we wprowadzaniu własnych 
elementów do nauczania. Dlatego dotychczas charakter współpracy jest zawę-
żony do pojedynczych, niesformalizowanych kontaktów między pracownikami 
naukowymi a centrami i do względnie dużej liczby kontaktów na linii centra–biu-
ra karier. Jedną z niewielu większych formalnych inicjatyw jest koordynowany 
przez South Poland Business Link program praktyk w dużych przedsiębiorstwach 
w ramach programu „Say YES!”.

5.4. Sektor a władze publiczne

Możliwości wspierania przedsiębiorczości przez władze publiczne są w świet-
le polskiego prawodawstwa mocno ograniczone. Po pierwsze, potencjalne prefe-
rowanie konkretnego przedsiębiorstwa względem innego mogłoby być odebrane 
jako niezgodne z zasadą równego traktowania wszystkich podmiotów gospodar-
czych. Po drugie, wspieranie przedsiębiorczości nie należy do zadań własnych 
gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 
Po trzecie, pomoc fi nansowa dla niektórych rodzajów nowych inwestycji jest za-
pisana w ustawie z dnia 20 marca 2002 roku o fi nansowym wspieraniu inwestycji 

22 Można przyjąć, że wskaźniki rotacji na poziomie 15% świadczą w wypadku sektora BPO/SSC 
o naturalnej wymianie kadr.

Pracownicy BPO 
(N = 191)

Pracownicy SSC 
(N = 166)

Pracownicy R&D 
(N = 57)

Ogółem
(N = 414)

Krócej niż rok 17,3% 12,7% 7,0% 14,0%
Rok do 3 lat 57,6% 68,1% 42,1% 59,7%
3 do 5 lat 23,6% 18,1% 43,9% 24,2%
5 do 8 lat 1,6% 1,2% 3,5% 1,7%
Dłużej niż 8 lat 0% 0% 3,5% 0,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety internetowej
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i leży w gestii specjalnej komisji powołanej przez władze centralne. Taka cen-
tralizacja pomocy nie służy zaspokojeniu lokalnych potrzeb w zakresie wsparcia 
przedsiębiorstw, których przyciągnięcie byłoby najbardziej wskazane z punktu 
widzenia potrzeb danego obszaru.

Wsparcie inwestycji prywatnych stanowi domenę władz państwowych i insty-
tucji publicznych zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości (na przykład 
Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych). Obecnie z rządo-
wych programów fi nansowego wsparcia inwestycyjnego korzysta osiem cen-
trów krakowskich. W Polsce w ramach takiego programu na jedno miejsce pracy 
można otrzymać do 5 tys. euro. Pomoc w maksymalnej wysokości jest jednak 
rzadko udzielana, gdyż obejmuje zaawansowane działalności, na przykład prace 
badawczo-rozwojowe. W Krakowie maksymalną pomoc otrzymał jedynie Go-
ogle, pozostałe fi rmy pozyskały środki w wysokości 3,1 do 8,6 tys. złotych na 
jedno miejsce pracy. Pomoc publiczna w ramach programów rządowych była 
w Krakowie od dwóch do dziesięciu razy niższa od deklarowanych przez inwe-
stora nakładów inwestycyjnych. Poza pojedynczymi przypadkami również wpły-
wy do budżetów lokalnych są zwykle znacząco wyższe niż wysokość pomocy 
publicznej. Przy inwestycji obejmującej rozbudowę centrum Shella, wsparcie dla 
spółki ma wynieść przez dwa lata 9,4 mln zł, zaś wpływy do budżetu państwa 
i budżetów jednostek samorządowych w ciągu najbliższych 11 lat mają osiąg-
nąć 30,7 mln zł (Rozporządzenie… 2009). Również zestawienie zrealizowanych 
lub planowanych inwestycji z wysokością publicznego wsparcia przemawia na 
korzyść centrów (tab. 26). W najgorszych wypadkach wydatki inwestycyjne są 
tylko dwukrotnie większe od wartości programu pomocowego. W odniesieniu do 
wielu fi rm ta proporcja jest dużo bardziej korzystna i wynosi nawet 9:1 czy 10:1 
(Capgemini, HCL Technologies, Laboratorium Oprogramowania IBM).

Pomoc publiczna trafi a również do fi rm funkcjonujących w specjalnych stre-
fach ekonomicznych (SSE), a jej wysokość może sięgać w zależności od wielko-
ści fi rmy i jej lokalizacji nawet 60% dwuletnich kosztów pracy. Taki zwrot mogą 
otrzymać średniej wielkości centra zatrudniające do 250 osób na terenie SSE.

Polskie prawo nie precyzuje podmiotów zajmujących się opieką poinwesty-
cyjną – poprzez zadekretowane instrumenty pośrednio jednak wskazuje, że naj-
lepiej jeśli opieką poinwestycyjną zajmie się państwo. To jednak kompletnie nie 
zna lokalnych problemów. Doświadczenia innych krajów pokazują, że najwięk-
sze kompetencje do takiego wsparcia mają władze lokalne, które powinny być 
wspomagane przez stowarzyszenia przedsiębiorców danego sektora.
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Tabela 26. Centra korzystające z rządowych programów wsparcia

Główni aktorzy kształtujący relacje
Kilku aktorów kształtuje obecnie relacje centrów usług z władzami publiczny-

mi. Obok samych podmiotów relacji (to jest władz miasta Krakowa i gminy Za-
bierzów oraz przedsiębiorstw) istotne znaczenie pełnią tu: South Poland Business 
Link, Stowarzyszenie ASPIRE i Krakowski Park Technologiczny. 

Wśród różnych sektorów gospodarki sektor BPO/SSC wyróżnia się coraz lep-
szą organizacją. Od kilku lat funkcję pośrednika między centrami a władzami 
pełni South Poland Business Link (SPBL). Od 18 maja 2009 roku formalnie dzia-
ła w Krakowie, zainicjowane przez SPBL, Stowarzyszenie IT i Business Process 
Services ASPIRE. W założeniu ma ono realizować cztery główne cele: promocja 
sektora, reprezentacja jego interesów (funkcja lobbystyczna), umożliwienie wy-
miany informacji (funkcja brokera informacji) oraz koordynacja i prowadzenie 
analiz (funkcja badawcza). Powyższe zadania budują obraz SPBL i ASPIRE jako 
opiekunów interesów sektora. Większość fi rm zaangażowanych w ASPIRE pod-
kreśla, że największą korzyścią z funkcjonowania stowarzyszenia jest większa 
siła przebicia w kontaktach z władzami. W Krakowie to właśnie ASPIRE zajmuje 
się w znacznym stopniu lobbingiem interesów sektora i wsparciem poinwestycyj-
nym istniejących centrów. Jeden z zagranicznych menedżerów stwierdził wprost: 
„to, co robi obecnie ASPIRE, powinno wykonywać miasto”. Z racji jednak, że 
samo miasto nie ma stworzonych odpowiednich instrumentów wsparcia ani pod-
staw prawnych do podjęcia wielu działań, zadania władz publicznych w zakresie 
kontaktów z centrami przejmuje ASPIRE. Rolą stowarzyszenia jest też stworze-
nie lokalnego partnerstwa.

Polityka SPBL jest wyraźnie ukierunkowana na opiekę nad fi rmami zagranicz-
nymi. Skutkuje to tym, że nie dostrzega się polskich centrów usług, co pozosta-
je w sprzeczności z zasadą równej opieki wobec wszystkich podmiotów. To, że 

Firma Okres trwania 
programu

Wartość programu 
wsparcia (w mln zł)

Zobowiązania fi rmy 
w zakresie inwestycji 

(w mln zł)
Affi liated Computer Services 2006–2009 1,6 6,7
Capgemini 2005–2006 3,4 31,6
Delphi 2006–2007 1,0 2,0
Google 2008–2009 1,8 4,8
HCL Technologies 2007–2011 1,2 10,2
IBM Laboratorium Oprogramowania 2006–2007 0,8 8,2
Shell 2006–2010 3,0 27,0
State Street Corporation 2008–2011 2,9 b.d.

Źródło: kwerenda prasowa
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małe polskie centra nie są reprezentowane przez jeden organ, nie zwalnia władz od 
wsparcia małych i średnich fi rm usługowych (w tym zwłaszcza technologicznych). 
Po części współpraca z fi rmami technologicznymi jest realizowana w Małopolskim 
Klastrze Technologii Informatycznych, którego członkami są niektóre centra usług.

Pozycja Krakowskiego Parku Technologicznego w budowaniu relacji wiąże 
się z rolą zarządcy specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). Jest ona jednak ogra-
niczona do dziewięciu fi rm zatrudniających w SSE 3,4 tys. pracowników. Warto 
zauważyć, że dla niektórych centrów usług (zwłaszcza trudniących się badania-
mi i rozwojem) inwestycja w specjalnej strefi e ekonomicznej nie jest opłacalna 
z uwagi na planowane niewielkie zatrudnienie.

Obok wymienionych powyżej aktorów relacje z potencjalnymi inwestorami 
usługowymi kształtują również Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych (PAIiIZ) oraz oddziały globalnych fi rm doradczych (głównie Pricewa-
terhouseCoopers, KPMG, Ernst&Young). Polityka PAIiIZ nie sprzyja obecnie 
przyciąganiu inwestycji do Krakowa z uwagi na realizację programu równowa-
żenia napływu inwestycji do różnych części kraju (zwłaszcza przyciągnięcia cen-
trów do dużych miast ściany wschodniej). Wszystkie duże i średnie centra usług 
konsultowały się w trakcie decyzji inwestycyjnej z fi rmami doradczymi. Sprzyja 
temu obecność oddziałów największych globalnych przedsiębiorstw konsultin-
gowych. W Krakowie działa oddział PricewaterhouseCoopers specjalizujący się 
w doradztwie lokalizacyjnym centrów BPO/SSC.

Działania władz lokalnych a opinie menedżerów
Z pozycji urzędu nie można faworyzować żadnego inwestora. W obecnym sta-

nie prawnym władze gminne w ramach opieki poinwestycyjnej zajmują się czte-
rema grupami zagadnień. Przede wszystkim obecnie dla menedżerów najważ-
niejsze do rozwiązania są problemy transportowe pracowników centrów. Bardzo 
istotna jest kwestia zwiększenia częstotliwości połączeń transportem zbiorowym 
parków biurowych z miejscami zamieszkania pracowników (Hallam, Kaim-Kerth 
2008). Menedżerowie skarżą się na zbyt małą liczbę autobusów i pociągów ob-
sługujących centra. Dotyczy to zwłaszcza dojazdów w godzinach szczytu, ale 
również pracowników zmiany nocnej. Firmy za pośrednictwem UMK z różnym 
sukcesem proszą MPK i ZIKiT o zwiększenie liczby kursów autobusów w okre-
ślonych godzinach.

Dużym problemem infrastrukturalnym jest niedostępność odpowiedniej licz-
by miejsc parkingowych w niektórych parkach biurowych (dotyczy to zwłasz-
cza kompleksu biurowego przy ul. Armii Krajowej). Jak twierdzą menedżero-
wie, zmusza to pracowników do parkowania na chodnikach przy prywatnych 
posesjach, co nie jest sytuacją normalną. Oczywiste jest, że to miasto w planie 
miejscowym powinno zagwarantować co najmniej jedno miejsce parkingowe na 
jedno miejsce pracy. Obecnie dla większości parków biurowych nie istnieją plany 
miejscowe, a plany istniejące w innych dzielnicach Krakowa mają realizować 
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politykę zrównoważonego transportu (polegającą między innymi na ograniczaniu 
transportu indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego). Dlatego wprowa-
dzono w nich bardzo niski minimalny próg miejsc postojowych na 100 zatrudnio-
nych (w zależności od planu 12–35 miejsc) i na 1000 m2 powierzchni biurowej 
(10–25 miejsc). Tak nisko określone kryteria przyczyniają się do utrwalenia chao-
su przestrzennego w pobliżu parków biurowych. Urzędnicy słusznie twierdzą, że 
dostarczeniem pewnej liczby miejsc parkingowych powinni się zająć dewelope-
rzy. Ta uzasadniona uwaga musi być jednak wsparta konkretnym zapisem w pla-
nach miejscowych i egzekwowana w wypadku wydawania pozwoleń na budowę.

Drugim problemem jest dostosowanie kwalifi kacji absolwentów do potrzeb 
rynku pracy. W tym kontekście władze miasta są postrzegane jako instytucja, 
która powinna ułatwiać kontakty z uczelniami. Pojawia się tu jednak problem 
szybkiej zmiany oferty edukacyjnej niektórych kierunków, którą blokuje istnienie 
ministerialnych minimów programowych. Jak pokazują doświadczenia nieuda-
nych inwestycji, wskazane byłoby wprowadzenie zachęt dotyczących uczestni-
ctwa w kursach prowadzonych w języku angielskim. 

Trzecie dotychczas realizowane zadanie to wsparcie infrastrukturalne inwe-
stycji. Z zasady to inwestor powinien doprowadzić do posesji drogę. W wypadku 
dużych inwestycji (kapitałowo lub pod względem zatrudnienia) do tej pory to 
jednak urzędy gminne czasem fi nansowały przebudowę układu drogowego.

W związku z czwartm zagadnieniem urzędnicy mogą się pochwalić autor-
ską inicjatywą KRK2B i kampanią wizerunkową sektora pod hasłem „Specja-
lista. Nie wklepywacz”. Pomysły te miały zerwać ze stereotypem monotonnej 
i nieciekawej pracy w centrach usług, a ocenę ich skuteczności można znaleźć 
w poprzednim rozdziale. Warto zauważyć, że inne sektory nie cieszyły się do 
tej pory taką formą promocji ze strony miasta. Władze dostrzegły w ten sposób 
dynamikę rozwoju sektora i potencjał w nim tkwiący. Liczna grupa menedżerów 
narzeka jednak na zbyt słaby wizerunek branży – „działalności outsourcingowe 
nie są wciąż zbyt znane i popularne wśród młodych ludzi ani władz” (menedżer 
centrum BPO).

Zróżnicowane są opinie menedżerów fi rm odnośnie do roli władz publicznych 
we wspomaganiu rozwoju centrów. Z jednej strony pewna liczba menedżerów 
uważa, że władze lokalne nie mogą ich prowadzić za rękę i pomagać w każdym 
problemie („Nie widzę zbyt dużych możliwości pomocy ze strony miasta…”)23. 
Z drugiej strony większa grupa respondentów oczekuje wsparcia ze strony gminy 
w konkretnych kwestiach.

Tylko w jednym wypadku opiekę w trakcie inwestycji w Krakowie oceniono 
na bardzo dobrą, a w kolejnym na dobrą. W 11 fi rmach stwierdzono, że albo opieki 
nie było, albo była niewłaściwa. Niestety, przypadki skrajnych wypowiedzi, typu: 

23 Warto zauważyć, że z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż przedstawiciele przedsiębiorstw 
doskonale znają ograniczone kompetencje władz lokalnych, na przykład wiedzą, że nie są one w stanie 
obniżyć podatku od osób prawnych.
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„miasto bazuje na turystyce i tym samym sprzedaje się samo – taka jest polity-
ka promocyjna miasta” nie były odosobnione. Menedżerowie uważają, że władze 
centralne i lokalne oraz PAIiIZ są mało proaktywne – jedynie reagują (lub udają, 
że reagują) na problemy inwestorów. Same nie wychodzą z wieloma inicjatywa-
mi, w przeciwieństwie do analogicznych instytucji w innych krajach (na przykład 
CzechInvest). Obecnie rolę proaktywnego stowarzyszenia zaczyna spełniać ASPI-
RE, pozwalając zachować urzędowi swoją pozycję reagującego na zapytania.

Rozwój centrów odbywał się często pomimo braku konkretnych działań 
władz lokalnych. Niektóre fi rmy, inwestując w Krakowie, nie nawiązywały 
w tym okresie kontaktów z urzędami. Wynikało to często z zatrudnienia ze-
wnętrznej fi rmy do obsługi inwestycji. Nawet niektóre największe fi rmy nie 
miały kontaktów z miastem w czasie rozpoczynania inwestycji. Z opinii przed-
stawicieli małych i średnich centrów wynika, że tego typu podmioty z uwagi na 
swoją wielkość były traktowane nierówno w momencie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych.

Nieliczne fi rmy mają dobre bezpośrednie kontakty z urzędami. Aż w 14 cen-
trach nie stwierdzono istnienia opieki poinwestycyjnej ze strony władz lokalnych, 
a tylko w czterech oceniono ją dobrze. Często sama opieka kończy się na rozmo-
wach z urzędnikami, a nie rozwiązaniu problemu. W fi rmach nieznani są urzędo-
wi opiekunowie zajmujący się obsługą centrów24.

Postulowany układ relacji
Postulowany przez autorów układ relacji w sektorze stanowi niewielką mody-

fi kację istniejących powiązań. Z pewnością powinna wzrosnąć aktywność władz 
miasta. Opieka powinna objąć nie tylko sam czas inwestycji, ale przede wszyst-
kim okres po niej następujący. Nieustanne kontakty muszą mieć miejsce nawet 
w wypadku bierności inwestora. Należy wykorzystać płaszczyznę współpracy, 
która zaistniała między władzami miasta a SPBL i zaowocowała w formie Stowa-
rzyszenia ASPIRE. Istnieje konieczność włączenia do tej współpracy jednostek 
potencjalnie zainteresowanych: gminy Zabierzów oraz niektórych innych gmin 
podkrakowskich, władz województwa i KPT. Konieczne jest wytworzenie swoi-
stej atmosfery zaufania co do kompetencji obydwu sfer: biznesowej i publicznej 
oraz ukierunkowanie działań na osiągnięcie celów. Z pewnością obok kontynu-
owania zasygnalizowanych we wcześniejszym podrozdziale działań, najważ-
niejszym wspólnym zadaniem jest nieustanna promocja miasta, zarówno wśród 
potencjalnych inwestorów, jak i pracowników. Wymaga to jednak rozwinięcia 
programów promocji gospodarczej Krakowa i konstrukcji nowatorskich form 
działań promocyjnych. Jest to o tyle łatwiejsze, że promocja gminy jest jednym 
z jej zadań własnych.

24 Wprowadzenie istniejącej już w nieco innej formie funkcji opiekunów projektów (project 
managerów) postulują Założenia… (2009).
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Wśród pilnych potrzeb trzeba jeszcze wymienić problem niewielkiej rezer-
wy terenowej pod nowe inwestycje (Założenia… 2009). Przyciąganie dużych 
inwestycji greenfi eld w parki biurowe będzie wymagać uzbrajania co najmniej 
10 ha rocznie w samym mieście i dużo większej powierzchni na jego dobrze 
skomunikowanych obrzeżach. Ze strony władz miasta konieczne jest sformuło-
wanie polityki lokalnej odpowiedzi na ewentualne przenosiny centrów usług, jak 
również szerszego programu instrumentów uruchamianych w reakcji na ograni-
czanie zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach. Jego celem powinna być więk-
sza dywersyfi kacja struktury zatrudnienia w mieście w kierunku wzrostu udziału 
wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych charakteryzujących 
się dużą innowacyjnością.

Spóźnionym, aczkolwiek zalecanym lekarstwem mającym polepszyć struk-
turę gospodarczą Krakowa byłoby wprowadzenie selektywnej polityki przycią-
gania zaawansowanych technologicznie inwestycji. Takie myślenie, wprowa-
dzone nawet w dobie kryzysu gospodarczego, pozwoliłoby wykształcić wyraźny 
profi l gospodarczy Krakowa oparty na: dobrze rozwiniętych zaawansowanych 
działalnościach przemysłowych (zwłaszcza w zakresie poligrafi i i produkcji far-
maceutyków), usługach dla biznesu (w tym w fi rmach badawczo-rozwojowych 
w zakresie biotechnologii) i sektorze obsługi ruchu turystycznego. W końcu 
ukierunkowanie polityki wsparcia na fi rmy wyłącznie zagraniczne działające 
w sektorze jest nieuzasadnione. Nieliczne polskie centra usług oraz te fi rmy, któ-
re „wypączkują” z istniejących centrów, powinny się stać przedmiotem szcze-
gólnej troski władz lokalnych. 

Ciekawym rozwiązaniem, mającym na celu usprawnienie działań w zakre-
sie przyciągania i obsługi inwestorów zagranicznych, jest przejęcie części zadań 
Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta (w szczególności Centrum Obsłu-
gi Inwestorów i Promocji Gospodarczej) przez nowo powołaną spółkę, w której 
miasto Kraków posiadałoby większość udziałów (a resztę akcji okoliczne gmi-
ny i KPT). Taka spółka mogłaby się opierać na stworzonej już marce KRK2B. 
Podobne pomysły z powodzeniem wprowadzono w życie we Wrocławiu oraz 
w Gdańsku. Wyprowadzenie działań z zakresu polityki inwestycyjnej, przycią-
gania i obsługi inwestorów do wydzielonej spółki wpłynęło na ich usprawnienie 
oraz przyczyniło się do zwiększenia liczby nowych inwestycji w tych miastach. 
Warto podkreślić, że wsparcie inwestorów w tych miastach nawiązuje do idei 
One stop shop. We Wrocławiu wspomnianymi zadaniami zajmuje się Agencja 
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), powstała w 2005 roku spółka ak-
cyjna z większościowym udziałem gminy Wrocław. Obecnie akcjonariuszami 
ARAW jest osiemnaście gmin aglomeracji wrocławskiej. W Gdańsku omawiane 
działania stanowią część oferty powstałej w 2008 roku fi rmy investGDA, w której 
100% udziałów należy do miasta.

Interesującym przykładem prowadzenia polityki inwestycyjnej we Wroc-
ławiu po powstaniu ARAW jest położenie nacisku na przyciąganie inwestycji 
z sektora R&D. Znamienne jest, że centra R&D uznano za bardzo pożądane 
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inwestycje między innymi ze względu na charakteryzujący je wysoki stopień 
zakorzenienia. Wrocław charakteryzuje się dzisiaj wyraźną specjalizacją dzia-
łalności centrów usług w obszarze działalności badawczo-rozwojowej oraz wy-
specjalizowanych usług informatycznych – aż 16 z 32 funkcjonujących w tym 
mieście centrów usług to centra R&D, w kilku kolejnych prowadzi się działal-
ność w zakresie wsparcia informatycznego. Część z centrów R&D funkcjonuje 
obok zakładów produkcyjnych macierzystych przedsiębiorstw (między innymi 
centra badawczo-rozwojowe: Volvo, Whirlpool, Fagor Mastercook, Remy In-
ternational, Wabco, Bosch-Denso), co jeszcze silniej wpływa na trwałość ich 
działalności w mieście.

W województwie małopolskim jest obecnie realizowane przedsięwzięcie pod 
nazwą „Business in Małopolska”, którego celem jest promocja gospodarcza re-
gionu, przyciąganie zagranicznych inwestorów oraz współpraca z nimi już po 
zainwestowaniu. Wykonawcami tego projektu, realizowanego w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, są: Małopolska Agencja Roz-
woju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz 
Krakowski Park Technologiczny. Projekt ten ma oczywiście szerszy zasięg tery-
torialny, ale udział władz stolicy regionu czy innych gmin aglomeracji krakow-
skiej mógłby mieć korzystny wpływ na jego powodzenie.

Kolejne trzy zmiany mają charakter fundamentalny. Obecną sytuację braku 
ustawowego wsparcia dużych inwestycji uzdrowiłoby uzupełnienie zadań włas-
nych gminy o wspieranie przedsiębiorczości. Zapewne za tym rewolucyjnym za-
pisem nie poszłyby z budżetu państwa środki fi nansowe, gdyż wsparcie dużych 
inwestycji jest obecnie fi nansowane przez władze państwowe i pośrednio PAIiIZ. 
Niezbędna jest jednak decentralizacja takiego zadania połączona z wprowadze-
niem konkursu na wsparcie dużych inwestycji.

Po drugie, niezbędne są zmiany w niektórych ustawach (na przykład art. 3 
punkt 1b, 1c, punkt 3 i 4 ustawy o fi nansowym wspieraniu inwestycji) wpro-
wadzające dłuższe okresy czasowe niezbędne do utrzymania nowo utworzonych 
miejsc pracy. Pozwoli to zapobiec relokacji grupy nowych centrów otrzymują-
cych wsparcie. Co więcej, jest wskazany nieustanny monitoring sytuacji fi nanso-
wej i zmian właścicielskich korporacji funkcjonujących w Krakowie, co pozwoli 
odpowiednio wcześnie zareagować na zagrożenie przenosin.

Trzeci postulat powinien polegać na diametralnej przemianie mentalności 
administracji. Władze publiczne nie są w stanie odpowiednio wspierać fi rm, ze 
względu na ciągle jeszcze mało elastyczny i nieefektywny styl polskiego zarzą-
dzania administracją.
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5.5. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu charakteryzuje wiele płasz-
czyzn defi nicyjnych. W Zielonej Księdze Komisji Europejskiej (Green Paper… 
2001) określono CSR jako dobrowolne uwzględnienie przez fi rmę aspektów spo-
łecznych i ekologicznych podczas prowadzenia swojej działalności. Istotnym ele-
mentem omawianej koncepcji jest założenie, iż odpowiedzialny biznes stanowi 
strategię zarządzania, która poprzez długofalowe prowadzenie dialogu społecz-
nego na poziomie lokalnym przyczynia się do konkurencyjności na poziomie 
globalnym i kształtuje jednocześnie korzystne warunki dla rozwoju społeczne-
go i ekonomicznego (Rok 2004). Strategia ta polega na zwiększaniu pozytyw-
nego wkładu przedsiębiorstwa w społeczeństwo i jednocześnie minimalizowa-
niu negatywnych (środowiskowych lub społecznych) skutków jego działalności. 
Uwzględnia także sposób, w jaki fi rma na co dzień traktuje swoich interesariuszy 
(www.odpowiedzialnybiznes.pl). Przez pojęcie interesariuszy (stakeholders) na-
leży rozumieć między innymi organizacje, klientów fi rmy, jej pracowników oraz 
lokalną społeczność.

W niniejszej pracy przyjęto szeroką interpretację CSR, uznającą, że społeczna 
odpowiedzialność biznesu oznacza nie tylko przestrzeganie zasad wynikających 
z uwarunkowań prawnych, ale również podejmowanie przedsięwzięć komercyj-
nych w środowisku społecznym, działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz 
działalność fi lantropijną. 

Modele społecznego zaangażowania fi rm (między innymi Logman 2002 [za:] 
Wojtasiewicz 2008b; Rok 2004) wyróżniają zazwyczaj cztery poziomy zaanga-
żowania:

– poziom podstawowy zaangażowania – dotyczy zasadniczej działalności fi r-
my i obejmuje wpływ tej działalności na wszystkie zainteresowane strony;

– przedsięwzięcia komercyjne w środowisku społecznym – ogół działań ma-
jących na celu wspieranie rozwoju fi rmy (na przykład promowanie jej wi-
zerunku), podejmowanych wspólnie z innymi organizacjami, najczęściej na 
zasadzie sponsoringu kultury, sportu, edukacji;

– działalność na rzecz społeczności lokalnej – długoterminowe działania 
podej mowane we współpracy z jej przedstawicielami na rzecz rozwiązy wania 
określonych problemów społecznych, wybieranych i uznawanych przez kie-
rownictwo fi rmy za istotne dla wspierania długoterminowych interesów fi rmy 
i wzmacniających jej reputację;

– działalność fi lantropijna – dotacje (w różnej postaci) przeznaczane na rzecz 
dobra wspólnego w odpowiedzi na prośby i apele organizacji dobroczynnych, 
organizacji pozarządowych, osób indywidualnych.
Dobrowolne zaangażowanie fi rmy na rzecz otoczenia lokalnego, niezależnie 

od tego, na którym poziomie można je umieścić, przejawia się w kilku podstawo-
wych postaciach, takich jak:
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– wsparcie fi nansowe – poza bezpośrednim przekazywaniem pieniędzy przez 
fi rmę, może również się opierać na takich instrumentach, jak payroll deduction 
(pracownicy fi rmy dobrowolnie deklarują chęć regularnego przekazywania 
określonej przez siebie, niewielkiej kwoty z pensji na przykład na rzecz wy-
branej organizacji pozarządowej) czy matching funds (fi rma zobowiązuje się 
do pomnożenia kwoty zebranej przez jej pracowników i przekazania całości 
środków na cel społeczny);

– wsparcie rzeczowe – polega na bezpłatnym przekazaniu lub użyczeniu pro-
duktów, sprzętu, lokalu. Występuje też w postaci bezpłatnego świadczenia 
usług na rzecz wybranych organizacji społecznych;

– wolontariat pracowniczy – wsparta przez fi rmę logistycznie lub fi nansowo 
praca świadczona dobrowolnie przez jej pracowników na rzecz organizacji 
społecznych, społeczności lokalnych.
Autorzy pracy skoncentrowali się na wybranych aspektach CSR, wpływają-

cych na zakorzenienie przedsiębiorstwa w danym miejscu. Zwrócono uwagę na 
tak zwane zaangażowanie zewnętrzne. Do głównych podmiotów w relacjach fi rm 
z otoczeniem lokalnym w analizowanym w tej części pracy zakresie należą: zbio-
rowości społeczne, instytucje (w tym jednostki administracji samorządowej) oraz 
organizacje pozarządowe. Na potrzeby pracy stworzono uproszczoną typologię 
centrów usług (tab. 27), opartą na stopniu zaangażowania fi rmy w działalność 
z zakresu CSR. Wyróżniono trzy poziomy zaangażowania społecznego centrów: 
podstawowy, średni oraz wysoki.

Tabela 27. Typologia centrów usług pod względem stopnia zaangażowania społecznego

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że wśród 19 analizowanych 
przedsiębiorstw większość (12 z nich) podejmuje inicjatywy na rzecz społecz-
ności lokalnej, angażuje się w sponsoring lub akcje charytatywne. W wypadku 

Stopień zaangażowania 
społecznego Charakterystyka

Typ 1 Podstawowy

Działania podejmowane przez fi rmę ograniczają 
się do tych, które są wymagane przez 
obowiązujące przepisy prawne (tak zwana 
odpowiedzialność narzucona).

Typ 2 Średni Firma angażuje się w pojedyncze inicjatywy na 
rzecz społeczności lokalnej.

Typ 3 Wysoki

Firma prowadzi liczne działania w zakresie 
wdrażania strategii CSR, świadomie podejmując 
inicjatywy w poczuciu swego „obywatelstwa” 
(corporate citizenship).

Źródło: opracowanie własne
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sześciu z nich są to pojedyncze działania, najczęściej niepodlegające kontynuacji 
(typ 2). Często wynikają one z inicjatywy pracowników. Sześć kolejnych anali-
zowanych przedsiębiorstw prowadzi szeroko zakrojoną działalność wynikającą 
z założeń strategii CSR, charakteryzując się wysokim stopniem zaangażowania 
społecznego (typ 3). Do tego typu centrów zaliczono: Alexander Mann Solutions, 
Capgemini, Centrum Oprogramowania Motorola, Sabre, State Street oraz UBS. 
Zazwyczaj są prowadzone działania polegające na udziale i/lub wsparciu fi nan-
sowym przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz in-
stytucje społeczne, ale także indywidualne działania fi lantropijne fi rm (tab. 28). 
Rozpowszechnioną formą zaangażowania fi rm na rzecz otoczenia lokalnego jest 
wolontariat pracowniczy, który występuje w większości centrów o wysokim stop-
niu zaangażowania społecznego (tak zwany Volunteers Day).

Tabela 28. Przykłady zaangażowania społecznego analizowanych centrów usług

Zaangażowanie społeczne centrów przejawiało się często działalnością na 
rzecz grup społecznych zagrożonych marginalizacją (między innymi poprzez 
wspieranie domów dziecka, dożywianie dzieci z uboższych rodzin i organizowa-
nie dla nich wypoczynku). Analizowane fi rmy traktują swoje działania w oma-

Centrum usług Przykłady zaangażowania społecznego
Alexander Mann 
Solutions

Uczestnictwo w akcji Three Peaks Challenge; współpraca z Klubem Integracji 
Społecznej Fundacji „Leonardo”; Volunteers Day.

Capgemini

Współpraca ze Stowarzyszeniem „U Siemachy” (między innymi 
przeprowadzenie kampanii społecznej „Dzień inny niż wszystkie – wakacje 
2008”, której głównym celem jest sfi nansowanie wakacyjnych wyjazdów 
dzieci; podarowanie szkole wskazanej przez stowarzyszenie 30 zestawów 
komputerowych; sponsoring i zaangażowanie pracowników w czasie imprezy 
sportowo-rozrywkowej „Juliada 2008”; program edukacyjny „Capgemini na 
wakacje” – wizyty młodzieży w fi rmie); sponsoring Juwenaliów.

Motorola Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” (między innymi odwiedziny 
w laboratoriach); sponsoring z produktami Motoroli.

Sabre

Akcja Give Time Together (między innymi zbieranie śmieci, malowanie klasy 
w szkole); współpraca z organizacjami realizującymi programy pomocy 
dzieciom (Stowarzyszenie „Wiosna”, Dom Dziecka im. Jana Brzechwy 
w Krakowie, świetlica środowiskowa „Mały Książę”, Pogotowie Teatralne Teatru 
Groteska).

State Street

Działalność State Street Foundation; wspieranie trzech organizacji 
pozarządowych, między innymi Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej; 
zbiórka pieniężna na rzecz Hospicjum św. Łazarza; Christmas Gift – 
organizacja paczek pod choinkę dla dzieci z placówek opiekuńczo-
-wychowawczych; Volunteers Day.

UBS Volunteers Day; współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna”.

Źródło: opracowanie własne
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wianym zakresie jako działalność dobrego serca, przyjmując jednocześnie, że jest 
to wyraz zaangażowania w sprawy lokalne, co przyczyni się do ukształtowania 
ich pozytywnego wizerunku w bliskim otoczeniu. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu ma określony wymiar przestrzenny. Analizowane centra na ogół angażują 
się w działania o zasięgu lokalnym. Część menedżerów wyraźnie podkreślała, że 
ich fi rmy są zainteresowane wyłącznie inicjatywami lokalnymi.

Najaktywniejszą organizacją pozarządową współpracującą z analizowanymi 
centrami usług jest Stowarzyszenie „Wiosna”. Niektórzy menedżerowie podkre-
ślali, że wybór tej organizacji jako partnera w inicjatywach na rzecz społeczności 
lokalnej wynikał z przedstawienia profesjonalnie przygotowanej oferty współpra-
cy, a nie jedynie „wyciągnięcia ręki po pieniądze”.

W niektórych wywiadach z kadrą zarządzającą podnoszono kwestię wspólnej 
z innymi centrami koordynacji działań w zakresie zaangażowania społecznego. 
Dwóch respondentów sugerowało, że rolę koordynatora tych inicjatyw powinno 
pełnić Stowarzyszenie ASPIRE.

Jako wyjaśnienie braku zaangażowania niektórych centrów w dobrowolną 
działalność z zakresu CSR podnoszono argument, że inicjatywy takie podejmo-
wane są przez fi rmę na poziomie centrali lub innych jej jednostek. Specyfi czna 
funkcja centrów (charakter ich działalności) jest więc w niektórych przypadkach 
sugerowanym czynnikiem ograniczającym możliwości w zakresie podejmowania 
działań zaangażowanych społecznie. Ta sytuacja ma miejsce przede wszystkim 
w wypadku centrów usług wspólnych.

Ciekawą formą nawiązywania dobrych relacji ze społecznością lokalną jest 
powołanie fundacji wspierającej działania zaangażowanie społecznie. Taką formę 
prowadzenia działań w analizowanym zakresie wybrała fi rma State Street. Jedno 
z pozostałych badanych centrów również nosi się z zamiarem powołania fundacji.

Społeczne zaangażowanie poszczególnych centrów nie zależało w istotnym 
stopniu od kraju pochodzenia kapitału czy wielkości zatrudnienia. Również rok 
powstania centrów nie miał istotnego znaczenia w wypadku stopnia ich zaan-
gażowania społecznego. Skala podejmowania przedsięwzięć z zakresu CSR jest 
wypadkową indywidualnych strategii poszczególnych korporacji. Należy wspo-
mnieć, że w działalności CSR ważna jest rola liderów i tworzenie warunków do 
powstawania efektów naśladownictwa. Analiza zebranego w toku badania mate-
riału pozwala na stwierdzenie, że kilka centrów jest takimi liderami.

Generalnie, mimo iż przeważająca część badanych fi rm posiada w swojej mi-
sji elementy CSR, to w większości nie wykształciły się jeszcze długoterminowe 
strategie zaangażowania społecznego, prowadzące na przykład do trwałego part-
nerstwa z wybranymi organizacjami. Powściągliwość niektórych centrów w tym 
zakresie może wynikać z polityki unikania budowania szerszych więzi ze spo-
łecznością lokalną, które zostałyby zerwane w wypadku relokacji działalności 
w inne miejsce. Wyniki badania wskazują, iż analizowane centra usług nie wyko-
rzystują w pełni swojego potencjału w zakresie zaangażowania społecznego, co 
jest widoczne w szczególności w porównaniu do fi rm zajmujących się działalnoś-
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cią produkcyjną (Wojtasiewicz 2008b). Interesujące jest, że znaczna część cen-
trów powstałych w ostatnich 2–3 latach charakteryzuje się większą aktywnością 
na rzecz społeczności lokalnej niż centra powstałe wcześniej. Warto podkreślić, 
że większość analizowanych centrów deklaruje jednak chęć zwiększenia zaan-
gażowania w działania z zakresu CSR, co w przyszłości powinno pozytywnie 
wpłynąć na stopień ich zakorzenienia.

W otoczeniu centrów usług funkcjonuje dzięki nim około 3300 miejsc pracy, 
z tego dzięki zaopatrzeniowym efektom mnożnikowym – około 1400 miejsc (naj-
więcej w branży szkoleniowej i transporcie), dochodowym efektom mnożnikowym 
– około 1900 miejsc (w tym ponad 40% w handlu), a dzięki turystyce biznesowej 
– około 80 miejsc. W sumie na każde 1000 miejsc pracy w centrach usług przypada 
około 270 miejsc pracy w otoczeniu. 

Ponad 23 mln zł trafi a do kas budżetów lokalnych i regionalnych (procentowo 
największy udział centra usług wnoszą do budżetu gminy Zabierzów). Największe 
wpływy pochodzą z podatku od osób fi zycznych, dalej z podatku od osób prawnych 
i z podatku od nieruchomości. Gdyby pracownicy centrów płacili podatki w miej-
scu faktycznego zamieszkania, w roku 2008 trafi łoby do budżetu Krakowa ponad 
10 mln zł więcej. Wpływy z tytułu podatków są trzykrotnie większe od sumarycznej 
wielkości wydatków budżetów lokalnych związanych z funkcjonowaniem centrów. 

Pozytywne rezultaty działalności centrów usług na lokalnym rynku pracy to:
– możliwość zatrudnienia zbliżonego do kierunku studiów, wykorzystanie wiedzy 

i umiejętności ze studiów;
– spadek lokalnego bezrobocia oraz zahamowanie odpływu wykształconych ab-

solwentów do innych miast lub za granicę;
– nabywanie nowych umiejętności przez pracowników (często są to umiejętności 

spoza lokalnie dostępnego zasobu wiedzy);
– rozwój środowiska specjalistów z zakresu BPO/SSC i informatyki.

Niezbędne jest stworzenie atmosfery zaufania i współpracy pomiędzy wszyst-
kimi aktorami (również w ramach sektora publicznego). Rozwiązania wymagają 
problemy z transportem publicznym oraz kwestia niewielkiej rezerwy terenowej dla 
potrzeb nowych inwestorów.

Wzmocnienia wymaga relacja centrów ze szkołami wyższymi, która powinna 
polegać między innymi na uruchomieniu masowych programów zorientowanych 
praktycznie (zamawianych) prac magisterskich oraz kształcenia w wybranych języ-
kach, których brakuje w mieście.

Władze lokalne powinny wdrożyć politykę selektywnego przyciągania in-
westorów, nieopartą wyłącznie na wizerunku Krakowa jako miasta atrakcyjnego 
turystycznie. Dobrym pomysłem może się okazać powołanie do życia spółki ce-
lowej (z udziałem wszystkich partnerów publicznych) zajmującej się wsparciem 
poinwestycyjnym. Z postulatów na poziomie krajowym należy wymienić uznanie 
wspierania przedsiębiorczości za zadanie własne gminy i wprowadzenie przepisów 
utrudniających relokację.

Przeważająca część badanych fi rm posiada w swojej misji elementy CSR, ale 
w większości przypadków nie wykształciły się jeszcze długoterminowe strategie 
zaangażowania społecznego, prowadzące na przykład do trwałego partnerstwa 
z wybranymi organizacjami.
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6. Opinie pracowników 
centrów usług o sektorze

Jednym z problemów branży outsourcingowej jest jej niekorzystny wizerunek 
jako oferującej monotonną i mało kreatywną pracę. Jej obraz kształtują pojedyn-
cze działania samych fi rm w ramach polityki PR oraz nieformalna wymiana in-
formacji pomiędzy byłymi i obecnymi pracownikami centrów, widoczna między 
innymi na forach internetowych. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem fi rm 
z branży oraz władz miasta jest inicjatywa Kraków to Business (KRK2B), która 
jako jeden z głównych celów przyjęła zmianę wizerunku sektora BPO i SSC. 
Negatywny wizerunek, który według menedżerów rozmija się z rzeczywistością, 
utrudnia prowadzenie rekrutacji oraz współpracę z uczelniami. W ramach tej ini-
cjatywy powstała strona internetowa efektywni.com.pl oraz kampania billboardo-
wa. Jej hasłem przewodnim jest „Specjalista. Nie wklepywacz”.

Na stronie głównej kampanii można znaleźć jej przesłanie:

Pracownicy zatrudniani w centrach usług nierzadko przewyższają kompetencjami i umiejęt-
nościami swoich rówieśników, jednak ich zadania często ograniczane są w publicznych dysku-
sjach do wklepywania dokumentów fi nansowych, stąd mit „wklepywacza”, który postanowiliśmy 
przy okazji tej kampanii obalić. Outsourcing stwarza szanse na rozwój zawodowy. To pewne. 
Osoby pracujące w tej branży nie tylko wykorzystują, ale i tworzą technologie, z których korzy-
stają ludzie na całym świecie.

Postanowiliśmy skonfrontować tę wizję z opiniami samych pracowników cen-
trów usług na temat sektora oraz wykonywanych przez nich zadań.

Większość z nich jest przekonana, że charakter ich pracy można określić ra-
czej mianem „specjalista” niż „wklepywacz” (ryc. 25). Myślą tak o sobie w szcze-
gólności pracownicy centrów R&D, gdzie z hasłem „Specjalista. Nie wklepy-
wacz” zgadza się 90% respondentów. W sektorze BPO i SSC zgadza się z nim 
⅔ pracowników. Najmniej zadowoleni są byli pracownicy centrów usług, gdzie 
głosy rozkładają się po połowie. Jeżeli chodzi o wykonywane przez nich zada-
nia, najbardziej skłonni do określenia swojej pracy niezbyt pochlebnym mianem 
„wklepywania” byli zajmujący się zarządzaniem łańcuchem dostaw (47%), fi nan-
sami i księgowością (40%), rekrutacją (36%) i zasobami ludzkimi (34%), a naj-
mniej – wsparciem informatycznym (23%) i rozwojem oprogramowania (14%).
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Podobnie rozkładają się opinie na temat charakteru zadań wykonywanych 
bezpośrednio przez samych pracowników. Ponad 85% obecnych pracowników 
centrów R&D uważa, że ich zadania wymagają od nich kreatywności (ryc. 26). 
Podobnie uważa prawie ⅔ pracowników BPO i SSC. Ponad połowa byłych pra-
cowników tego sektora uważa natomiast, że ich zadania tego nie wymagały. Oni 
też w największym stopniu wskazują na monotonność i powtarzalność zadań, 
które niegdyś wykonywali. Taka ocena swojego stanowiska była dla wielu z nich 
powodem rezygnacji z pracy25. Na monotonię wykonywanych zadań wskazu-
je jednak również nieco ponad połowa obecnych pracowników centrów usług 
outsourcingowych i wspólnych. W wypadku centrów R&D uważa tak tylko ¼ 
zatrudnionych tam osób (ryc. 27). Generalnie przeważają jednak opinie optymi-
styczne co do charakteru zadań w centrach usług (tab. 29).

Rycina 25. Opinie pracowników centrów usług na temat hasła „Specjalista. Nie 
wklepywacz” w stosunku do wykonywanych przez nich zadań
Źródło: opracowanie własne

25 Wśród przyczyn rezygnacji z pracy w centrach usług respondenci najczęściej wskazywali: cha-
rakter pracy (monotonna, stresująca, brak możliwości rozwoju, późne godziny pracy i tym podobne) 
– 33%, lepsze oferty pracy poza sektorem – 17%, wyjazd z Krakowa (niezwiązany z pracą centrum) 
– 13%, niskie kompetencje menedżerów – 12% oraz niskie wynagrodzenia – 10%.
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Rycina 26. Opinie pracowników centrów usług na temat kreatywności 
wykonywanych przez nich zadań
Źródło: opracowanie własne

Rycina 27. Opinie pracowników centrów usług na temat monotonności
i powtarzalności wykonywanej pracy
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 29. Opinie pracowników centrów usług na temat wykonywanej przez nich pracy

Kolejne pytanie wskazuje na brak dostosowania programów kształcenia do 
potrzeb rynku. Wśród pracowników sektora panuje poczucie, że praca w centrach 
usług nie daje możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy ze studiów (ryc. 
28). Taką opinię wyraziła niemal połowa pracowników centrów R&D oraz około 
⅔ pracowników centrów BPO i SSC. Takie opinie wynikają z jednej strony z tego 
że pracę znajdują w nich absolwenci różnych kierunków (na przykład przyrodni-
czych czy pedagogicznych) niezwiązanych z działalnością centrów. Jednak rów-
nież osoby z wykształceniem kierunkowym twierdzą, że nie zawsze wykorzystują 
wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach. Przykładem niech będą absolwenci 
studiów ekonomicznych pracujący w centrach usług w obsłudze fi nansowe i księ-
gowej. Spośród grupy 150 osób tylko 34% stwierdziło, że w swojej pracy wyko-
rzystują wiedzę ze studiów.

Ten obraz uzupełniają opinie o możliwości zdobycia nowej specjalistycznej 
wiedzy i umiejętności w badanych centrach. Uważa tak ponad 85% pracowników 
centrów R&D i około 60% pracowników sektora BPO i SSC (ryc. 29). Potwier-
dza się przeświadczenie, że rozwój badanego sektora przyczynił się do powstania 
znaczącej grupy specjalistów, niekiedy o kwalifi kacjach i kompetencjach niespo-
tykanych wcześniej na lokalnym rynku pracy. 

Równie pozytywne opinie mają respondenci na temat możliwości osobiste-
go rozwoju (od 75 do 90% odpowiedzi). Jeszcze częściej (ponad 95% odpowie-
dzi) zgadzają się ze stwierdzeniem, że praca w centrach usług pozwala na pracę 
w międzynarodowym środowisku. Natomiast reguły pracy w międzynarodowej 
korporacji podobają się od ⅔ do ¾ badanych pracowników.

Jeżeli chodzi o warunki płacowe, to zdecydowana większość pracowników 
centrów badawczo-rozwojowych i rozwoju oprogramowania uważa, że wyna-
grodzenia w nich są wyższe niż w innych sektorach gospodarki (ryc. 30). Po 
raz pierwszy widać większe różnice między pracownikami sektora SSC, wśród 
których ⅔ uważa, że wynagrodzenia są w nim wyższe niż gdzie indziej, podczas 
gdy podobnie twierdzi nieco mniej niż połowa pracowników sektora BPO. Naj-
większe możliwości awansu daje praca w sektorze R&D. Wśród pracowników 
centrów usług outsourcingowych i wspólnych przeważają zwolennicy opinii, że 
ścieżka awansu jest tam bardziej ograniczona (ryc. 31).

Źródło: opracowanie własne

Praca monotonna i powtarzalna
Nie Tak

Praca wymaga(ła) kreatywności
Tak 43,2% 20,9%
Nie 7,4% 28,5%
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Rycina 28. Opinie pracowników centrów usług na temat możliwości praktycznego 
wykorzystania wiedzy ze studiów w ich pracy
Źródło: opracowanie własne

Rycina 29. Opinie pracowników centrów usług na temat możliwości zdobywania 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności w ich pracy
Źródło: opracowanie własne
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Rycina 30. Opinie pracowników centrów usług na temat tego, czy wynagrodzenia 
w nich są wyższe niż w innych sektorach
Źródło: opracowanie własne

Rycina 31. Opinie pracowników centrów usług na temat możliwości awansu w ich pracy
Źródło: opracowanie własne
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Opinie co do przyszłości sektora w Krakowie panujące wśród jego pracow-
ników nie są do końca jednoznaczne. Najbardziej pewni swoich miejsc pracy są 
pracownicy centrów typu R&D, spośród których aż 80% uważa, że praca w nich 
ma przed sobą dużą przyszłość, gdyż Kraków będzie atrakcyjnym miejscem jesz-
cze przez wiele lat (ryc. 32). Tylko 28% z nich obawia się, że działalność tego typu 
centrów może być przeniesiona do krajów o niższych kosztach pracy. Pracownicy 
centrów BPO i SSC również uważają Kraków za atrakcyjne miejsce dla inwestycji 
z tego sektora (twierdzi tak około 70% respondentów), ale ich obawy, że mimo to 
ich miejsca pracy mogą być zlikwidowane, są większe. Przeniesienia produkcji do 
tańszych krajów obawia się 45–50% pracowników BPO i SSC (ryc. 33).

Mimo to można powiedzieć, że pracownicy badanego sektora wykazują się 
dużym optymizmem co do jego przyszłości. Bardzo pozytywne przekonanie pa-
nuje wśród znacznej części pracowników centrów usług – aż 45% uważa jedno-
cześnie, że Kraków będzie atrakcyjnym miejscem dla tego typu inwestycji jesz-
cze przez wiele lat i odrzuca możliwość ich przenoszenia do innych, tańszych 
lokalizacji (tab. 30). Prawie co trzeci respondent obawia się jednak, że pomimo 
silnej pozycji miasta, centra i tak będą wybierać tańsze lokalizacje. Natomiast co 
piąty badany wykazuje najbardziej pesymistyczne postawy – uważa, że Kraków 
wkrótce nie będzie już atrakcyjnym miejscem dla centrów usług i dlatego będą 
one stopniowo się przenosić gdzie indziej.

Rycina 32. Opinie pracowników centrów usług na temat tego, czy praca w centrach ma 
dużą przyszłość, bo Kraków będzie dla nich atrakcyjnym miejscem jeszcze przez wiele lat
Źródło: opracowanie własne
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W postrzeganiu swojego miejsca pracy widać wyraźną różnicę między pra-
cownikami centrów R&D a pracownikami sektora BPO/SSC. Ci pierwsi mają 
większe poczucie, że ich zadania wymagają większej kreatywności, wykorzystują 
w większym stopniu wiedzę ze studiów, a dodatkowo mogą jeszcze bardzo dużo 
się nauczyć. Praca tam daje generalnie większe możliwości rozwoju i awansu, 
a dodatkowo wiążą się z nią zdecydowanie wyższe niż przeciętnie wynagrodze-
nia. Jednocześnie pracownicy centrów R&D bardzo optymistycznie postrzegają 
przyszłość swojego sektora.

Rycina 33. Opinie pracowników centrów usług na temat tego, czy praca w centrach 
jest niepewna, bo może być przeniesiona do tańszych krajów
Źródło: opracowanie własne

Tabela 30. Opinie pracowników centrów usług na temat przyszłości centrów usług
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Nie Tak
Centra usług mają dużą przyszłość 

w Krakowie
Tak 44,9% 27,4%
Nie 8,9% 18,8%

Źródło: opracowanie własne
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przez nich zadania są monotonne i powtarzalne. Szczególnie słabo oceniają oni 
możliwość wykorzystania w swojej pracy wiedzy ze studiów, choć przyznają, że 
centra dają im w zamian możliwości rozwoju nowych umiejętności. W równym 
stopniu jak pracownicy centrów R&D uważają, że praca ta umożliwia pozna-
nie zasad funkcjonowania w międzynarodowym środowisku korporacji. Są za to 
mniej zadowoleni z perspektyw awansu, a ich opinie co do wysokości wynagro-
dzeń są raczej podzielone. Większe zadowolenie w tym względzie charakteryzuje 
pracowników sektora SSC niż BPO. Kolejną różnicą w stosunku do pracowników 
sektora R&D są większe obawy co do możliwości przenoszenia centrów do tań-
szych lokalizacji, pomimo postrzeganej przez nich atrakcyjności Krakowa w tym 
zakresie (tab. 31).

Tabela 31. Podsumowanie opinii pracowników centrów usług o sektorze

Centra BPO i SSC Centra R&D
Specjalista. Nie wklepywacz + ++
Zadania wymagające kreatywności + ++
Zadania monotonne i powtarzalne 0 –
Praktyczne wykorzystanie wiedzy ze studiów – 0
Zdobywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności + ++
Rozwój osobisty + +
Praca w międzynarodowym środowisku ++ ++
Reguły pracy w międzynarodowej korporacji + +
Wyższe wynagrodzenie 0 (BPO) + (SSC) ++
Możliwości awansu 0 +
Centra usług mają dużą przyszłość w Krakowie + ++
Centra usług mogą być przeniesione do tańszych 
krajów 0 –

Uwagi: opinie na temat poszczególnych kwestii: (++) – zdecydowanie się zgadzają, (+) – raczej się zgadzają, 0 – opinie są 
podzielone, (–) – raczej się nie zgadzają.

Źródło: opracowanie własne



Opinie pracowników o pracy w sektorze są na ogół pozytywne, choć zaobser-
wowano ich silne zróżnicowanie w zależności od typu centrum. Pracownicy cen-
trów R&D:

– mają poczucie, że ich zadania wymagają większej kreatywności; 
– w większym stopniu wykorzystują wiedzę ze studiów;
– mają większe możliwości rozwoju i awansu;
– optymistycznie postrzegają przyszłość swojego sektora.

Pracownicy centrów BPO i SSC: 
– uważają się za specjalistów, ale mają wrażenie, że wykonywane przez nich za-

dania są monotonne i powtarzalne;
– słabo oceniają możliwość wykorzystania w swojej pracy wiedzy ze studiów, 

choć przyznają, że centra dają im w zamian możliwości rozwoju nowych umie-
jętności;

– uważają, że praca umożliwia poznanie zasad pracy w międzynarodowym śro-
dowisku korporacji;

– są niezbyt zadowoleni z perspektyw awansu; 
– żywią większe obawy co do możliwości przenoszenia centrów do tańszych loka-

lizacji, pomimo postrzeganej przez nich atrakcyjności Krakowa w tym zakresie.
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7. Zakorzenienie centrów usług 
w Krakowie i trwałość ich działalności

7.1. Stopień zakorzenienia

Zakorzenienie działalności gospodarczej rozumiane jako stopień zaangażo-
wania fi rmy w sieci relacji z jej otoczeniem lokalnym zostało przedstawione we 
wcześniejszych rozdziałach. Opisano w nich szczegółowo powiązania centrów 
usług z dostawcami i usługodawcami (podrozdział 5.1), ich relacje z lokalnymi 
i regionalnymi aktorami – władzami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu 
(rozdział 7), jak również ich działalność na rzecz lokalnej społeczności (podroz-
dział 5.4). W tym miejscu wszystkie te powiązania zostaną ujęte w sposób synte-
tyczny za pomocą wskaźnika zakorzenienia.

Zakorzenienie zostało we wstępie teoretycznym opisane za pomocą czterech 
elementów, z których trzy zostały już wymienione (to jest powiązania z dostaw-
cami, aktorami lokalnymi oraz działania na rzecz społeczności), natomiast czwar-
ty określa relacje pracowników centrów z otoczeniem. Dla tego ostatniego jako 
wskaźnik wybrano udział polskich menedżerów w kadrze zarządzającej centra-
mi26. Każdy z nich został oceniony na skali obrazującej wagę tego rodzaju relacji 
w zakorzenieniu przedsiębiorstwa w danym miejscu. W wypadku powiązań z ak-
torami lokalnymi, w skład których wchodzą trzy typy relacji, każde z nich zostało 
ocenione oddzielnie, a później na tej podstawie stworzono sumaryczny wskaź-
nik. Największą wagę przypisano w tym wypadku powiązaniom z uczelniami, 
uznając, że ten rodzaj współpracy jest szczególnie istotny dla branży, w której 
liczą się kwalifi kacje pracowników. W syntetycznym wskaźniku zakorzenienia 
dwa pierwsze elementy (powiązania z lokalnymi dostawcami i innymi aktorami) 
zostały uznane za kluczowe dla zakorzenienia branży, natomiast dwa pozostałe 
– za mniej znaczące (tab. 32).

26 Innym wskaźnikiem, który można było tutaj zastosować, jest odsetek pracowników, którzy 
studiowali w Krakowie (jako wskaźnik lokalnej siły roboczej). Niestety, ta wartość nie była dostępna 
dla indywidualnych fi rm.
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Tym samym zakorzenienie centrów jest uznawane za silniejsze, im częściej 
korzystają one z lokalnych dostawców, wchodzą w relacje z rozmaitymi lokal-
nymi aktorami, angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz im 
większy jest udział polskich menedżerów w kadrze zarządzającej. Uzyskane war-
tości wskaźnika zakorzenienia oraz wskaźników cząstkowych mogą posłużyć je-
dynie do porównań wewnątrz badanej branży. Interesujące byłoby zestawienie 
uzyskanych rezultatów z wartościami dla innych branż, ale wymagałoby to dal-
szych badań.

Tabela 32. Konstrukcja wskaźnika zakorzenienia centrów usług 

Wśród przebadanych centrów największym zakorzenieniem wykazują się trzy 
z nich: Capgemini, Motorola oraz Accounting Plaza. Natomiast jeżeli przyjrzymy 
się wynikom dla poszczególnych rodzajów centrów, można zauważyć, że najsil-
niej zakorzenione są centra badawczo-rozwojowe (tab. 33). Mają one najsilniej-
sze powiązania z lokalnymi aktorami (w szczególności z uczelniami wyższymi) 
oraz w przeważającej części ich kadrę menedżerską tworzą Polacy. Wskaźnik 
cząstkowy opisujący politykę CSR wskazuje również na to, że angażują się one 

Element 
zakorzenienia Wskaźniki Skala ocen

Końcowa 
waga 

elementu

Relacje z dostawcami 
i odbiorcami

Stopień korzystania z dostawców 
lokalnych

0 – mały udział dostawców 
lokalnych;
1 – średni udział dostawców 
lokalnych; 
2 – duży udział dostawców 
lokalnych 

2

Relacje z aktorami 
lokalnymi

Relacje z uczelniami wyższymi

0 – brak relacji; 
0,5 – istnieją relacje, ale 
jedynie w zakresie rekrutacji; 
1 – istnieją relacje, również 
w zakresie kształcenia i badań 2

Relacje z władzami lokalnymi 0 – brak relacji; 
0,5 – istnieją relacje

Relacje z instytucjami otoczenia 
biznesu 

0 – brak relacji;
0,5 – istnieją relacje

Działalność na rzecz 
społeczności lokalnej

Działania na rzecz społeczności 
w ramach polityki CSR

0 – brak działań; 
0,5 – pojedyncze działania;
1 – liczne działania

1

Pochodzenie 
pracowników,
w tym menedżerów 

Udział polskich menedżerów 
w kadrze menedżerskiej 

0 – brak lub mniejszość;
0,5 – większość;
1 – wyłącznie polscy 
menedżerowie 

1

Źródło: opracowanie własne
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silnie w działania na rzecz społeczności lokalnej, aczkolwiek w wypadku tego 
elementu liczba przebadanych centrów R&D była zbyt niska, by można było 
wyciągać daleko idące wnioski. Niemniej jednak pozostałe elementy wskaźnika 
zakorzenienia, dla których informacje udało się pozyskać z większej liczby fi rm, 
wskazują, że tego typu centrom udało się rozwinąć najszersze sieci powiązań. 
Wynika to w dużej mierze z faktu, że inwestycje tego typu trafi ły do Krakowa 
najwcześniej, dzięki czemu miały więcej czasu na stworzenie silniejszych relacji 
w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Centra BPO i SSC mają natomiast silniejsze powiązania z lokalnymi do-
stawcami, co jest związane z tym, że, w przeciwieństwie do centrów R&D, rza-
dziej korzystają z bardziej specjalistycznych dostaw bądź usług, które pochodzą 
z innych części kraju lub zagranicy. Interesujące jest również to, że centra usług 
wspólnych prowadzą najmniej działań na rzecz społeczności lokalnej – w ich 
wypadku wynika to być może z tego, że działania takie podejmują spółki-matki, 
prowadzące główną działalność.

Stopień zakorzenienia centrów usług jest powiązany z jego wielkością oraz 
okresem funkcjonowania w Krakowie. Większe i starsze centra charakteryzują się 
większą siecią powiązań lokalnych. Zaskakuje fakt, że małe centra (poniżej 250 
pracowników) rzadziej korzystają z lokalnych dostawców. Być może wynika to 
z tego, że są wśród nich głównie centra R&D. Widać również, że duże centra są 
silniejszymi graczami i ważniejszymi partnerami dla innych aktorów lokalnych, 
zwłaszcza władz lokalnych, stąd ich większa sieć powiązań z władzami, uczelnia-
mi i instytucjami otoczenia biznesu.

Centrom, które zainwestowały jeszcze przed 2004 rokiem, udało się stworzyć 
silniejsze sieci powiązań z lokalnym otoczeniem, zwłaszcza z dostawcami oraz 
społecznością lokalną. Widać na tym przykładzie, jak istotna w tym procesie jest 
funkcja czasu. Również wykształceni w tym czasie krajowi menedżerowie, któ-
rych brakowało w początkowym okresie funkcjonowania tego sektora, zastępują 
powoli zagraniczną kadrę zarządzającą. Jedynie w wypadku relacji z lokalnymi 
aktorami młodsze centra sprawiają wrażenie bardziej aktywnych. Starsze centra 
wydają się radzić sobie same, podczas gdy młodsze starają się częściej polegać 
na sieciach współpracy. Być może wraz z rozwojem sektora i napływem nowych 
inwestycji powstała masa krytyczna, która w bardziej skuteczny sposób i silniej-
szym głosem wchodzi w relacje z aktorami lokalnymi. Wyrazem tego jest powsta-
nie stowarzyszenia ASPIRE, które pośredniczy w kontaktach między centrami 
usług a władzami, uczelniami i innymi instytucjami.
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Tabela 33. Cząstkowe i sumaryczne wskaźniki zakorzenienia w zależności od typu, 
wielkości oraz czasu funkcjonowania centrum

7.2. Stopień trwałości

Niektóre elementy oceny trwałości funkcjonowania centrów usług rozumianej 
jako podatność na relokację zostały przedstawione we wcześniejszych rozdzia-
łach. Jakościowo opisano w nich: tendencje w zakresie czynników lokalizacji 
(rozdział 4), stopień autonomii w wyborze dostawców (rozdział 5.1), jak rów-
nież charakter obsługi inwestorów w mieście (rozdział 6). W tym podrozdziale 
zwrócono uwagę na te elementy trwałości, które można ująć w sposób ilościowy. 
Przedstawiono także stanowiący ich kombinację wskaźnik trwałości (tab. 34).

Źródło: opracowanie własne

Relacje
z dostawcami 
i odbiorcami 

(maks. = 2 pkt)

Relacje 
z aktorami 
lokalnymi

(maks. = 2 pkt)

Działalność 
na rzecz 

społeczności 
lokalnej

(maks. = 1 pkt)

Pochodzenie 
pracowników 

(maks. = 1 pkt)

Wskaźnik 
zakorzenienia
(w skali od 0 

do 6)

Według typu centrum
BPO 1,11 0,87 0,50 0,50 2,98
SSC 1,33 0,95 0,29 0,50 3,07
R&D 0,80 1,17 1,00 0,83 3,80

Według wielkości zatrudnienia
pon. 250 0,67 0,90 0,33 0,60 2,50
250–500 1,17 0,83 0,43 0,42 2,85
pow. 500 1,80 1,23 0,67 0,67 4,37

Według roku wejścia
do 2004 1,30 0,93 0,56 0,77 3,56
po 2004 0,90 1,00 0,41 0,36 2,67
Razem 1,10 0,95 0,47 0,57 3,09
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Tabela 34. Konstrukcja wskaźnika stopnia trwałości centrów usług 

Element trwałości Wskaźniki Skala ocen
Końcowa 

waga 
elementu

Stopień 
zakorzenienia Wskaźnik zakorzenienia 0 – brak zakorzenienia;

6 – silne zakorzenienie 6

Zmiany czynników 
lokalizacji

Opinia menedżerów 
o zmianach czynników 
lokalizacji

0 – pogorszenie się czynników lokalizacji; 
1 – brak zmian;
2 – poprawa czynników lokalizacji

2

Kompetencje

Liczba oddziałów 
fi rmy o takich samych 
lub podobnych 
kompetencjach

0 – powyżej 3 oddziałów;
1 – 2–3 oddziałów;
2 – brak takich oddziałów lub 1 oddział 

6

Zmiany zakresu 
działalności centrum

–0,5 – przeniesiono działalności z centrum; 
0 – brak zmian; 0,5 – przeniesiono 
działalności podstawowe, a wprowadzono 
zaawansowane; 1 – wprowadzono 
działalności zaawansowane

Zwiększenie liczby 
klientów

0 – nie;
1 – tak

Zwiększenie zasięgu 
geografi cznego

0 – nie;
1 – tak 

Stopień autonomii 
w podejmowaniu decyzji

0 – mały;
0,5 – średni;
1 – duży 

Zaangażowanie 
kapitałowe i wyniki 
fi nansowe fi rmy 

Wysokość kosztów 
utopionych

0 – do 1 mln USD; 1 – 1–5 mln USD;
2 – pow. 5 mln USD

3
Tempo zwrotu
z inwestycji*

0 – zwrot w ciągu roku od rozpoczęcia 
działalności; 0,5 – zwrot w okresie 1–5 lat; 
1 – zwrot w okresie powyżej 5 lat; 

Pozostałe 
właściwości fi rmy 
w danym miejscu

Obecność podstawowej 
działalności fi rmy 
w danym miejscu

0 – nie;
1 – tak 

3

Długotrwałość 
zobowiązań 
wynikających 
z uzyskanej pomocy 
publicznej

0 – brak zobowiązań;
0,5 – zobowiązania do 2010 roku;
1 – zobowiązania dłuższe niż do 2010 roku

Plany wzrostu 
zatrudnienia

0 – stabilizacja zatrudnienia;
0,5 – wzrost zatrudnienia do 20%;
1 – wzrost pow. 20%

* Uwzględniono poprawkę, że długi okres zwrotu może też zmusić do relokacji albo sprzedaży placówki.
Dla inwestycji o wolnym tempie zwrotu przyjęto 0, gdy w okresie 2003–2007 odnotowano stratę netto.

Źródło: opracowanie własne
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Zróżnicowanie stopnia zakorzenienia zostało opisane we wcześniejszym 
podrozdziale. W zakresie kolejnego elementu trwałości pozytywnie są oceniane 
zmiany w zakresie większości czynników, które skłoniły inwestorów do podję-
cia działalności w Krakowie. Najlepiej tendencje te ocenia się w centrach usług 
wspólnych (tab. 35). Menedżerowie podkreślają korzystne zmiany w zakresie do-
stępności wykwalifi kowanych pracowników, powierzchni biurowej, przy jedno-
znacznie negatywnie ocenianej tendencji wzrostu kosztów pracy. Zmiany czynni-
ków lokalizacji są najkorzystniej postrzegane w dużych i małych fi rmach.

Kompetencje i rodzaj usług oferowanych przez centra w stosunku do innych po-
dobnego rodzaju placówek korporacji stanowią kolejny element trwałości centrów. 
Jedynie w wypadku trzech centrów korporacje posiadają powyżej 10 podobnych 
oddziałów. W ¾ centrów BPO zwiększyła się liczba klientów, a w ponad 2/3 ogółu 
placówek zwiększył się zasięg geografi czny obsługiwanych klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, pozycja krakowskich centrów w strukturach korpo-
racyjnych jest relatywnie wysoka. W wielu przypadkach centra krakowskie są 
największe w fi rmie, rosną najszybciej i mają większe i rosnące kompetencje. 
Wiele z krakowskich podmiotów pełni rolę centrów doskonałości lub głównych 
oddziałów europejskich, funkcjonując w koncernie posiadającym kilka lub kilka-
naście podobnego typu jednostek na świecie. Widoczna jest tendencja pozyski-
wania przez krakowskie centra nowych kompetencji. Jest ona charakterystyczna 
zwłaszcza dla krakowskich centrów rozwoju oprogramowania (Guzik, Micek 
2008), ale również fi rm BPO i SSC. Co najmniej cztery analizowane przedsię-
biorstwa (w większości centra rozwoju oprogramowania) pełnią funkcje nieza-
leżnych centrów, którym co prawda nie podlegają żadne oddziały, ale stopień 
ich autonomii wobec korporacji jest bardzo duży. Jak mówi jeden z menedżerów 
centrum oprogramowania: „W krakowskim oddziale istnieje niepisana strategia 
stawania się coraz bardziej autonomicznym i samowystarczalnym – zatrudniania 
nie tylko inżynierów, ale też analityków i architektów oprogramowania, co po-
zwala w całości w Polsce stać się odpowiedzialnym za dany projekt”. Niemniej 
nadal autonomia niektórych centrów jest niewielka. Jedynie dwa z nich mogą 
swobodnie poszukiwać klientów i kształtować własne budżety.

Największy rozwój kompetencji odnotowano w fi rmach średnich oraz 
w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Krakowie przed rokiem 2004. Bardzo 
niewielki jest rozwój zadań i kompetencji w małych fi rmach, ale wynika to po 
części z faktu, że większość z nich funkcjonuje krótko na rynku.

Dobrą miarą stopnia zaangażowania kapitałowego fi rmy w danym miejscu 
jest wysokość kosztów utopionych, czyli takich, które trudno odzyskać w razie 
relokacji. Należą do nich: koszty poniesione na inwestycje w środki trwałe i pra-
cowników. Z uwagi na dostępność wyłącznie danych o nakładach kapitałowych, 
w badaniach utożsamiono koszty utopione z wolumenem inwestycji w środki trwa-
łe. Największych inwestycji dokonały fi rmy, które poniosły nakłady na budowę 
własnych budynków. Niestety, posiadaniem własnego, dużego budynku biurowego 
może się pochwalić zaledwie mniej niż 10% centrów. Odzwierciedleniem efektyw-
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ności wydatkowanych środków jest tempo zwrotu poniesionych inwestycji. Na 28 
centrów (dla których posiadano dane) do 2009 roku zwróciło się co najmniej 15, 
a osiem centrów przyniosło straty. W grupie fi rm odnotowujących brak zysków 
były jednak wyłącznie małe i średnie centra, w większości takie, które weszły na 
rynek krakowski po 2004 roku. Skala wydatków kapitałowych i tempo zwrotu z in-
westycji są największe w dużych centrach i fi rmach powstałych przed 2004 rokiem.

Z uwagi na trwałość, idealny model inwestycji polega na koegzystencji od-
działów zajmujących się kluczową działalnością fi rmy (na przykład produkcyj-
ną lub usługową) i centrum usług. Taki warunek spełniają w Krakowie jedynie 
cztery centra: PMI Service Center Europe, Fortis Bank, Centrum Bankowości 
Bezpośredniej należące do Pekao S.A. i DreamLab fi rmy Onet.pl.

Zobowiązania odnośnie do minimalnego zatrudnienia i inwestycji wynikające 
z uzyskanej pomocy publicznej (w ramach rządowych programów wieloletnich 
lub specjalnej strefy ekonomicznej) posiada dziewięć z 38 centrów usług. Z na-
tury rzeczy plany wzrostu zatrudnienia są większe w fi rmach funkcjonujących od 
niedawna. Przekraczające 25% plany zwiększenia potencjału kadrowego ma 45% 
ogółu centrów. 

Tabela 35. Cząstkowe i sumaryczne wskaźniki stopnia trwałości w zależności od typu, 
wielkości oraz czasu funkcjonowania centrum

Uwagi: Średni stopień zakorzenienia oraz wskaźnik stopnia trwałości dla fi rm R&D jest oparty na danych uzyskanych z dwóch 
przedsiębiorstw. Pozostałe średnie wyliczono dla grupy co najmniej pięciu przedsiębiorstw, a w wypadku kategorii „Pozostałe 
właściwości fi rmy…” dla 37 podmiotów.

Źródło: opracowanie własne

Typ 
centrum

Stopień 
zakorzenienia 
(maks. = 6 pkt)

Zmiany 
czynników 
lokalizacji 
(maks. = 2 

pkt)

Kompetencje 
(maks. = 6 pkt)

Zaangażowanie 
kapitałowe 

i wyniki 
fi nansowe fi rmy
(maks. = 3 pkt)

Pozostałe 
właściwości 

fi rmy 
w danym 
miejscu 

(maks. = 3 
pkt)

Wskaźnik 
stopnia 

trwałości 
(w skali 
od 0 do 

20)

Według typu centrum
BPO 2,98 1,11 2,20 1,12 0,89 8,94
SSC 3,07 1,50 2,19 0,75 1,23 8,21
R&D 3,80 0,60 2,69 0,92 0,75 11,75

Według wielkości zatrudnienia
do 250 2,50 1,00 1,77 0,50 0,80 6,14
250–500 2,85 1,00 2,93 1,00 1,14 9,25
pow. 500 4,37 1,40 2,92 2,21 1,21 12,60

Według roku wejścia
do 2004 3,56 1,09 3,00 1,06 0,56 11,00
po 2004 2,67 1,11 1,69 0,82 1,32 7,35
Razem 3,09 1,10 2,35 0,94 0,95 8,97



Trwałość działalności centrów usług w Krakowie nie jest najwyższa, gdyż 
sam wskaźnik przyjmuje dla wszystkich jednostek wartość 8,97 (na maksimum 
20 punktów). Wyższa skłonność do relokacji cechuje zwłaszcza fi rmy małe. Im 
większe centrum, tym większą trwałością się odznacza w prowadzonej w nim 
działalności. Wyższa podatność na relokacje cechuje fi rmy działające w sektorze 
BPO/SSC, gdzie niewielki jest stopień zakorzenienia, ale pozytywna ocena zmian 
czynników lokalizacji.

Wysoka trwałość największych centrów jest bardzo pozytywnym zjawiskiem 
i świadczy o pewnej podstawie rozwojowej krakowskiego sektora usług dla 
przedsiębiorstw. Składają się na nią: duży stopień zakorzenienia, pozytywna oce-
na zmian czynników lokalizacji oraz spore nakłady inwestycyjne.

Ciekawe, że większe jest zagrożenie przenosin ze strony centrów funkcjonują-
cych w Krakowie od niedawna. Nie mają one tak rozległych powiązań lokalnych 
jak fi rmy działające w Krakowie dłużej. Często też młodsze centra nie zdążyły 
pozyskać nowych kompetencji i nierzadko mają bardzo ograniczoną autonomię 
w podejmowaniu decyzji.

Większe zakorzenienie i trwałość działalności są cechami charakterystyczny-
mi dla dużych centrów usług (zwłaszcza w zakresie zaangażowania kapitałowe-
go i wyników fi rmy). Mniej podatne na relokację są centra badawczo-rozwojowe 
z uwagi na ich duże zakorzenienie i lepszy wynik w zakresie wzrostu kompetencji. 
Mniej skłonne do relokacji są też przedsiębiorstwa dłużej działające na rynku kra-
kowskim.
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8. Przyszłość centrów usług w Krakowie

Prognozowanie rozwoju sektora centrów usług w Krakowie jest trudnym zada-
niem ze względu na brak możliwości przewidzenia wydarzeń, które mogą zmienić 
ścieżkę rozwoju sektora w danym miejscu. W wypadku Krakowa należy rozważyć 
dwie kwestie. Po pierwsze, czy będzie on nadal atrakcyjnym miejscem dla nowych 
inwestorów z tej branży. A po drugie, czy zaistnieje, tak czasem niepokojące decy-
dentów i pracowników (rozdział 6), zagrożenie relokacji działalności z Krakowa 
do innych części świata. Na przyszłość sektora będą miały wpływ nie tylko uwa-
runkowania lokalne, ale również sytuacja na światowych rynkach. Przyszłość sek-
tora jest pochodną jego zakorzenienia w lokalnej gospodarce oraz trwałości tego 
typu inwestycji (rozdział 7). Rozdział ten stanowi próbę przedstawienia możliwych 
scenariuszy rozwoju centrów usług w Krakowie w perspektywie krótko- (2–3 lat) 
i długoterminowej (5–10 lat) oraz ich prawdopodobieństwa. Przedstawione tu per-
spektywy opierają się oczywiście na bieżącej sytuacji gospodarczej i są odzwier-
ciedleniem opinii prezentowanych przez przedstawicieli branży oraz ekspertów.

Przyjrzyjmy się najpierw sytuacji w Krakowie. Pojawiają się twierdzenia, że 
napływ nowych inwestycji w centra usług może napotkać barierę w postaci na-
sycenia tego sektora w mieście. W największej mierze ma to dotyczyć sytuacji 
na rynku pracy, która miałaby być niesprzyjająca dla pracodawcy (wzrost wy-
nagrodzeń, brak odpowiednich kandydatów). Rzeczywiście bezrobocie w Kra-
kowie należy do najniższych w kraju27, ale wśród młodych osób jest ono nieco 
wyższe (istniejące statystyki urzędów pracy nie do końca odzwierciedlają rze-
czywisty poziom bezrobocia wśród absolwentów uczelni, którzy są rejestrowani 
w miejscach pochodzenia). Krakowskie uczelnie zapewniają za to co roku do-
pływ nowych absolwentów, którzy byli do tej pory głównym źródłem rekrutacji. 
Dodatkowo wykształcił się rynek wykwalifi kowanych pracowników, w tym me-
nedżerów, z doświadczeniem pracy w centrach usług, którzy mogą ułatwić start 
nowemu inwestorowi (choć swoim odejściem mogą utrudnić sytuację istnieją-
cych centrów). Presja płacowa zmniejszyła się w ostatnim okresie, a pracownicy 
są również mniej skorzy do zmiany miejsca pracy. Na ciągle dobrą sytuację na 

27 Stopa bezrobocia wynosiła 3,5% w czerwcu 2009 roku (dane GUP w Krakowie), w tym samym 
okresie w Polsce osiągnęła ona poziom 10,7%.



112

rynku pracy wskazują plany zatrudnienia istniejących centrów, które do końca 
2010 roku zapowiadają wzrost o 15–20% w stosunku do 2008 roku. Koszty, jak to 
było już wspomniane we wcześniejszych rozdziałach, nie grają tak dużej roli jak 
umiejętności. Już teraz kształtuje się krakowski model centrum usług z rosnącym 
udziałem bardziej zaawansowanych procesów, wymagających znajomości języ-
ków obcych przy umiarkowanych kosztach.

Eksperci wskazują również na mocną stronę Krakowa, który przyciąga pra-
cowników z innych części kraju, a nawet z zagranicy. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na osoby powracające z pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, spośród 
których wiele zdobyło dobre kompetencje językowe oraz niekiedy doświadczenie 
pracy w podobnej branży. Wizerunek oraz jakość życia z pewnością są w tym 
momencie dużym atutem miasta. Napływ pracowników z innych części kraju 
jest możliwy, ale nie na tym powinny się opierać strategie lokalizacyjne centrów 
usług, a raczej na lokalnych zasobach. Dużą barierą w obu przypadkach są jednak 
koszty utrzymania w Krakowie, w tym ceny nieruchomości, które pomimo spo-
wolnienia nie spadają tak, jak to przewidywano. 

Zupełnie odwróciła się również sytuacja na rynku przestrzeni biurowej, któ-
ry znacznie się powiększył i jest obecnie rynkiem najemcy. Wprawdzie część 
projektów została wstrzymana z powodu spowolnienia gospodarczego, ale już 
w 2009 roku oddano do użytku kilka nowych biurowców, które dysponują zna-
czącą powierzchnią nowoczesnych biur.

Utrudnieniem dla Krakowa może być jedynie to, że dla PAIiIZ z perspektywy 
całego kraju bardziej celowe jest wspieranie innych ośrodków, zwłaszcza słabiej 
rozwiniętych, jak na przykład Lublin czy Białystok. W tym momencie z jednej 
strony Kraków jest postrzegany jako miasto, które już odniosło sukces w przycią-
ganiu inwestycji zagranicznych. Z drugiej strony większość raportów, w tym tych 
zamawianych przez PAIiIZ, wskazuje na stolicę Małopolski jako nadal atrakcyjne 
miejsce dla lokalizacji inwestycji z tego sektora. Ważne jest również, aby władze 
miasta swoimi działaniami wspierały wizerunek Krakowa jako miasta atrakcyjne-
go do inwestowania w centra usług.

Badanie, którego wyniki są prezentowane w niniejszej publikacji, było prowa-
dzone w okresie znaczącego spowolnienia gospodarczego na świecie, co znalazło 
odzwierciedlenie w dyskusji na temat przyszłości centrów usług. Zdania w tej 
kwestii są jednak podzielone. Z pewnością zadowolone mogą być fi rmy, które 
podjęły decyzję o outsourcingu lub otwarciu centrum usług wspólnych przed 
pogorszeniem koniunktury. Spowolnienie gospodarcze może być z jednej strony 
korzystne dla tego sektora, gdyż fi rmy chcą obniżać koszty funkcjonowania, kon-
centrując się na działalnościach dla nich kluczowych. Z drugiej strony, stopień 
kryzysu był tak duży, że wiele fi rm musiało walczyć o przetrwanie, a decyzje 
o outsourcowaniu części procesów odłożyło na lepsze czasy.

Trudno sobie wyobrazić inwestycje w nowe centra R&D, które na początku 
wymagają poniesienia znaczących nakładów. Większe możliwości kryzys daje 
sektorowi BPO, a w nieco mniejszym stopniu SSC. Wydaje się, że dopiero popra-
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wa światowej sytuacji gospodarczej może przynieść wymierne korzyści i przy-
czynić się do dalszego wzrostu centrów usług. Otwarta pozostaje odpowiedź na 
pytanie, czy skorzysta na tym Kraków.

Można rozważyć pięć procesów, które mogą kształtować analizowany sektor. 
Dwa pierwsze obrazowałyby optymistyczny scenariusz jego rozwoju, a mianowi-
cie napływ nowych inwestycji oraz wzrost istniejących centrów. Trzecią tenden-
cją może być stabilizacja istniejących centrów, co oznaczałoby utrzymanie ich 
obecnej liczby oraz brak większych zmian w zatrudnieniu. Bardziej negatywne 
scenariusze obejmowałyby spadek zatrudnienia w istniejących centrach, a w naj-
gorszym wypadku ich relokację – zamykanie oddziałów w Krakowie i przenosze-
nie działalności do innych miast. Oczywiście może się zdarzyć, że wyżej opisane 
procesy będą zachodzić w tym samym okresie, na przykład wzrostowi zatrudnie-
nia w niektórych centrach mogą towarzyszyć zamknięcia innych centrów.

W wypadku sektora BPO/SSC opinie nawet wśród menedżerów krakowskich 
centrów usług są podzielone. Część twierdzi, że rynek w Krakowie jest na tyle 
nasycony, że nie ma już miejsca dla nowych centrów tego typu. Inni przekonu-
ją, że wejście nowych graczy jest możliwe, przy założeniu jednak dość dużej 
skali przedsięwzięcia (minimum 200 osób) oraz skoncentrowaniu się od razu na 
bardziej zaawansowanych procesach (działalności transakcyjne już teraz są prze-
noszone z krakowskich centrów do Azji). Tym samym wydaje się, że w krótkiej 
perspektywie czasowej najbardziej prawdopodobny jest scenariusz zakładający 
ciągły rozwój istniejących centrów (ryc. 34). Mniej prawdopodobny, choć nie 
wykluczony, jest napływ nowych inwestycji. Nie powinno też raczej dojść do 
wycofania się w tym czasie inwestorów, chyba że cała spółka lub nawet sama 
spółka-matka w wypadku centrów SSC czy R&D wpadnie w kłopoty. W dłuższej 
perspektywie (5–10 lat) można się jednak spodziewać stabilizacji sektora, przy 
zwiększonym ryzyku zamknięcia któregoś z krakowskich centrów. Ze względu 
na cechy tego sektora (w tym mniejsze niż w wypadku działalności przemysłowej 
zakorzenienie i trwałość) sytuacja może być wyjątkowo dynamiczna. W najbar-
dziej negatywnym scenariuszu w ciągu najbliższych 10 lat może zniknąć z Kra-
kowa nawet kilka centrów usług.

W wypadku sektora R&D wydaje się, że zarówno w krótkiej, jak i dłuższej 
perspektywie czasowej jest możliwy napływ nowych inwestycji. Jest ich mniej 
niż inwestycji BPO/SSC, ale wizerunkowo są one bardziej spektakularne. Dy-
namika rozwoju istniejących fi rm będzie jednak z pewnością nieco mniejsza niż 
w BPO/SSC. W dłuższej perspektywie również można się spodziewać pewnej 
stabilizacji sektora. Wycofywanie się inwestorów wydaje się mniej prawdopo-
dobne niż w wypadku centrów usług outsourcingowych i usług wspólnych.

Bardzo interesującym zagadnieniem jest, czy powstaną w Krakowie polskie 
fi rmy outsourcingowe, które będą zdolne do globalnej konkurencji, tak jak to sta-
ło się w Indiach. Z jednej strony, najprawdopodobniej część kadry menedżerskiej 
będzie skłonna do założenia własnej działalności. Początkowo obiecującym ryn-
kiem mogą być polskie fi rmy, które odkrywają dopiero korzyści z outsourcowa-
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nia niektórych procesów do wyspecjalizowanych fi rm zewnętrznych. Kolejnym 
etapem może być ekspansja zagraniczna polskich centrów outsourcingowych. 
W ten sposób rozwinęło się kilka indyjskich globalnych fi rm sektora BPO. Z dru-
giej strony, być może bardziej prawdopodobny jest scenariusz irlandzki, kraju, 
w którym sektor ten również rozwinął się na dużą skalę, a mimo to nie doczekał 
się powstania własnych globalnych fi rm.

Rycina 34. Scenariusze rozwoju sektora centrów usług w Krakowie
Źródło: opracowanie własne
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Przyszłość centrów zależy w pewnym stopniu od pojawienia się lokalizacji 
alternatywnych wobec Krakowa i wzrostu konkurencyjności innych ośrodków 
przyciągających centra. Wydaje się, że w wyniku rozwoju lokalnych umiejętności 
nie dojdzie do spektakularnych relokacji z Krakowa do innych polskich miast. 
Pojedyncze mogą być przypadki ekspansji centrów posiadających oddział w Kra-
kowie do innych tańszych miast. 

W skali globalnej pojawia się coraz więcej konkurencyjnych miejsc lokaliza-
cji centrów. Większość z nich nie posiada jednak unikalnej kombinacji cech cha-
rakterystycznych dla Krakowa jako miejsca koncentracji niższych niż w krajach 
pochodzenia kosztów pracy, znajomości języka angielskiego oraz wiedzy i umie-
jętności. Tańsze kraje europejskie (Rumunia czy Bułgaria) mogą stanowić pewną 
konkurencję dla centrów badawczo-rozwojowych i BPO – z uwagi jednak na sła-
bą znajomość języka angielskiego nie są to konkurencyjne lokalizacje dla więk-
szości centrów krakowskich. Przenoszenie prostych działalności rutynowych do 
Azji jest nieuniknione, ale w wypadku zaawansowanych kompetencji Kraków 
nadal wygrywa z lokalizacjami w Indiach. Niewątpliwie pewnym zagrożeniem 
mogą się okazać w dłuższej perspektywie czasowej niektóre kraje afrykańskie, 
zwłaszcza dawne kolonie brytyjskie.

Jeżeli kryzys się skończy, to nie wiem, czy mimo to znajdą się fi rmy, które będą chciały 
inwestować w Krakowie. Wynika to z tego, że fi rmy konsultingowe odradzają Kraków jako mia-
sto już nasycone i o wzrastających kosztach, a PAIiIZ zniechęca do inwestowania, bo promuje 
mniejsze miasta, na przykład Bydgoszcz. Jeżeli ktoś zainwestuje, to tylko dlatego, że będzie 
miał duże powody, żeby tak zrobić. Z Krakowem jest jak z Bangalore w Indiach, które wszyscy 
odradzają, ale jak ktoś się uprze, to tam zainwestuje. (menedżer centrum BPO)

Kraków stanie się z pewnością droższy i wzrośnie konkurencyjność innych ośrodków, ale 
utrzyma się jako ośrodek BPO dzięki silnym umiejętnościom językowym, młodej ludności i więk-
szej specjalizacji. Teraz do obsługi jednego kontraktu potrzebujemy 100 osób, a w przyszłości 
będziemy potrzebować 10 osób do 10 kontraktów – będzie większa specjalizacja i większa 
produktywność. Gdyby ktoś chciał teraz centrum założyć w Krakowie, to uważam, że jest szalo-
ny. Do niedawna w Polsce było proste rozwiązanie dla inwestora w usługach: idź do Krakowa. 
A teraz jest lepiej, tak jak Genpact, pójść do Lublina. Tak robią mądre fi rmy. Najlepiej albo być 
pierwszym, albo pójść do Indii. (menedżer centrum BPO)

Według mnie sektor BPO w Krakowie będzie się nadal rozwijał, za to istniejące centra SSC 
osiągnęły już swój poziom rozwoju. Jest przy tym miejsce dla nowych fi rm z sektora BPO/SSC, 
choć zakładanie centrum ma sens przy pewnej skali, minimum 200 osób, które gwarantuje 
opłacalność inwestycji. Ale procesy transakcyjne, prostsze, niewymagające takiej znajomości 
języka, będą wypływać, głównie do Azji. W Polsce będą za to obsługiwane procesy, które wy-
magają wiedzy technicznej (w sensie rozumienia całego procesu, na przykład księgi głównej) 
i znajomości języków. (menedżer centrum BPO)

Sektor BPO/SSC w Krakowie ma przed sobą dobre perspektywy. Centra usług będą posu-
wały się w górę łańcucha wartości dodanej. Są fi rmy, które zajmują się bardziej podstawowymi 
procesami, ale jest miejsce dla tych, którzy zajmują się bardziej zaawansowanymi, tak jak my. 



Jesteśmy zadowoleni z tego, że mogliśmy zatrudnić osoby, które zdobyły już doświadczenie 
w innych centrach. Nie zgadzam się z opinią, że Kraków jest już nasycony i że pensje są za 
wysokie. Według mnie jest ciągle miejsce dla nowych centrów. (menedżer centrum SSC)

Sektor IT w Krakowie będzie się nadal rozwijał, dlatego że wszystkie fi rmy, które tu zain-
westowały (IBM, Google, Sabre), odniosły sukces i zatrudniły dużo osób. A nowe inwestycje 
przyczyniają się tylko do dalszego rozwoju i wzmocnienia potencjału całego regionu. (menedżer 
centrum R&D)

W krótkiej perspektywie czasowej najbardziej prawdopodobny jest scenariusz 
zakładający ciągły rozwój istniejących centrów BPO/SSC. Mniej prawdopodob-
ny, choć niewykluczony, jest napływ nowych inwestycji. W dłuższej perspekty-
wie (5–10 lat) można się jednak spodziewać stabilizacji sektora BPO/SSC, przy 
zwiększonym ryzyku zamknięcia któregoś z krakowskich centrów. Ze względu na 
mniejsze niż w wypadku działalności przemysłowej zakorzenienie i trwałość, nie 
można wykluczyć relokacji.

W wypadku sektora R&D zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie cza-
sowej jest możliwy napływ nowych inwestycji. Mniej prawdopodobne jest wyco-
fywanie się inwestorów. Z punktu widzenia rozwoju rynku korzystnym procesem 
byłoby pojawienie się centrów outsourcingowych zakładanych przez polskich 
właścicieli.
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Podsumowanie

Kraków stanowi najistotniejszy pod względem zatrudnienia ośrodek sektora 
centrów usług w Polsce. Pracuje tu 12,3 tys. osób, czyli 30% całkowitej liczby 
zatrudnionych w zagranicznych centrach usług w Polsce. Duża jest w Krakowie 
przewaga przedsiębiorstw amerykańskich, które generują 52% całkowitego za-
trudnienia. Przeciętna inwestycja w centrum usług w Krakowie charakteryzuje się 
nakładami w wysokości 2,9 mln USD. Najwyższa przeciętna wielkość inwestycji 
cechuje centra badawczo-rozwojowe, a najniższa centra usług wspólnych.

Powstanie centrów usług w Krakowie było możliwe dzięki kombinacji dwóch 
czynników: dostępu do wykwalifi kowanych pracowników znających specyfi kę 
sektora (osób o znajomości języków obcych, w tym rzadkich języków europej-
skich) i niższych niż gdzie indziej kosztów prowadzenia działalności gospodar-
czej (zwłaszcza niższych kosztów pracy). Nieco mniej istotne dla wejścia cen-
trów dla Krakowa okazały się: obecność odpowiedniej infrastruktury dla biznesu, 
w tym powierzchni biurowej (Kraków posiada drugie po warszawskich zasoby 
powierzchni biurowej), rozpoznawalna w świecie marka (miasto jest doceniane 
w raportach fi rm doradczych zajmujących się sektorem BPO; stolica Małopolski 
przyciąga młodych zagranicznych specjalistów) oraz dobre połączenia lotnicze 
(obecność największego regionalnego portu lotniczego w kraju). Wsparcie dla 
inwestorów ze strony władz publicznych nie stanowiło istotnego czynnika loka-
lizacji w mieście.

W jaki sposób centra usług oddziałują na otoczenie i jaki mają wpływ na 
rozwój lokalny? Pierwszą formą oddziaływania jest zatrudnienie powstające 
u dostawców centrów usług. Zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe są największe 
w branży szkoleniowej i transporcie i w sumie przynoszą niemal 1400 miejsc 
pracy w otoczeniu, co jest wielkością dużo niższą niż w wypadku fi rm produkcyj-
nych. Dochodowe efekty mnożnikowe są większe i sięgają prawie 1900 miejsc 
pracy w otoczeniu, z których ponad 40% jest utrzymywanych w handlu. Zauwa-
żalne, choć niewielkie, jest zatrudnienie powstające przy obsłudze gości centrów 
w turystyce, gastronomii i transporcie (około 80 zatrudnionych). W sumie na 1000 
miejsc pracy w centrach usług około 270 miejsc pracy powstało w otoczeniu.

Drugą, po zatrudnieniu, formą wpływu na otoczenie są dochody budżetów lo-
kalnych i regionalnych z tytułu podatków. Największe wpływy pochodzą z udzia-
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łu w podatku od osób prawnych i z podatku od nieruchomości. Gdyby pracow-
nicy centrów płacili podatki w miejscu faktycznego zamieszkania, w roku 2008 
trafi łoby do budżetu miasta ponad 10 mln zł więcej, a wpływy z tego podatku pła-
conego przez pracowników centrów byłyby prawie dwukrotnie większe. Ponad 
17 mln zł dochodów trafi a do budżetu miasta Krakowa z tytułu trzech podatków: 
PIT, CIT i od nieruchomości. Procentowo największy udział centra usług wnoszą 
do budżetu gminy Zabierzów. Wpływy z tytułu podatków płaconych przez centra 
w Krakowie są trzykrotnie większe od sumarycznej wielkości wydatków budże-
tów lokalnych związanych z funkcjonowaniem centrów.

Bardzo istotną formą lokalnego oddziaływania centrów jest ich wpływ na 
rozwój kapitału ludzkiego w mieście. Centra stwarzają możliwość zatrudnienia 
zbliżonego do kierunku studiów, wykorzystanie wiedzy i umiejętności ze studiów 
(zwłaszcza w wypadku kierunków ekonomicznych, informatycznych, większo-
ści technicznych i ścisłych, niektórych humanistycznych i językowych). Rozwój 
sektora pozwolił dodatkowo zmniejszyć bezrobocie oraz zahamować odpływ wy-
kształconych absolwentów do innych miast lub za granicę. Dzięki częstym szkole-
niom pracownicy centrów nabywają nowych umiejętności, często niedostępnych 
do tej pory lokalnie, stają się tym samym specjalistami w swoich dziedzinach.

Nieco zaniedbywaną formą wpływu na otoczenie jest kształtowanie pozy-
tywnych relacji z lokalnymi społecznościami. Przeważająca część badanych fi rm 
posiada w swojej misji elementy CSR, ale w większości przypadków nie wy-
kształciły się jeszcze długoterminowe strategie zaangażowania społecznego, pro-
wadzące na przykład do trwałego partnerstwa z wybranymi organizacjami.

Generalnie opinie pracowników o pracy w sektorze są pozytywne. Są one 
jednak silnie zróżnicowane w zależności od typu centrum. Dużo lepsze zdanie 
o swojej pracy mają pracownicy centrów badawczo-rozwojowych, którzy uważa-
ją, że wykonywane w nich zadania wymagają większej kreatywności. W dużym 
stopniu wykorzystują oni wiedzę ze studiów, mają też większe możliwości roz-
woju i awansu, a samą przyszłość swojego sektora postrzegają optymistycznie. 
Pracownicy centrów BPO i SSC uważają się za specjalistów, ale mają wrażenie, 
że wykonywane przez nich zadania są monotonne i powtarzalne. Słabo oceniają 
oni możliwość wykorzystania w swojej pracy wiedzy ze studiów, choć przyznają, 
że centra dają im w zamian możliwości rozwoju nowych umiejętności. Uważa-
ją, że praca umożliwia im poznanie zasad funkcjonowania w międzynarodowym 
środowisku korporacji. Pracownicy centrów usług outsourcingowych i usług 
wspólnych są niezbyt zadowoleni z perspektyw awansu i żywią obawy co do 
możliwości przenoszenia centrów do tańszych lokalizacji, pomimo postrzeganej 
przez nich atrakcyjności Krakowa w tym zakresie.

Wraz z rozwojem sektora i napływem nowych inwestycji powstała masa kry-
tyczna menedżerów, którzy dzięki stowarzyszeniu ASPIRE w bardziej skuteczny 
sposób i silniejszym głosem wchodzą w relacje z aktorami lokalnymi. Niezbędne 
jest wzmocnienie istniejących działań wsparcia dotychczas prowadzonych przez 
władze publiczne. Należy dbać o wytworzenie atmosfery zaufania i współpracy 



pomiędzy wszystkimi aktorami (zwłaszcza samorządowymi). Palącą kwestią po-
zostaje rozwiązanie problemów transportowych (zwłaszcza związanych z dojaz-
dem pracowników do centrów komunikacją publiczną). W końcu ważne wydaje 
się stworzenie odrębnej strategii przyciągania inwestorów zewnętrznych, bazu-
jącej na potrzebach gospodarki miasta. Powinno się to jednak odbywać nie wy-
łącznie na bazie atrakcyjności turystycznej miasta, ale pozytywnego wizerunku 
sektora i tworzących go pracowników.

Zakorzenienie istniejących w Krakowie centrów nie jest małe. Wiele centrów 
odznacza się znacznym udziałem polskiej kadry menedżerskiej, a korzystanie z lo-
kalnych dostawców usług jest zaskakująco duże. Ocena stopnia zakorzenienia cen-
trów usług silnie zależy od typu centrum. Zdecydowanie większe jest ono wśród 
centrów badawczo-rozwojowych, a mniejsze w sektorze BPO/SSC. Stopień zako-
rzenienia zależy też od długości funkcjonowania w mieście: im dłużej funkcjonuje 
dane centrum, tym większe jest jego umocowanie w lokalnych realiach.

W zakresie trwałości należy polepszyć instrumenty utrudniające relokację 
centrów. W większości przypadków centra posiadają bowiem słabą, choć rosnącą 
autonomię w zakresie kształtowania budżetów. Pozytywnymi elementami trwało-
ści są rosnący zakres świadczonych w Krakowie usług oraz duże plany odnośnie 
do zatrudnienia.

W krótkiej perspektywie czasowej najbardziej prawdopodobny jest scena-
riusz zakładający ciągły rozwój istniejących centrów. Ze względu na mniejsze niż 
w wypadku działalności przemysłowej zakorzenienie i trwałość, w perspektywie 
5–10 lat nie można wykluczyć relokacji pojedynczych centrów sektora BPO/SSC.
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Summary

Kraków constitutes the most important hub in the service centre sector in Po-
land with respect to employment – 12,300 people work here, i.e. 30% of the total 
number of employees of foreign service centres in Poland. There is a signifi cant 
dominance of American enterprises in Kraków, which generate 52% of total em-
ployment. An average investment in a service centre in Kraków is characterised 
by outlays in the amount of USD 2.9 million. The highest average size of invest-
ments characterises research and development centres, whereas centres of shared 
services show the lowest amount of investments.

Establishment of service centres in Kraków was possible thanks to a combina-
tion of two factors: access to qualifi ed employees familiar with the specifi c nature 
of the sector (people who know foreign languages, including rare European lan-
guages) and costs of economic operation which are lower than in other areas (in 
particular lower labour costs). Slightly less signifi cant for the entry of centres to 
Kraków were presence of a proper infrastructure for business purposes, including 
offi ce premises (Kraków has second largest offi ce space resources after Warsaw), 
internationally recognisable brand (the city is appreciated in reports of consulting 
companies dealing with the BPO sector; the capital city of Małopolska (Lesser 
Poland) attracts young foreign specialists) and good fl ight connections (presence 
of the largest regional airport in the country). Public support for the investors did 
not constitute a signifi cant location factor in the city.

How do they impact the local environment and what is their infl uence on local 
development? The fi rst form of impact on the local environment is employment 
generated by service centre providers. Supply multiplier effects are largest in the 
training industry and transportation and in total they generate about almost 1,400 
workplaces locally, which is a value much lower than in the case of manufacturing 
activities. Income multiplier effects are greater and they reach almost 1,900 work-
places locally, out of which over 40% is maintained in trade. Perceptible, though lo-
wer, is employment generated with respect to servicing of centre guests in tourism, 
gastronomy and transportation (approx. 80 employed persons). In total, for every 
1,000 workplaces in the service centres, at least 270 came into being locally.

After employment, the second form of impact onto the local environment is 
revenue of the local and regional budget on account of taxes. Greatest revenues 
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derive from share in taxes on legal persons and real estate tax. If the employees of 
centres paid taxes in the place of their actual residence, over PLN 10 million more 
would be credited to the budget and receipts on account of this tax paid by the 
employees of centres would be twice as high. Over PLN 23 million of revenues 
goes to local governments on account of three taxes: PIT, CIT and real estate tax. 
In percentage terms, the service centres in the Zabierzów commune have greatest 
contribution to the budget of the commune. Receipts on account of taxes paid 
by the centres are 3 times higher than the summary value of expenses of local 
budgets related to the operation of centres.

A very important form of local impact of the centres is their infl uence on de-
velopment of human capital in the city. The centres create a possibility of em-
ployment which is convergent with the direction of studies, use of knowledge and 
skills acquired during studies (especially in the case of economic and IT studies, 
majority of technical and scientifi c studies, some humanistic and language stu-
dies). Additionally, the sector’s development allowed for decreasing unemploy-
ment and slowed down the outfl ow of educated graduates to other cities or abroad. 
Thanks to frequent training sessions, employees of centres acquire new skills, 
often unavailable locally, and thereby become specialists in their areas.

A slightly neglected form of impact onto the environment is shaping positive 
relations with local communities. A predominant part of interviewed companies 
have CSR elements in their mission, although in the majority of cases, they have 
not yet worked out long-term strategies of social involvement leading to durable 
partnership with selected organisations.

In general, the employees’ opinions on work in the sector are positive. Howe-
ver, they are strongly diversifi ed depending on the type of a centre. Employees of 
research and development centres have a much better opinion on their work; they 
believe that tasks fulfi lled in such centres require greater creativity. They make 
a good use of their knowledge from studies, they also have greater possibilities of 
development and promotion and they perceive the future of their sector in optimi-
stic terms. Employees of BPO and SSC centres believe themselves to be specia-
lists, yet they have an impression that tasks performed by them are monotonous 
and repetitive. They evaluate the possibility of making use of their knowledge 
from studies on a low level, yet they admit that in exchange for this, the centres 
offer possibilities of developing new skills. They believe that their work allows 
them to become acquainted with the principles of functioning in international cor-
porate environment. Employees of outsourcing service centres and shared service 
centres are not overly satisfi ed with promotion prospects and fear the possibility 
of transferring the centres operations to cheaper locations, in spite of the attracti-
veness of Kraków perceived by them in this respect.

Along with the sector’s development and infl ow of new investments, a critical 
managerial mass was created; the managers, thanks to the ASPIRE association, 
enter into relations with local players more effectively and sturdily. It is necessary 
to strengthen the existing support activities conducted by public authorities and 



take care of creation of atmosphere of trust and cooperation among all players (in 
particular self-government). Solving transportation problems remains an urgent 
issue (in particular related to transportation of employees to the centres by public 
transportation). Finally, creation of a separate strategy for attracting external in-
vestors, based on the needs of the city’s economy, seems to be an important issue. 
However, this should be done not only on the basis of the city’s tourist attracti-
veness, but also the positive image of the sector and the employees that create it.

The centres which exist in Kraków are strongly embedded in the city. Many 
of them are characterised by signifi cant share of Polish managerial personnel, 
and use of local service suppliers is surprisingly high. Evaluation of the embed-
dedness of service centres depends on the type of centre. It is defi nitely greater 
among R&D centres and lower in the BPO/SSC sector. The degree of embedde-
dness also depends on the length of operation in the city: the longer a given centre 
operates, the greater is its involvement in the local milieu.

As far as durability is concerned, it is necessary to improve instruments pre-
venting relocation of centres. In the majority of cases centres have weak, though 
growing, autonomy with respect to budget shaping. Positive elements of durabi-
lity include growing scope of services provided in Kraków and extensive plans 
regarding employment.

In a short-time perspective, the most probable scenario assumes constant de-
velopment of the existing centres. On account of lower embeddedness and dura-
bility in comparison to industrial activity in the prospect of 5–10 years, it is not 
possible to rule out relocation of individual centres in the BPO/SSC sector.





131

Spis rycin

Rycina 1. Schemat relacji pomiędzy centrum usług a jego otoczeniem .......  13
Rycina 2. Liczba i typy centrów usług w poszczególnych miastach 
 Polski  ......................................................................................................  23
Rycina 3. Udział Krakowa w ogólnej liczbie zagranicznych 
 centrów usług w Polsce ...........................................................................  24
Rycina 4. Liczba zatrudnionych w zagranicznych centrach usług w Polsce  25
Rycina 5. Liczba centrów usług w Krakowie według rodzaju 
 i lat powstania ..........................................................................................  26
Rycina 6. Liczba centrów usług w Polsce według rodzaju i lat powstania ..  27
Rycina 7. Udział poszczególnych typów centrów usług w ogólnej liczbie 
 zagranicznych centrów w Polsce oraz w Krakowie ................................  27
Rycina 8. Lata powstawania centrów usług w Krakowie a pochodzenie 
 kapitału  ........................................................................................................  28
Rycina 9. Zagraniczne centra usług w Krakowie a kraj pochodzenia 
 kapitału ....................................................................................................  29
Rycina 10. Zagraniczne centra usług w Polsce a kraj pochodzenia 
 kapitału ....................................................................................................  29
Rycina 11. Struktura zatrudnienia w zagranicznych centrach usług w Polsce 
 i Krakowie (według typu centrum) ..........................................................  31
Rycina 12. Struktura zatrudnienia w poszczególnych centrach usług 
 w Krakowie (według klas wielkości centrów) ........................................  32
Rycina 13. Struktura zatrudnienia w zagranicznych centrach usług 
 według kraju pochodzenia kapitału .........................................................  32
Rycina 14. Struktura nakładów inwestycyjnych w zagraniczne 
 centra usług w Krakowie według kraju pochodzenia kapitału ................  34
Rycina 15. Zależność między rokiem zainwestowania w Krakowie 
 a nakładami inwestycyjnymi i liczbą zatrudnionych  ..............................  35
Rycina 16. Typy centrów a świadczone w nich usługi .................................  36
Rycina 17. Lokalizacja i zatrudnienie w centrach usług w Krakowie ..........  38
Rycina 18. Czynniki brane pod uwagę przy lokalizacji centrum usług 
 w Krakowie – analiza odpowiedzi otwartych .........................................  44



132

Rycina 19. Zmiana uwarunkowań lokalnych w ostatnich latach w opinii 
 menedżerów centrów usług .....................................................................  47
Rycina 20. Liczba miejsc pracy powstałych dzięki funkcjonowaniu centrów 
 w otoczeniu  .............................................................................................  63
Rycina 21. Miejsce zamieszkania pracowników centrów usług  ..................  66
Rycina 22. Miejsce zamieszkania, w którym pracownicy centrów usług 
 składali deklarację PIT za 2008 rok ........................................................  67
Rycina 23. Pochodzenie pracowników centrów usług według regionów 
 i miast, w których studiowali (studiują)  .................................................  78
Rycina 24. Pracownicy centrów usług według miejsca studiów i typu 
 centrum  ...................................................................................................  79
Rycina 25. Opinie pracowników centrów usług na temat hasła 
 „Specjalista. Nie wklepywacz” w stosunku do wykonywanych przez 
 nich zadań  ...............................................................................................  94
Rycina 26. Opinie pracowników centrów usług na temat kreatywności 
 wykonywanych przez nich zadań  ...........................................................  95
Rycina 27. Opinie pracowników centrów usług na temat monotonności 
 i powtarzalności wykonywanej pracy .....................................................  95
Rycina 28. Opinie pracowników centrów usług na temat możliwości 
 praktycznego wykorzystania wiedzy ze studiów w ich pracy  ................  97
Rycina 29. Opinie pracowników centrów usług na temat możliwości 
 zdobywania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w ich pracy  ...........  97
Rycina 30. Opinie pracowników centrów usług na temat tego, 
 czy wynagrodzenia w nich są wyższe niż w innych sektorach ...............  98
Rycina 31. Opinie pracowników centrów usług na temat możliwości 
 awansu w ich pracy .................................................................................  98
Rycina 32. Opinie pracowników centrów usług na temat tego, czy praca 
 w centrach ma dużą przyszłość, bo Kraków będzie dla nich atrakcyjnym 
 miejscem jeszcze przez wiele lat  ............................................................  99
Rycina 33. Opinie pracowników centrów usług na temat tego, 
czy praca w centrach jest niepewna, bo może być przeniesiona 
 do tańszych krajów ..................................................................................  100
Rycina 34. Scenariusze rozwoju sektora centrów usług w Krakowie ..........  114



133

Spis tabel

Tabela 1. Pojęcia związane z offshoringiem i outsourcingiem .....................  14
Tabela 2. Największe zagraniczne centra usług w Krakowie .......................  30
Tabela 3. Pracownicy centrów usług według płci .........................................  33
Tabela 4. Pracownicy centrów usług według wieku .....................................  33
Tabela 5. Nakłady inwestycyjne na poszczególne typy centrów usług 
 w Krakowie ............................................................................................  34
Tabela 6. Obiekty biurowe najczęściej wynajmowane przez centra usług 
 w Krakowie .............................................................................................  37
Tabela 7. Hierarchia ważności czynników lokalizacji krakowskich centrów 
 usług w opinii menedżerów .....................................................................  43
Tabela 8. Pochodzenie dostawców usług ......................................................  54
Tabela 9. Liczba dni przeznaczonych na szkolenia zewnętrzne ...................  56
Tabela 10. Stopień korzystania z dodatkowych świadczeń i liczba miejsc 
 pracy powstała dzięki świadczeniom pozapłacowym .............................  57
Tabela 11. Miejsca pracy istniejące w wyniku zaopatrzeniowych efektów 
 usługowych w 2009 roku .........................................................................  58
Tabela 12. Zaopatrzeniowe efekty mnożnikowe...........................................  59
Tabela 13. Miejsca pracy istniejące dzięki efektom dochodowym 
 pracowników centrów usług ....................................................................  61
Tabela 14. Miejsca pracy generowane przez gości centrów w 2009 roku ....  62
Tabela 15. Wpływy z podatku CIT do budżetów lokalnych w 2007 roku ....  65
Tabela 16. Wpływy z podatku CIT według typu centrum w 2007 roku .......  65
Tabela 17. Wpływy z podatku CIT według okresu powstania w 2007 roku  65
Tabela 18. Wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
 z podatku od osób fi zycznych zatrudnionych w krakowskich 
 centrach usług (w tys. zł) .........................................................................  69
Tabela 19. Rzeczywiste oraz potencjalne wpływy do budżetów jednostek 
 samorządu terytorialnego z podatku od osób fi zycznych zatrudnionych 
 w krakowskich centrach usług .................................................................  70
Tabela 20. Wpływy z podatku od nieruchomości i udziału budżetów 
 samorządowych w podatkach dochodowych w 2009 roku (w mln zł)....  72
Tabela 21. Struktura pracowników według rodzaju ukończonych studiów..  75



Tabela 22. Miejsca pracy zajmowane przez absolwentów różnych 
 kierunków studiów ..................................................................................  75
Tabela 23. Rozkład wynagrodzeń według typu centrum i porównania 
 ze średnią (n = 25) ...................................................................................  77
Tabela 24. Doświadczenie pracy w innym centrum (według typu centrum)   79
Tabela 25. Staż pracy (według typu centrum) ..............................................  80
Tabela 26. Centra korzystające z rządowych programów wsparcia .............  82
Tabela 27. Typologia centrów usług pod względem stopnia zaangażowania 
 społecznego .............................................................................................  89
Tabela 28. Przykłady zaangażowania społecznego analizowanych centrów 
 usług ........................................................................................................  90
Tabela 29. Opinie pracowników centrów usług na temat wykonywanej 
 przez nich pracy  ......................................................................................  96
Tabela 30. Opinie pracowników centrów usług na temat przyszłości 
 centrów usług  ..........................................................................................  100
Tabela 31. Podsumowanie opinii pracowników centrów usług o sektorze...  101
Tabela 32. Konstrukcja wskaźnika zakorzenienia centrów usług  ................  104
Tabela 33. Cząstkowe i sumaryczne wskaźniki zakorzenienia 
 w zależności od typu, wielkości oraz czasu funkcjonowania centrum ...  106
Tabela 34. Konstrukcja wskaźnika stopnia trwałości centrów usług  ...........  107
Tabela 35. Cząstkowe i sumaryczne wskaźniki stopnia trwałości 
 w zależności od typu, wielkości oraz czasu funkcjonowania centrum ...  109

 



REDAKCJA
Agnieszka Stęplewska

KOREKTA
Grzegorz Korczyński

SKŁAD I ŁAMANIE
Katarzyna Mróz

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-631-18-81, tel. 12-631 18 82, fax 12-631-18-83


