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Dlaczego 
Warszawa?
 
Warszawa to główny ośrodek gospodarczy 
i biznesowy kraju. Stolica Polski jest również 
jedną z najważniejszych i największych 
metropolii w Europie Środkowo-Wschodniej, 
charakteryzując się bardzo dużym 
potencjałem inwestycyjnym. Nowoczesną 
gospodarkę miasta wyróżnia znaczny 
udział usług opartych na wiedzy, do 
czego przyczynia się działalność centrów 
outsourcingu procesów biznesowych (BPO), 
centrów usług wspólnych (SSC), centrów IT 
oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D).

W niniejszym raporcie zaprezentowano 
najważniejsze informacje charakteryzujące 
sektor nowoczesnych usług biznesowych 
w Warszawie. Omówiono również wybrane 
aspekty lokalnego rynku pracy, rynku 
nieruchomości biurowych, dostępności 
czasowej, jakości życia i zaplecza 
biznesowego oraz wsparcia dla inwestorów 
ze strony władz lokalnych.



RYCINA 1
KLUCZOWE CECHY WARSZAWY JAKO ATRAKCYJNEGO OŚRODKA USŁUG DLA BIZNESU

Źródło: opracowanie własne ABSL

Największy ośrodek gospodarczy, 
akademicki i kulturalny w Polsce.

Jeden z trzech największych 
ośrodków usług biznesowych  
w Europie Środkowo-Wschodniej  
– charakteryzujący się dojrzało-
ścią i trwałym rozwojem sektora.

Największy ośrodek biurowy  
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Najlepiej skomunikowana  
metropolia w Polsce.

Jeden z trzech ośrodków w Polsce 
najlepiej ocenianych pod wzglę-
dem ogólnej satysfakcji centrów 
usług dla biznesu z miejsca 
prowadzenia działalności  
(ranking ABSL).

Konkurencyjne koszty operacyjne 
oraz zatrudnienia w porównaniu 
do największych metropolii  
w Europie Zachodniej i Północnej.

Wysoka jakość szkolnictwa 
wyższego.
W rankingu QS EECA University Rankings 2018 
Uniwersytet Warszawski (największy uniwersytet  
w Polsce) zajął 6. miejsce wśród 200 najlepszych uczelni 
w regionie „Europy Wschodzącej” i Azji Centralnej 
(Emerging Europe and Central Asia).

Uniwersytet Warszawski znajduje się na czele Rankingu 
Szkół Wyższych Perspektywy 2018 klasyfikującym 
najlepsze szkoły wyższe w Polsce (ex aequo  
z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie).  
Trzecie miejsce wśród uczelni publicznych zajmu-
je Politechnika Warszawska. Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie zajmuje najwyższe  
miejsce w grupie uczelni niepublicznych w kraju.

III miejsce w Europie 
Pozycja Warszawy w rankingu 
„Europejskie miasta i regiony przy-
szłości 2018/19” (fDi Intelligence, 
Financial Times) w kategorii  
europejskich miast przyjaznych  
dla biznesu (Business Friendliness)  
– za Londynem i Dublinem.

W głównym zestawieniu miast 
przyszłości miasto zajęło 11. 
pozycję w Europie (II miejsce 
w „Europie Wschodniej”). Warszawa 
zajęła również I miejsce w rankingu 
„Polskie miasta przyszłości 2017/18” 
(fDi Intelligence).
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Odległość 
(km)

Czas podróży

Samochód Pociąg Samolot

Berlin 520 5h 30min 6h 20min 1h 30min

Frankfurt nad Menem 890 10h 00min 10h 45min* 1h 45min

Amsterdam 1 100 11h 30min 13h 00min* 2h 00min

Moskwa 1 150 14h 30min 19h 00min 2h 00min

Paryż 1 370 15h 00min 14h 45min** 2h 30min

Londyn 1 450 17h 00min 21h 00min*** 2h 30min

Warszawa jest liderem 
w finansowaniu transportu 
publicznego w Polsce. 
Miasto wydaje na ten cel 
największą część budżetu 
w porównaniu z innymi 
dużymi polskimi miastami. 
W przeliczeniu na mieszkań-
ca przeznacza na transport 
publiczny o 80% więcej niż 
drugie miasto w rankingu. 

Źródło: opracowanie własne ABSL

Źródła: Deutsche Bahn, Goeuro, Google Flights, Google Maps, PKP PLK

TABELA 1
ODLEGŁOŚĆ I SZACOWANY CZAS PODRÓŻY DO WYBRANYCH MIAST

* Każda gwiazdka oznacza konieczność jednej przesiadki

Źródło: www.transport-publiczny.pl
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RYCINA 2
POŁOŻENIE WARSZAWY
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Dostępność zewnętrzna miasta

Warszawa położona jest w centrum Polski na 
skrzyżowaniu najważniejszych europejskich szlaków 
drogowych (E 30, E 67 – Via Baltica, E 77, E 372) 
i kolejowych (E 20, E 65, E 75 – Rail Baltica). Dobrą 
dostępność w transporcie drogowym zapewniają 
autostrada A2 oraz drogi ekspresowe S7, S8 i S17. 
Warszawa jest również dużym węzłem kolejowym, 
skąd prowadzą bezpośrednie linie kolejowe: nr 1  
(do Katowic), nr 2 (do granicy z Białorusią), nr 3  
(do granicy z Niemcami), nr 6 (do granicy z Białorusią), 
nr 7 (do granicy z Ukrainą), nr 8 (do Krakowa), nr 9 
(do Gdańska). Krzyżują się tu linie kolejowe biegnące 
pomiędzy zachodnimi i wschodnimi oraz  

 
północnymi i południowymi granicami Polski. 
W Warszawie znajduje się Lotnisko Chopina 
(WAW) zapewniające dostęp do najważniejszych 
światowych centrów przesiadkowych (m. in. Londyn 
Heathrow, Frankfurt nad Menem, Chicago-O’Hare, 
Paryż Charles de Gaulle, Pekin, Madryt, Amsterdam, 
Dubaj, Hamad) oraz 51 państw świata. Jest to 
największy port lotniczy w Polsce. W odległości 
33 km od centrum Warszawy znajduje się kolejny 
port lotniczy – Warszawa-Modlin (WMI), skąd 
realizowane są połączenia do 10 europejskich stolic. 
Obecnie prowadzone są liczne inwestycje, dzięki 
którym systematycznie zwiększa się dostępność 
transportowa miasta.

RYCINA 3
DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA MIASTA
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Odległość i czas dojazdu z centrum miasta

Liczba obsługiwanych krajów 

Liczba kierunków lotów

Całkowity ruch pasażerski

Liczba linii lotniczych

Źródło: www.lotnisko-chopina.pl, www.modlinairport.pl, Google Flights

7 km / 20 min

Lotnisko Chopina 
(WAW)

51

121

15,75 mln (2017) 

18 mln (2018*) 

31

33 km / 45 min

Warszawa-Modlin 
(Wmi)

13

48

2,9 mln (2017) 

1

3,1 mln (2018*) 

Frankfurt nad Menem 50 1h45min-1h55min

Amsterdam 43 2h05min-2h15min

Paryż Charles de Gaulle 47 2h25min-2h35min

Londyn Heathrow 40 2h40min-2h50min

Londyn City* 12 2h45min

Przykładowe linie lotnicze obsługujące połączenia regularne

PLL LOT, Wizz Air, Ryanair, 
Lufthansa, Emirates, Air France, 
British Airways, KLM

TABELA 2
LICZBA BEZPOŚREDNICH LOTÓW TYGODNIOWO  
DO WYBRANYCH MIAST I CZAS PRZELOTU

Bruksela Charleroi 10 2h05min

Paryż Beauvais 4 2h20min

Londyn Stansted 23 2h30min

Madryt Barajas 4 3h35min

Ryanair

* Od 7 stycznia 2019 r.

* prognoza * prognoza
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Warszawa-Modlin (WMI) Lotnisko Chopina (WAW)
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RYCINA 4
KOMUNIKACJA LOTNICZA
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Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Centra usług  
dla biznesu  
w Warszawie
 
Warszawa zajmuje drugie miejsce w Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej pod 
względem zatrudnienia w centrach usług dla 
biznesu. Wpływ na umocnienie się ośrodka 
w gronie najważniejszych hubów usług 
biznesowych w regionie wywarł w dużej 
mierze centrów firm rozpoznawalnych 
w skali świata, które zdecydowały się na 
ulokowanie w mieście swoich inwestycji. 
Zauważalny w ostatnich latach wzrost liczby 
nowych centrów usług, w szczególności 
tych obsługujących procesy w skali 
globalnej, a także pozytywne doświadczenia 
dotychczasowych inwestorów, przyczyniły 
się do przeformułowania krajobrazu 
biznesowego Warszawy, pozytywnie 
wpływając na jej wizerunek biznesowy. 
Dziś Warszawa jest silnym ośrodkiem 
kompetencyjnym w wielu różnych obszarach 
nowoczesnych usług biznesowych, 
wzmacniając swoją pozycję na europejskiej 
i globalnej mapie branży.
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RYCINA 5
SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W WARSZAWIE – KLUCZOWE INFORMACJE (1)

55 000
215

27

22%

22
65 000
240

Liczba pracowników zatrudnionych w warszawskich 
centrach usług BPO, SSC, IT, R&D świadczących usługi 
w językach obcych (stan na III kw. 2018 r.). Stanowi to blisko 
1/5 ogółu zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług 
biznesowych w Polsce.

Liczba centrów usług BPO, SSC, IT, R&D w Warszawie  
(III kw. 2018 r.). Do podmiotów zagranicznych należy  
79% ogółu warszawskich centrów.

Liczba państw, w których mają siedziby główne firmy 
posiadające centra usług biznesowych w Warszawie. 
W przypadku ponad 2/3 centrów są to USA, Polska, Wielka 
Brytania i Francja.

Liczba centrów usług BPO, SSC, IT, R&D funkcjonujących 
w Warszawie prognozowana na koniec 2020 r.

Źródło: opracowanie własne ABSL

Wzrost zatrudnienia w centrach usług w Warszawie od 
początku 2017 r. Oznacza to przyrost bezwzględny liczby 
miejsc pracy o 10 tys. osób, co jest najlepszym wynikiem 
w Polsce.

Liczba centrów usług dla biznesu powstałych od 
początku 2017 r. Plany firm dotyczące zatrudnienia w tych 
inwestycjach zakładały powstanie ponad 6 000 nowych 
miejsc pracy, z czego połowa została już wygenerowana.

Liczba zatrudnionych w centrach BPO, SSC, IT, R&D 
w Warszawie prognozowana na koniec 2020 r.
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Chapter ABSL w Warszawie

Warszawski oddział (Chapter) ABSL skupia inwestorów sektora usług biznesowych działających na rynku stołecz-
nym. Jego rolą jest wspieranie członków ABSL, podejmowanie działań wspierających i promujących sektor usług dla 
biznesu, organizowanie przedsięwzięć ułatwiających wzajemną wymianę wiedzy i najlepszych praktyk, podejmowanie 
inicjatyw budujących dobry klimat inwestycyjny. Wśród działań stołecznych struktur ABSL można wymienić m.in. 
cykliczne spotkania poświęcone kwestiom kluczowym z punktu widzenia sektora – takim jak zarządzanie talentami, 
rozwój nowoczesnych technologii, w tym automatyzacji, robotyzacji czy sztucznej inteligencji, problemom zarządzania 
i budowania silnej marki. Przedstawiciele ABSL prowadzą też aktywny dialog z władzami Warszawy w zakresie możli-
wości rozwoju sektora usług biznesowych na stołecznym rynku, podejmują współpracę z uczelniami wyższymi. 

Iwona Dudzińska
Vice President, ABSL
Citi Service Center Poland Head

Firmy członkowskie ABSL zatrudniają w mieście ponad 30 000 osób. Członkowie ABSL obecni w Warszawie to:

Accenture / Amadeus / American Express / ASTEK / Atos / AVON / Billennium / bioMerieux / BNP Paribas / Bruker / 
Capgemini / Citibank / Coca-Cola / Colgate-Palmolive / CORE Services / Credit Suisse / Cybercom / Danone /  
Demant Technology Centre / Dentons / Diebold Nixdorf / DLA Piper / DSV International Shared Service / DXC Technology /  
Elekta AB / Elopak / EY / F5 Networks / Franke / GFT / Goldman Sachs / Google / Grant Thornton Frąckowiak / Hays /  
Hicron / IBM / intive / IT Kontrakt / J.P. Morgan / JCommerce / JLL / KMD / Leasing / Team Lingaro / Linklaters / 
Lionbridge / Luxoft / ManpowerGroup Solutions / Mercer / Mettler-Toledo / MicroStrategy / MMC Group Services / 
MoneyGram / Nordea / OEX / Orange / Pandora / Parker Hannifin / Procter & Gamble / PwC / ProService Finteco / 
Provident / Roche / Sage / Schneider Electric / Siemens / Sii / SIX Global Services / Sonova / Stanley Black & Decker / 
T-Mobile / Teleperformance Polska / UniCredit Business Integrated Solutions / VELUX / Westminster Bank / Wipro / Zoetis

 
KONCEPCJA RAPORTU I INFORMACJE METODYCZNE

W niniejszym raporcie przyjęto szeroką definicję sektora nowoczesnych usług biznesowych, obejmującą działalność 
centrów outsourcingu procesów biznesowych (BPO), centrów usług wspólnych (SSC), centrów IT oraz centrów badaw-
czo-rozwojowych (R&D). Wyniki zaprezentowanych analiz dotyczą działalności centrów usług, których firmy macierzyste 
posiadają centrale w Polsce (centra polskie) oraz poza jej granicami (centra zagraniczne). Poszczególne podmioty przypo-
rządkowano do podstawowych typów (BPO, SSC, IT, R&D), biorąc pod uwagę dominujący profil ich działalności.

Centra „contact center” działające na rzecz klientów zewnętrznych zaliczono do kategorii BPO. Centrami IT określono 
podmioty świadczące usługi outsourcingu rozwiązań IT (m.in. utrzymanie systemów, aplikacji, infrastruktury, wsparcie 
techniczne) i/lub tworzące oraz sprzedające (wdrażające) oprogramowanie dla zewnętrznych klientów. Co istotne, w anali-
zach nie uwzględniono firm, które w skali kraju świadczą usługi wyłącznie w języku polskim dla klientów zlokalizowanych 
w Polsce. Ograniczenie to nie dotyczy centrów IT oraz R&D zajmujących się rozwojem oprogramowania, co z zasady 
wymaga tworzenia „produktu” w języku angielskim. Warto uściślić, że w analizach nie wzięto pod uwagę świadczenia usług 
wspólnych w ramach central firm, gdy działalność ta nie jest wydzielona w postaci odrębnych jednostek, czyli dedykowanych 
centrów usług.
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Fortune Global 500
30 inwestorów z listy Fortune Global 500 posiada 

w Warszawie swoje centra usług dla biznesu (BPO, SSC, 
IT, R&D). Zatrudnienie znalazło w nich 18 500 osób.

RYCINA 6
SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W WARSZAWIE – KLUCZOWE INFORMACJE (2)

Stabilny rozwój sektora
W okresie ostatnich 10 lat w Warszawie rozpoczynało  

działalność średnio po 11 nowych centrów  
usług rocznie.

Silna pozycja sektora BFSI
Centra usług firm sektora bankowości, usług finanso-
wych i ubezpieczeń (Banking, Financial Services, and 
Insurance, BFSI) zatrudniają w Warszawie łącznie 12 

tys. osób, co oznacza 22% udziału w strukturze zatrud-
nienia sektora w mieście (aż o 8 p.p. więcej niż w skali 

całego kraju). W Warszawie działają centra usług 
dziewięciu z 13 obecnych w kraju 50 największych 

banków świata (pod względem wartości aktywów)*.

Zakorzenienie centrów usług
Większość (70%) nowych miejsc pracy, powstałych 

od początku 2017 r., wygenerowały dotychczas 
istniejące w mieście centra, które rozwinęły swoją 

działalność. Świadczy to pozytywnie o ich zakorzenie-
niu w Warszawie i pośrednio o zadowoleniu z wyboru 

miejsca lokalizacji centrum usług.

Historie sukcesu centrów  
BPO, SSC, IT, R&D

Zdecydowana większość (80%) warszawskich centrów 
usług dla biznesu rozszerzyła w ostatnich latach zakres 
i poziom zaawansowania swojej działalności. Obu tym 

aspektom funkcjonowania firm towarzyszył wzrost 
zatrudnienia.

Sprawdzone miejsce prowadzenia 
działalności o dużej skali

35 międzynarodowych inwestorów zatrudnia w swoich 
warszawskich centrach usług dla biznesu po więcej  

niż 500 osób.

Źródło: opracowanie własne ABSL

* Posiadających w Polsce swoje centra usług.
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Warszawa należy do najważniejszych ośrodków 
nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej. Działalność prowadzi tu  
215 centrów usług, należących do 206 inwestorów 
z 27 państw. Ponad ¼ warszawskich centrów usług 
należy do firm z USA (60). Przedsiębiorstwa polskie 
posiadają 45 centrów, podmioty z Wielkiej Brytanii 
21, a z Francji 20. Co najmniej 10 centrów należy 
również do firm ze Szwajcarii, Niemiec i Danii. 

Centra usług w Warszawie zatrudniają już 55 tys. 
osób (III kw. 2018 r.). Zdecydowana większość 
pracowników (85%) pracuje w podmiotach 
z udziałem kapitału zagranicznego. To drugi 
najwyższy odsetek wśród głównych ośrodków 
usług biznesowych w Polsce (po Krakowie). 
Firmy amerykańskie wygenerowały 41% miejsc 
pracy, polskie 15%, brytyjskie i francuskie po 10%, 
a przedsiębiorstwa z pozostałych krajów 24%. Warto 
dodać, że odsetek zatrudnienia w amerykańskich 

centrach jest najwyższy wśród głównych ośrodków 
usług biznesowych w Polsce. Od początku 2017 r. 
w Warszawie przybyło już 10 tys. nowych miejsc pracy 
w centrach usług dla biznesu. To najwyższy przyrost 
bezwzględny zatrudnienia w sektorze w Polsce.

Wśród centrów usług w Warszawie funkcjonują:  
82 centra IT, 80 centrów usług wspólnych (SSC),  
40 centrów outsourcingu usług biznesowych (BPO) 
oraz 13 centrów badawczo-rozwojowych (R&D). 
W strukturze zatrudnienia sektora największym 
udziałem charakteryzują się centra usług wspólnych 
(45%). Przeciętny poziom zatrudnienia w centrach 
usług w Warszawie to 255 osób (mediana = 110 osób). 
Należy dodać, że 10 największych inwestorów 
w Warszawie generuje łącznie blisko 30% całkowitego 
zatrudnienia w sektorze. Biorąc pod uwagę plany 
rozwojowe firm oraz wejścia nowych inwestorów, 
można założyć, że w 2020 r. w warszawskim 
sektorze będzie zatrudnionych 65 000 osób.

Miejsce

1 Citibank
2 Accenture
3 General Electric
4 Samsung
5 National Westminster Bank
6 Procter & Gamble
7 Lionbridge
8 DXC Technology
9 BNP Paribas

10 DSV

TABELA 3
NAJWIĘKSI PRACODAWCY Z SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W WARSZAWIE ORAZ PRZYKŁADOWI 
NOWI INWESTORZY (2017-2018)

Źródło: opracowanie własne ABSL

Przykładowi nowi inwestorzy

Amadeus
American Express
AstraZeneca
Discovery Communications
J.P. Morgan
Johnson & Johnson 
Marsh & McLennan Companies
Nordea
Sage

Standard Chartered
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Nazwa Typ centrum
Rok rozpoczęcia 
działalności  
w Warszawie

Kraj siedziby 
centrali firmy 
macierzystej

Przedział 
zatrudnienia Profil działalności

Accenture BPO 2006 2000-2500 Accenture Operations: finance and accounting, 
marketing IT, applications development and mainte-
nance, social media monitoring, project management, 
business excellence and customer services.

BNP Paribas Securities 
Services

SSC 2012 500-1000 Fund dealing, transfer agency, fund accounting and 
administration, depository fiduciary services together 
with services supporting private equity and real 
estate funds.

Citi Service Center SSC 2005 3500-4000 Investor Services Operations (incl. securities and 
funds services), Anti-Money Laundering, Technology 
(Technology Infrastructure, Application Development 
and Support, Technology Control, Information 
Security, Testing and Parameterization of Systems), 
Citi Private Bank Business Services, Global ID 
Administration, Product Control, Finance (financial 
and tax reporting), Loan Operations, Credit Risk 
Management Services, Customer Acquisition Due 
Diligence, Legal Services.

Colgate-Palmolive SSC 2008 250-500 Finance & Accounting, Logistics and Customer 
Service.

Credit Suisse SSC 2016 500-1000 Services in the areas of Investment and Private 
Banking, Banking Operations and Risk Management, 
Finance Accounting and Control, Legal and 
Compliance, Human Resources, IT Infrastructure and 
Technology Development.

Diebold Nixdorf SSC 2007 500-1000 Customer Operations.

DSV International Shared 
Service

SSC 2012 500-1000 Accounting Services, Claims Handling, Customs 
Administration, Operational Shared Services, 
Shipping, Data Analysis & Reporting, Finance, HR 
and IT.

DXC Technology IT 2003 1000-1500 IT consulting, management consulting, cloud 
infrastructure, operations, managed services and 
outsourcing services.

General Electric R&D 2000 1500-2000 Engineering Design Center (EDC): engineering works, 
software development, production and operation 
support, research & development.

Goldman Sachs SSC 2012 500-1000 Corporate Treasury, Credit Risk Management and 
Advisory, Model Risk Management, Global Operations, 
Business Software Development, Platform / 
Infrastructure Engineering, DevOps Engineering.

TABELA 4
PRZYKŁADY CENTRÓW USŁUG DLA BIZNESU DZIAŁAJĄCYCH W WARSZAWIE
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Nazwa Typ centrum
Rok rozpoczęcia 
działalności  
w Warszawie

Kraj siedziby 
centrali firmy 
macierzystej

Przedział 
zatrudnienia Profil działalności

Lionbridge BPO 2005 1000-1500 Global Translation, Localization and Marketing 
Services.

MoneyGram SSC 2014 500-1000 Information Technology, Sales & Marketing, 
Finance, Human Resources and Facilities, Talent 
Acquisition, Creative Services, Corporate Strategy & 
Communications, Compliance & Global Due Diligence, 
Global Customer Care, Agent and Partner Servicing.

National Westminster Bank SSC 2007 1000-1500 Operations, Finance, Technology and Security.

Nordea IT 2018 250-500 Business analysis, Development of IT applications 
and systems, Administration and maintenance of 
application systems, Management of IT projects and 
processes, IT planning and strategy.

Procter & Gamble SSC / IT 2003 / 2013 1000-1500 European Planning Service Center (PSC) consolidates 
all planning activities required to coordinate Supply 
Chains: suppliers, production plants, warehouses, 
distribution centers, and transportation. Global 
Business Services (GBS) – global IT solutions for 
P&G: creating solutions and systems supporting 
products identification, supply chain planning, 
Business Intelligence and big data.

ProService Finteco BPO 2001 500-1000 Outsourcing of professional middle-office services 
and IT products supporting operational processes 
of Investment Fund Companies (TFI), banks and 
insurers.

Roche IT 2004 250-500 Roche Global IT Solution Centre: providing innovation 
within the scope of constructing and maintaining IT 
systems for Roche branches around the world.

Samsung R&D 2000 1500-2000 Samsung R&D Institute: human language technology, 
computer vision, big data, Internet of Things etc.

Schneider Electric SSC 2009 250-500 HR Services, Finance & Accounting, Marketing 
Services, Customer Service.

Sii IT 2006 500-1000 IT and engineering services for customers in the 
following sectors: Banking, Finance, Insurance, 
Telecommunication, Pharma, Manufacturing, Energy 
and Public.

Stanley Black & Decker SSC 2004 250-500 Finance & Accounting, IT, Sales, Marketing and 
Customer Service.

Zoetis SSC 2012 <250 The Center supports from financial, tax, accounting 
and analytical perspective all Zoetis entities in 
Europe, Africa, Middle East and APAC regions.

Źródło: opracowanie własne ABSL
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SSC

IT

BPO

R&D

45%

26%

20%

9%

USA

Polska

Wielka Brytania

Francja

Irlandia

Szwajcaria

Inne państwa

41%

15%
10%

4%

16%

Razem: 
55 000 osób

Razem: 
55 000 osób

RYCINA 9
STRUKTURA ZATRUDNIENIA W CENTRACH USŁUG W WARSZAWIE W PODZIALE NA RODZAJ ORGANIZACJI

Źródło: opracowanie własne ABSL

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0

47% 14%

Jednostka działająca na rzecz firmy  
macierzystej / centrum usług wspólnych

Komercyjny dostawca usług  
/ centrum outsourcingu

Model hybrydowy  
(klienci zewnętrzni i wewnętrzni)

39%

100%

Udział centrów

4%

RYCINA 7
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG 
W WARSZAWIE W PODZIALE NA TYPY CENTRÓW

RYCINA 8
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG 
W WARSZAWIE W PODZIALE NA MIEJSCE SIEDZIBY 
CENTRALI FIRMY MACIERZYSTEJ

Źródło: opracowanie własne ABSL Źródło: opracowanie własne ABSL

10%
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200

RYCINA 10
ŚREDNIE ZATRUDNIENIE W PODZIALE NA TYPY CENTRÓW USŁUG

220

240

260

280

300

Średnia arytmetyczna 

140

130

120

110

150

Mediana

Średnia arytmetyczna Mediana

320

180 SSC

100

160310
150

BPO

265
135

IT/R&D

203 100

90

Średnia arytmetyczna dla ogółu centrów = 255

Mediana* dla ogółu centrów = 110

Źródło: opracowanie własne ABSL

* Wartość mediany dla ogółu warszawskich centrów wskazuje, że połowa z nich zatrudnia więcej niż 110 osób, a druga połowa mniej niż 110 osób.

Analiza struktury zatrudnienia sektora w zakresie 
podziału na branże firm macierzystych centrów 
usług wskazuje, że największa część miejsc 
pracy została wygenerowana przez sektor usług 
komercyjnych i profesjonalnych (28%), sektor BFSI 
(22%) oraz branżę IT (22%). Czwartą branżą pod 
względem udziału w strukturze zatrudnienia sektora 
nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie 
są dostawcy towarów i usług konsumpcyjnych 
(11%). Wszystkie inne sektory odpowiadają za 
pozostałe 17% udziału w strukturze zatrudnienia.

Zwraca uwagę duży udział zatrudnienia w firmach 
sektora BFSI. Odsetek ten jest w Warszawie 
zdecydowanie wyższy niż w pozostałych głównych 
ośrodkach usług biznesowych w Polsce. Zdecydowały 
o tym m.in. inwestycje takich przedsiębiorstw 
jak: American Express, BNP Paribas Securities 
Services, Citibank, Credit Suisse, Deutsche 
Services, Elavon, Goldman Sachs, Hargreaves 
Lansdown, J.P. Morgan, MoneyGram, Nordea, 
Standard Chartered, UniCredit Business Integrated 
Solutions, Westminster Bank. Z kolei udział branży 
IT w strukturze zatrudnienia sektora w Warszawie 
jest najniższy w gronie największych polskich 
ośrodków usług biznesowych (obok Poznania).

W Warszawie działa najwięcej w Polsce centrów usług zatrudniających 
ponad 500 osób
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RYCINA 11
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W WARSZAWIE W PODZIALE NA BRANŻE ICH FIRM MACIERZYSTYCH

Źródło: opracowanie własne ABSL

Udział w zatrudnieniu

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0 100%

Usługi komercyjne i profesjonalne

Usługi bankowe, finansowe i ubezpie-
czeniowe (BFSI)

IT

Towary i usługi konsumpcyjne

Usługi telekomunikacyjne

Produkcja towarów przemysłowych

Inne branże

28% 22% 22% 11% 5%

W ostatnich pięciu latach (od początku 2014 r.) powstała 
ponad 1/4 warszawskich centrów usług (55), generując 
łącznie 19% ogółu miejsc pracy w sektorze (wg stanu 
na III kw. 2018 r.). Warto dodać, że aż 22 nowe centra 
rozpoczęły działalność po 01.01.2017 r., wśród nich 
m.in. Amadeus, Ascensia Diabetes Care, AstraZeneca 
(Integrated Finance Solutions), Bruker, Discovery 
Communications, Hargreaves Lansdown, J.P. Morgan, 
Johnson & Johnson, MMC Group Services, Nordea, 
Sage, SIX Global Services, Sonova, Standard Chartered. 
Zdecydowana większość nowych inwestycji to centra 

usług wspólnych (15 na 22). Nowi inwestorzy to głównie 
firmy z USA, Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich. 
Największą liczbę nowych centrów wygenerował 
sektor bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń 
(Banking, Financial Services, and Insurance, BFSI), 
branża IT oraz sektor towarów i usług konsumpcyjnych 
(po pięć). Zakładając utrzymanie średniej z ostatnich 
lat, można szacować, że w 2020 roku w Warszawie 
będzie działać już co najmniej 240 centrów BPO, SSC, 
IT, R&D zatrudniających łącznie 65 000 pracowników.

5% 7%

RYCINA 12
CENTRA USŁUG W WARSZAWIE W PODZIALE NA LATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

80
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160

200

Liczba centrów ogółem

Liczba nowych centrów Liczba centrów ogółem

Źródło: opracowanie własne ABSL
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* Stan na III kw. 2018 r.
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RYCINA 13
STRUKTURA BRANŻOWA FIRM (KLIENCI ZEWNĘTRZNI I WEWNĘTRZNI) OBSŁUGIWANYCH PRZEZ WARSZAWSKIE  
CENTRA USŁUG

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0

21%

100%

13%

Usługi komercyjne i profesjonalne*

33%

30%

35%

30%

23%

Ochrona zdrowia

Towary i usługi konsumpcyjne**

Energia, surowce i półprodukty

Usługi telekomunikacyjne

Produkcja towarów przemysłowych

Usługi transportowe

Sektor publiczny

Rynek nieruchomości

49%

51%

60%

79%Sektor bankowości, usług finansowych  
i ubezpieczeń (BFSI)

Odsetek centrów świadczących 

81%IT

Inne branże

Warszawskie centra usług obsługują szeroki zakres procesów biznesowych klientów reprezentujących różne segmenty 
gospodarki. Do najczęściej obsługiwanych branż (uwzględniając zarówno klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych) należą: 
IT, BFSI, branża usług komercyjnych i profesjonalnych, a także ochrona zdrowia. Firmy z każdego z wymienionych segmen-
tów rynku znajdują się w gronie klientów ponad 50% centrów usług operujących z Warszawy. Warto podkreślić, że odsetek 
warszawskich centrów obsługujących wyszczególnione branże jest znacznie wyższy w porównaniu do statystyk ogólnokrajo-
wych. W przypadku IT różnica sięga aż 38 p.p. Udział centrów w Warszawie obsługujących klientów z sektora BFSI jest wyższy 
o 35 p.p. od wyniku dla ogółu centrów w skali kraju.

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie  
(N=61 firm zatrudniających w Warszawie 27 tys. osób)

* np. usługi wsparcia biznesu, usługi HR, prawne, konsultingowe, badawcze
** np. samochody i części samochodowe, żywność i napoje, media, handel, czas wolny
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Struktura usług dla biznesu świadczonych 
w warszawskich centrach charakteryzuje się 
dużym zróżnicowaniem. Na szeroki wachlarz 
obsługiwanych procesów składa się kilkadziesiąt 
kategorii i podkategorii. Należy dodać, że zdecydowana 
większość analizowanych firm świadczy usługi 
w zakresie kilku kategorii procesów biznesowych. 
W poniższym wykresie zaprezentowano strukturę 
zatrudnienia centrów usług, w podziale na obsługiwane 
kategorie procesów. Zestawienie oparto na 
odpowiedziach 55 centrów usług zatrudniających 
w Warszawie łącznie 23 tys. osób. Warto zwrócić uwagę, 
że usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe (BFSI) 
oraz działalność IT generują łącznie ponad połowę 
zatrudnienia w branży (51%). Na trzecim miejscu pod 
względem udziału w strukturze zatrudnienia znajdują  
się usługi kontaktu z klientem odpowiadające łącznie  
za 15% miejsc pracy w sektorze. Istotną rolę w strukturze 
zatrudnienia odgrywają również – z 11-procentowym 
udziałem – usługi finansowo-księgowe (F&A). 

Struktura zatrudnienia warszawskich centrów usług 
zauważalnie różni się od zestawienia dla ogółu centrów 
w skali kraju. Kolejność poszczególnych kategorii usług 

także jest inna. Warto zwrócić uwagę, że najwyższym 
udziałem w strukturze zatrudnienia charakteryzują 
się w Warszawie usługi BFSI (26%). Oznacza to wynik 
aż o 11 p.p. wyższy niż wartość tej kategorii dla ogółu 
centrów w Polsce i każdorazowo co najmniej kilka 
punktów procentowych wyższy w porównaniu do 
pozostałych głównych ośrodków usług biznesowych 
w Polsce. Odsetek zatrudnionych w usługach IT jest 
w Warszawie niższy o 5 p.p. niż wartość dla ogółu 
centrów w kraju, jednak należy pamiętać, że IT to druga 
najważniejsza kategoria usług warszawskich centrów. 
Zwraca uwagę niższy o 3 p.p. w porównaniu do skali 
ogólnokrajowej odsetek zatrudnionych w usługach 
finansowo-księgowych, które częściej realizowane 
są w ośrodkach regionalnych. Usługi badawczo-
rozwojowe posiadają 9% udziału w strukturze 
zatrudnienia sektora w Warszawie, co oznacza 4 p.p. 
więcej niż w skali kraju. Obok Krakowa i Wrocławia, 
Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem usług R&D 
w Polsce. Przyczynia się do tego obecność jednych 
z największych centrów badawczo-rozwojowych 
w Polsce: General Electric (Engineering Design 
Center, EDC) i Samsung (Samsung R&D Institute).

RYCINA 14
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W PODZIALE NA KATEGORIE OBSŁUGIWANYCH PROCESÓW
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Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie  
(N=55 firm zatrudniających w Warszawie 23 tys. osób)

* e.g. corporate payments, loans, mortgage, fraud-risk management, deposits management etc.
** e.g. fund accounting, reference data administration, asset management, portfolio valuation, derivatives etc.
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RYCINA 15
KATEGORIE PROCESÓW OBSŁUGIWANYCH W CENTRACH USŁUG W WARSZAWIE

IT: Application Lifecycle Management (incl. software development)

IT: Infrastructure Management / Support

IT: Automatization / Optimization of Service Delivery (cost, quality)

IT: User support / Service Desk

IT: Information Security

IT: Enabling Services

IT: Request Fulfillment / process execution (BPO)

IT: Other IT services

F&A: Accounts Payable

F&A: Master Data Management

F&A: Accounts Receivable

F&A: General Ledger & Reporting

F&A: Travel & Expenses

F&A: Business Controlling

F&A: Treasury

Project Management Services

HR: HR Administration & Reporting

HR: Recruitment

HR: Talent Management

HR: Payroll

HR: Compensation & Benefits

HR: Mobility

Customer Operations: Customer Helpdesk

Customer Operations: Fulfillment

Customer Operations: Sales & Account Mgmt Support

Procurement (operational)

Procurement (strategic)

Marketing: Digital Marketing

Marketing: Content Management

Marketing: Other Marketing Services

Marketing: Strategic Marketing

Business Transformation Services

Document Management

Knowledge Management

Research & Development

Supply Chain Management & Logistics

BFSI: Financial Services

BFSI: Banking

BFSI: Insurance

Legal Processes

Health Care Specific Processes

Public Sector Specific Processes

Other services 

10% 20% 30% 40% 50%0 60%

10% 20% 30% 40% 50%0 60%

64%
53%

51%
44%

43%
38%

20%
56%

43%
41%

39%
31%

30%
26%
26%

41%
38%

34%
23%
23%
23%

13%
34%

23%
16%

30%
15%

21%
18%

12%
7%

25%
21%

20%

18%

Udział centrów obsługujących poszczególne procesy

15%
13%

20%

10%
15%

8%

Źródło: opracowanie własne ABSL

2%
13%

70%

70%
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RYCINA 16
ZASIĘG GEOGRAFICZNY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRA W WARSZAWIE I POLSCE

40%

Globalny zasięg świadczonych usług

Usługi świadczone dla wybranych krajów lub regionów świata

Usługi świadczone na rzecz odbiorców z jednego kraju 

56%
4%

Ponad połowa warszawskich centrów usług 
(52%) działa w skali globalnej na rzecz klientów 
(wewnętrznych i zewnętrznych) z różnych części 
świata. To zdecydowanie najwyższy udział 
w porównaniu do innych głównych ośrodków 
usług biznesowych w Polsce. Co więcej, odsetek 
centrów pracujących globalnie jest aż o 12 p.p. 
wyższy niż w skali kraju. Usługi świadczone 
dla klientów z wybranych krajów lub regionów 
świata realizowane są w 47% warszawskich 
centrów. Obsługa procesów zaledwie 1% firm jest 
skierowana do odbiorców tylko z jednego kraju. 
Generalnie, można stwierdzić, że warszawskie 

centra świadczą usługi o szerszym zasięgu 
geograficznym niż ogół centrów w Polsce (w tym 
innych głównych ośrodkach usług biznesowych).

Największy odsetek warszawskich centrów 
koncentruje się na obsłudze klientów z Europy 
Zachodniej (85%), a następnie Polski (80%) 
i USA (64%). W porównaniu do struktury 
ogólnokrajowej, zauważalnie większy jest 
udział centrów świadczących usługi m.in. 
dla USA ( o 4 p.p.), ale również dla krajów 
azjatyckich czy południowoamerykańskich. 

M.ST. WARSZAWA POLSKA

52%

Globalny zasięg świadczonych usług

Usługi świadczone dla wybranych krajów lub regionów świata

Usługi świadczone na rzecz odbiorców z jednego kraju 

47%
1%

Źródło: opracowanie własne ABSL
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Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie  
(N=61 firm zatrudniających w Warszawie 27 tys. osób)

 

85%

Europa 
Zachodnia

62%

Kraje 
nordyckie

Europa Środkowo- 
-Wschodnia (bez Polski)

Azja, Australia 
i Oceania

64%

USA

Bliski Wschód 
i Afryka

46%
28%

Ameryka 
Południowa

36%

Polska

80% 62%

7%

Inny region  
/ państwo

RYCINA 17
ZASIĘG GEOGRAFICZNY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRA W WARSZAWIE

RYCINA 18
GŁÓWNE KRAJE NA RZECZ KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI CENTRÓW W WARSZAWIE

Niemcy1 

Wielka Brytania2

USA3 
Źródło: opracowanie własne ABSL

Główne kraje, na rzecz których 
świadczone są usługi warszawskich 
centrów, to – podobnie jak w skali  
Polski: Niemcy, Wielka Brytania i USA.
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34
Liczba języków wykorzystywanych 
do świadczenia usług w warszaw-
skich centrach (N=61 firm)

Udział centrów

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie  
(N=55 firm zatrudniających w Warszawie 23 tys. osób)
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RYCINA 19
JĘZYKI UŻYWANE DO ŚWIADCZENIA USŁUG W CO NAJMNIEJ 10% CENTRÓW W WARSZAWIE

W warszawskich centrach usług wykorzystywane jest praktycznie  
całe spektrum języków używanych do świadczenia usług z Polski.

Uwaga: wśród pozostałych języków, niewyszczególnionych na wykresie, znalazły się: białoruski, chorwacki, estoński, japoński, litewski, hindi, łotewski, 
serbski, słoweński, koreański oraz urdu.

Największa liczba języków wykorzystywanych w pojedynczym  
centrum usług.32

Średnia liczba języków wykorzystywanych w centrach usług. Mediana = 5.

Udział centrów wykorzystujących do świadczenia usług co najmniej  
10 języków.35%

8
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RYCINA 20
PLANY FIRM W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

87%

87%

77%

Udział firm, które w ciągu ostatniego roku zwiększyły zakres realizowanych usług (N=60 firm). Wartość 
o 5 p.p. większa niż w badaniu ogólnopolskim (i najwyższa wśród głównych ośrodków usług bizneso-
wych w kraju).

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie

Udział firm mających w planach zwiększenie zatrudnienia w okresie od I kw. 2018 r. do I kw. 2019 r. 
(N=61 firm). Wartość o 4 p.p. większa niż w badaniu ogólnopolskim (i najwyższa wśród głównych 
ośrodków usług biznesowych w kraju). Brak zmian w zatrudnieniu w analizowanym okresie zakłada  
8% firm, a zmniejszenie zatrudnienia – 5% firm.

Udział centrów planujących w ciągu najbliższego roku poszerzyć zakres swojej działalności (N=61 firm). 
Wartość o 3 p.p. większa niż w badaniu ogólnopolskim (i najwyższa wśród głównych ośrodków usług 
biznesowych w kraju).

RYCINA 21
CUDZOZIEMCY PRACUJĄCY W CENTRACH USŁUG (BPO, SSC, IT, R&D)

100%

15%

12%

8 000
55%

48%

Udział centrów usług zatrudniających cudzoziemców (N=60 firm). Wartość o 10 p.p. wyższa niż w skali 
całego kraju, a także wyższa niż w innych ośrodkach usług biznesowych w Polsce.

Całkowity udział cudzoziemców zatrudnionych w analizowanych przez ABSL centrach usług (N=60 firm 
zatrudniających 26 tys. osób). Wartość o 4,4 p.p. wyższa niż w skali całego kraju. Można szacować, że 
nieco ponad 50% obcokrajowców zatrudnionych w centrach usług w Warszawie pracuje w największych 
firmach sektora, zatrudniających na rynku lokalnym ponad 1 tys. osób (N=60 firm).

Przeciętny udział cudzoziemców zatrudnionych w analizowanych przez ABSL centrach usług 
w Warszawie – wartość o 3 p.p. wyższa niż w skali całego kraju. W firmach zatrudniających w swoich 
centrach ponad 1 tys. osób odsetek ten wynosi 18%, w porównaniu do 11% w mniejszych podmiotach. 

Liczba cudzoziemców pracujących w centrach usług BPO, SSC, IT, R&D w Warszawie według szacunku 
ABSL. Alternatywnie (bardziej ostrożnie) można założyć, że całkowita liczba cudzoziemców mieści się 
w przedziale 6,5-8,0 tys. osób.

Maksymalny udział cudzoziemców w strukturze zatrudnienia pojedynczego warszawskiego centrum 
usług (N=60 firm). Warto jednak uściślić, że centra zatrudniające co najmniej 25% cudzoziemców 
stanowią niewielki odsetek analizowanych podmiotów (13%).

Udział centrów usług zatrudniających co najmniej 10% cudzoziemców wśród ogółu swoich pracowni-
ków (N=60 firm). Wartość o 10 p.p. wyższa niż w skali całego kraju.

Źródło: opracowanie własne ABSL
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Ukraina 1

Hiszpania 2

Indie 3

Białoruś 4

Włochy 5

Rosja 6

Holandia 7

Niemcy 8

Wielka Brytania 9

Francja 10

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie wyników ankiety skierowanej do centrów usług (N=56 firm)

Uwaga: sposób konstrukcji rankingu – respondentów poproszono o wskazanie trzech państw, z których pochodzi największa liczba cudzoziemców 
pracujących w reprezentowanych przez nich centrach. Państwom wskazanym na pozycji nr 1 przydzielano po 3 pkt, państwom na pozycji nr 2  
– po dwa pkt, a państwom na pozycji nr 3 po jednym punkcie. Na wykresie zaprezentowano państwa w kolejności odzwierciedlającej łączną liczbę 
otrzymanych punktów.

RYCINA 22
GŁÓWNE KRAJE POCHODZENIA CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W CENTRACH USŁUG W WARSZAWIE

Ukraina jest państwem zdecydowanie najczęściej 
wskazywanym jako miejsce pochodzenia 
cudzoziemców pracujących w warszawskich 
centrach usług. Wyniki analizy wskazują, że w 46% 
firm zatrudniających cudzoziemców Ukraińcy 
stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców. 
Co więcej, Ukraińcy zostali wymienieni w gronie 
trzech największych grup obcokrajowców 
aż przez 70% ogółu badanych firm. Drugą 
narodowością pod względem liczby wskazań 
respondentów są Hiszpanie, a trzecią Hindusi. 

W porównaniu do ogólnopolskiego zestawienia 
krajów pochodzenia pracowników centrów usług, 
można zauważyć wysoką pozycję Indii, które 
zastąpiły na podium Włochy. Łącznie w gronie 
trzech krajów pochodzenia największej liczby 
cudzoziemców w danym centrum usług wymieniono 
29 państw. Co oczywiste, liczba wszystkich państw, 
z których pochodzą zagraniczni pracownicy 
warszawskich centrów usług jest jeszcze wyższa.

RYCINA 23
UDZIAŁ KOBIET W STRUKTURZE ZATRUDNIENIA

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie (N=57 firm zatrudniają-
cych w Warszawie 27 tys. osób)

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0 100%

Kobiety Mężczyźni

48%

Udział kobiet w strukturze zatrudnienia 
analizowanych centrów usług w Warszawie to 48% 
(o 4 p.p. mniej niż w skali kraju). W przypadku kadry 
zarządzającej przeciętny udział kobiet wynosi 38% 
(o 2 p.p. więcej niż w przypadku całej Polski). 

52%
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Udział poszczególnych kategorii wiekowych

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie (N=55 firm zatrudniają-
cych w Warszawie 25 tys. osób)

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0 100%

<25 lat 25-34 lat 35-44 lat 45 lat i więcej

13% 60% 21% 6%

Udział poszczególnych kategorii stanowisk

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie (N=58 firm zatrudniają-
cych w Warszawie 25 tys. osób)

Entry Level & Junior Positions Specialists Team Leaders Managers & Executives

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%0 100%

31% 49% 13% 7%

RYCINA 24
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W PODZIALE NA PRZEDZIAŁY WIEKOWE PRACOWNIKÓW

RYCINA 25
STRUKTURA ZATRUDNIENIA CENTRÓW USŁUG W POLSCE W PODZIALE NA KATEGORIE STANOWISK

TOP 1
Kompetencje miękkie: 
praca zespołowa, umiejętność rozwiązywania 
problemów, współpraca w zakresie różnych obsza-
rów geograficznych i funkcji (collaboration across 
geographies and functions), werbalne umiejętności 
komunikacyjne.

Warto zwrócić uwagę, że udział stanowisk specjalistycznych w warszawskich centrach usług (49%) jest wyższy o 4 p.p. w porów-
naniu do wartości dla ogółu analizowanych centrów w Polsce oraz najwyższy (obok Krakowa) wśród głównych ośrodków usług 
biznesowych.

RYCINA 26
NAJCZĘŚCIEJ POSZUKIWANE PRZEZ CENTRA USŁUG KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY

TOP 2
Umiejętności językowe: 
w szczególności znajomość 
języka angielskiego, niemiec-
kiego i francuskiego.

TOP 3
Umiejętności z zakresu IT: 
kompetencje w obszarze RPA  
/ AI, programowanie (znajomość 
platformy .Net, Java Script), SAP, 
cyberbezpieczeństwo, kompeten-
cje cyfrowe.

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi inwestorów posiadających swoje centra usług w Warszawie
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Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie odpowiedzi 42 inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych dla których Warszawa jest 
głównym miejscem prowadzenia działalności w Polsce

                             7,6 / 10 pkt

            4,0 Dostępność komunikacyjna (I miejsce w Polsce*)

            4,0 Dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej (II miejsce w Polsce*)

            3,8 Jakość komunikacji miejskiej (II miejsce w Polsce*)

            3,5 Współpraca z lokalnymi uczelniami

            3,1 Dostępność puli talentów / wysoko wykwalifikowanej kadry (II miejsce w Polsce*)

            3,1 Współpraca z lokalnymi władzami

Skala od 1 do 5, gdzie 5 to najwyższa możliwa ocena

Ogólny poziom satysfakcji z miejsca prowadzenia działalności w Warszawie. 
Swój całościowy poziom satysfakcji z miejsca prowadzenia działalności respondenci określili na 7,6 pkt w skali  
od 1 do 10 pkt , gdzie 10 pkt to najwyższa możliwa ocena. Miasto zajmuje pod tym względem drugie miejsce wśród 
siedmiu największych ośrodków usług biznesowych w Polsce (za Krakowem i przed Wrocławiem).

                           3,5 / 10 pkt
Ocena konkurencji między centrami BPO, SSC, IT, R&D na lokalnym rynku pracy. 
Warszawskie firmy z sektora oceniają konkurencję na lokalnym rynku pracy na 3,5 pkt w skali od 1 do 10 pkt, gdzie  
1 pkt oznacza bardzo dużą konkurencję. Oznacza to, że rywalizacja centrów jest odczuwalna, jednak nie można pisać 
o „drenażu” dostępnej puli pracowników. Warto dodać, że Warszawa (obok Poznania) charakteryzuje się w opinii 
inwestorów najniższą presją na obecnie działające podmioty z sektora wśród dużych ośrodków usług biznesowych 
w Polsce. 

RYCINA 27
OCENA WARSZAWY JAKO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

* Ze względu na konieczność przeprowadzenia analizy w oparciu o wystarczająco liczne grono respondentów wzięto pod uwagę tylko oceny dla: 
Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Łodzi i Poznania. Warto pamiętać, że przedstawione informacje odzwierciedlają subiektywne 
opinie przedstawicieli centrów.

W badaniu ankietowym zapytano przedstawicieli 
centrów usług z Warszawy (dla których jest 
to główne miejsce prowadzenia działalności 
w Polsce) o opinię dotyczącą właściwości tego 
miasta jako ośrodka usług biznesowych.

Wszystkie analizowane cechy zostały 
ocenione pozytywnie, a najlepiej dostępność 
komunikacyjna (4,0 w skali od 1 do 5, gdzie 
5 to najwyższa możliwa ocena).
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Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Inwestorzy  
o sobie:  
historie 
sukcesu
 
Wśród ponad 200 firm posiadających swoje 
centra usług w Warszawie znajdują się liczne 
globalnie rozpoznawalne przedsiębiorstwa, 
liderzy w swoich branżach. W mieście 
zainwestowało również wielu polskich 
wiodących dostawców usług dla biznesu. 

Na systematyczny rozwój warszawskiego 
sektora nowoczesnych usług biznesowych 
duży wpływ mają doświadczenia 
dotychczasowych inwestorów. Dlatego 
w niniejszym rozdziale zaprezentowano 
kilka wybranych historii sukcesu 
inwestycyjnego, w ramach których opisano 
działalność poszczególnych centrów 
oraz zaprezentowano ich zamierzenia na 
przyszłość: BNP Paribas Securities Services, 
Citi Service Center, DSV International Shared 
Services, KMD, Procter & Gamble.
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Czy można zgromadzić w jednym miejscu tysiąc  
specjalistów 31 narodowości i sprawnie zarządzać  
nimi w międzynarodowym środowisku biznesowym?  
W BNP Paribas Securities Services Poland uważamy,  
że tak. Co więcej, takie środowisko bardzo nas 
wzbogaca jako zespół i jako ludzi. Jesteśmy obecną 
w Warszawie od marca 2008 r. częścią grupy BNP 
Paribas, specjalizującą się w obsłudze operacji na 
papierach wartościowych oraz funduszach inwestycyj-
nych dla inwestorów instytucjonalnych oraz instytucji 
finansowych i największych firm. Jesteśmy jednym 
z pięciu największych na świecie banków powierniczych 
z globalnym zasięgiem 95 rynków na 5 kontynentach.

Po 10 latach obecności w polskiej stolicy BNP Paribas 
Securities Services Poland funkcjonuje dziś w ramach 
dwóch linii biznesowych. International Operations 
Centre (IOC) – to zarządzanie aktywami i funduszami 
dla klientów instytucjonalnych z całej Europy. Druga 
linia działalności – Custody & Clearing Services  
– to profesjonalne prowadzenie usług powierniczych 
dla instytucji finansowych.

W BNP Paribas Securities Services Poland zajmujemy 
się m.in. prowadzeniem rachunków oraz obsługą 
papierów wartościowych, usługami księgowymi dla 
funduszy, obliczaniem i potwierdzaniem wartości 
aktywów oraz rozliczaniem kapitału i gotówki. 
Weryfikujemy także zgodność operacji z polityką 
inwestycyjną oraz obsługujemy polecenia kupna 
i sprzedaży jednostek funduszy.

Dzięki innowacyjności, wykorzystaniu nowych techno-
logii i najwyższej jakości usług, BNP Paribas Securities 
Services Poland rozwija się niezwykle dynamicznie. 
Liczby mówią za siebie – rocznie pracę rozpoczyna 
u nas około 300 specjalistów, którym oferujemy m.in. 
stały rozwój i innowacyjne podejście, świetną atmos-
ferę pracy w nowoczesnym biurze w ścisłym centrum 
Warszawie, a także atrakcyjne benefity pozapłacowe 
i aktywności sportowe.

DSV International Shared Services Center (DSV ISSC) 
jest częścią Grupy DSV, jednego ze światowych liderów 
sektora Transportu i Logistyki, z centralą w Danii oraz 
biurami lokalnymi w ponad 80 krajach. DSV ISSC 
świadczy globalne usługi z placówek zlokalizowa-
nych w Warszawie i Manili. Spółka została założona 
w Warszawie w 2012 roku, z uwagi na duży potencjał 
wzrostu gospodarczego oraz dostęp do wyspecjalizo-
wanego kapitału ludzkiego. Obecnie zatrudniamy ponad 
900 pracowników z różnych krajów, świadczących 
usługi w ponad 15 językach, w takich obszarach jak: 
Usługi księgowe, Likwidacja szkód transportowych, 
Administracja celna, Spedycja, Wsparcie biznesu, 
Analiza danych i raportowanie, Finanse, HR, IT.

Naszym celem jest zapewnienie światowej klasy 
rozwiązań w celu podniesienia efektywności DSV 

w skali globalnej. Nieustannie poszukujemy możliwości 
automatyzacji pracy oraz rozwiązań zapewniających 
dostarczanie usług szybko i bezbłędnie. Dlatego konse-
kwentnie wdrażamy filozofię Lean, aby poszukiwać 
najskuteczniejszych sposobów dostarczania wysokiej 
jakości serwisów.

DSV ISSC dynamicznie rozwija i rozszerza zakres 
oferowanych serwisów poprzez przejmowanie nowych 
procesów i regionów. W związku z tym w perspektywie 
2 lat planujemy zwiększyć liczbę pracowników do 1 500 
ulokowanych w nowoczesnym budynku. Wierzymy, 
że w rezultacie tych działań DSV ISSC wzmocni swoją 
konkurencyjność na rynku, jednocześnie zwiększając 
korzyści dla Grupy DSV płynące z centralizacji usług 
w Warszawie.
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KMD jest wiodącym dostawcą oprogramowania, 
rozwiązań i usług informatycznych o znaczeniu 
krytycznym dla sektora publicznego w Danii, z coraz 
większym udziałem w sektorze prywatnym, zarówno 
w Danii, jak i w Szwecji oraz Norwegii.

Nasza centrala znajduje się w Kopenhadze, z pięcioma 
oddziałami w Danii oraz biurami w Oslo, Sztokholmie, 
Warszawie i Bangalore.

Założone w czerwcu 2014 r. KMD Polska zatrudnia 
obecnie około 500 ekspertów zajmujących się tworze-
niem oprogramowania oraz kompleksowych rozwiązań 
informatycznych. Od początku naszej działalności 

w Polsce tworzymy atrakcyjne i przyjazne środowisko 
pracy w łatwo dostępnej lokalizacji, z silnym naciskiem 
na wspaniałą kulturę korporacyjną i ciągły rozwój 
pracowników.

Posiadamy szeroką gamę produktów i usług opartych 
głównie na własnych rozwiązaniach. Nasze produkty 
są solidne, niezawodne i elastyczne na tyle, by spro-
stać przyszłym wyzwaniom. Mamy doświadczenie 
w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań na 
wysoce regulowane rynki i branże o dużych rozmia-
rach transakcji i dużych ilościach.

Od ponad 25 lat P&G dostarcza polskim konsumentom 
produkty z jednego z najbardziej rozbudowanych 
portfolio wiodących marek, które cieszą się zaufa-
niem konsumentów na całym świecie, aby każdego 
dnia czynić ich życie lepszym. Polska jest dla 
Procter & Gamble miejscem realizacji znaczących 
inwestycji i jednym z ważnych centrów innowacji 
P&G na świecie. Warszawa ma kluczowe znaczenie 
w globalnej strukturze firmy. Jest siedzibą Biura 
Generalnego P&G, P&G Global Business Services 
Center, Europejskiego Centrum Planowania P&G oraz 
trzeciej pod względem wielkości fabryki Pampers 
na świecie. W Łodzi znajduje się największa fabryka 
Gillette w skali globu, a w Aleksandrowie Łódzkim 
fabryka P&G produkująca dobrze znane marki kosme-
tyczne firmy. Trzy polskie fabryki P&G eksportują 
swoje produkty do łącznie ponad 70 krajów  
na całym świecie.

P&G Global Business Services Center w Warszawie, 
zatrudniające 300 wysokiej klasy ekspertów, będąc 
drugim pod względem wielkości centrum IT P&G 
na świecie, wspiera globalne działania koncernu. 

Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań i systemów 
wspierających identyfikację produktów, planowanie 
łańcucha dostaw, Business Intelligence i Big Data. 
Centrum P&G GBS współpracuje z lokalnymi polskimi 
przedsiębiorcami i czołowymi ekspertami zewnętrz-
nymi z całego świata. W ramach nawiązywanych 
partnerstw tworzy innowacyjne rozwiązania, które 
można zastosować na światową skalę.

Europejskie Centrum Planowania P&G w Warszawie, 
zatrudniające około 800 pracowników, odpowiada  
za kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw,  
od dostarczania surowców po wysyłkę gotowych towa-
rów do 100 krajów, wpływając na wyższą wydajność 
i szybsze dostawy do detalistów, a ostatecznie także 
do konsumentów.

Dzięki silnej obecności w Polsce, Procter & Gamble 
zapewnia polskim talentom unikalne możliwości 
wykorzystania ich innowacyjności i potencjału intelek-
tualnego w firmie o globalnym zasięgu. 
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Citi inwestuje w Polsce od lat. Z centralą w warszawskim 
kompleksie Generation Park zaprojektowaną według 
metodologii Citi Works lokalny zespół świadczy wyspe-
cjalizowane usługi dla klientów Citi w 96 krajach. Kiedy 
centrum usług biznesowych Citi (CSC Poland) zaczynało 
działać w Polsce w 2005 roku, zatrudnionych było w nim 
57 osób. Dziś CSC Poland to ponad 4 300 pracowników, 
z czego 1 800 osób pracuje w nowej lokalizacji zajmują-
cej ponad 24 000 m2. Co dziesiąty pracownik to obco-
krajowiec, a na tutejszych korytarzach można usłyszeć 
poza angielskim aż 29 języków obcych m.in. bułgarski, 
norweski, portugalski, arabski czy chiński. Właśnie 
różnorodność jest charakterystycznym elementem  
CSC Poland – międzynarodowy klimat organizacji  
tworzą pracownicy i specyfika wykonywanej pracy.

Centrum usług biznesowych Citi to jeden z największych 
tego typu zespołów Citi w regionie EMEA – obecny 
w Polsce od trzynastu lat należy do liderów sektora BPO 
w naszym kraju. Kilka tysięcy pracowników świadczy 
kilkadziesiąt rodzajów profesjonalnych usług, od AML 
przez IT czy MSS (Markets&Securities Services) po 
bardziej skomplikowane. Centrum oferuje szereg pozycji 
zarówno dla studentów i świeżo upieczonych absolwen-
tów, jak również specjalistów zainteresowanych rozwo-
jem w dużej, międzynarodowej organizacji – gro rekruta-
cji to tzw entry level positions. Młody wiek zespołu widać 
w statystykach – 80 proc pracowników należy do tzw. 
Milenialsów. Aby zaadresować potrzeby tej grupy wpro-
wadzono system Citi Works. To rozwiązanie łączy nowe 
technologie i coworking ze stabilnością pracy na etacie. 
W warszawskich biurach przy Prostej pracownicy mogą 
pracować w systemie, który pozwala na coraz większą 
elastyczność i funkcjonowanie w różnych przedziałach 
godzinowych czy lokalizacjach. 

Źródło: Piotr Krajewski



 

4

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
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W Warszawie pracodawcy mogą liczyć na 
dostępność szerokiej kadry wykwalifikowanych 
pracowników. Najwięcej pracowników sektora 
kończy Uniwersytet Warszawski oraz Szkołę 
Główną Handlową (SGH). Z perspektywy 
dostępności kandydatów dodatkowym atutem 
staje się też biegła znajomość dwóch lub więcej 
języków obcych. Firmy nadal chętnie oferują 
dodatkowe bonusy pracownikom posługującym 
się więcej niż jednym językiem obcym. Wynika 
to z niesłabnącego zapotrzebowania rynku na 
zatrudnienie osób co najmniej dwujęzycznych. 
Na przełomie 2017/2018 roku największy 
wzrost wynagrodzeń w warszawskich centrach 
usług biznesowych obserwowano w obszarze 
bankowości. Wynika to m.in. z dynamiczne 
powstających nowych miejsc pracy w tym 
obszarze.

Opracowanie treści rozdziału: Randstad Polska i Randstad Sourceright

Randstad Polska jest jedną z największych firm doradztwa personal-
nego i usług HR. Łącząc pasję naszych specjalistów z siłą zaawanso-
wanych technologii, wspieramy ludzi i firmy w spełnianiu ich pełnego 
potencjału.
 
Randstad Sourceright to światowy lider HR wspierający pracodawców 
w budowaniu strategii pozyskiwania talentów i zarządzania kapitałem 
ludzkim. Nieustannie tworzymy i udoskonalamy rozwiązania z zakresu: 
recruitment process outsourcing (RPO), managed services programs 
(MSP) oraz zintegrowanych programów zarządzania talentami.

http://www.randstad.pl
https://www.randstadsourceright.com/
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RYCINA 28
PODSTAWOWE INFORMACJE DEMOGRAFICZNE NA TEMAT WARSZAWY

5 384 617Ludność (ogółem)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (12.2017 r.)

* przedział wiekowy zawierający się w wieku produkcyjnym i obejmujący osoby (18 – 44 lat), które są zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub 
ewentualnego przekwalifikowania się 

1 764 615

Liczba studentów* 195 381
Liczba absolwentów** 53 044
Liczba uczelni  
wyższych*** 63

M.ST. WARSZAWA WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy: dane z systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on

* semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 według stanu na 15.04.2018
** osoby, które ukończyły studia w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
*** w tym uczelnie spoza Warszawy, które posiadają jednostki zamiejscowe prowadzące wydziały w Warszawie

3 235 640Ludność w wieku 
produkcyjnym 1 030 060

2 081 313Ludność w wieku  
produkcyjnym, mobilnym* 680 804

M.ST. WARSZAWA

RYCINA 29
POTENCJAŁ EDUKACYJNY WARSZAWY
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Uczelnie publiczne

38 776
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

RYCINA 30
LICZBA STUDENTÓW NAJWIĘKSZYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W WARSZAWIE

22 469
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

15 435
SZKOŁA GŁÓWNA 
GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO  
W WARSZAWIE

12 653
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA  
W WARSZAWIE

9 763
UNIWERSYTET KARDYNAŁA 
STEFANA WYSZYŃSKIEGO  
W WARSZAWIE

9 331
WARSZAWSKI UNIWERSYTET 
MEDYCZNY

5 488
WOJSKOWA AKADEMIA 
TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA 
DĄBROWSKIEGO

5 350
AKADEMIA PEDAGOGIKI 
SPECJALNEJ IM. MARII 
GRZEGORZEWSKIEJ  
W WARSZAWIE

Uczelnie niepubliczne

6 599
SWPS UNIWERSYTET 
HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

5 374
AKADEMIA LEONA 
KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE

4 859
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW  
I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

4 842
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK  
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

3 685
AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU 
VISTULA

3 629
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA 
W WARSZAWIE

3 574
POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH

3 298
UCZELNIA TECHNICZNO-
HANDLOWA IM. HELENY 
CHODKOWSKIEJ

3 040
UCZELNIA ŁAZARSKIEGO  
W WARSZAWIE

2 552
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII  
I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

2 433
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI 
STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA  
W WARSZAWIE

1 935
WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI 
W WARSZAWIE

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy: dane z systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on;  
rok akademicki 2017/2018

Uwaga: uwzględniono jedynie osoby studiujące w Warszawie.
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5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 0000

Biznes, administracja i prawo

Technika, przemysł, budownictwo

50 000

Nauki humanistyczne i sztuka

Nauki społeczne, dziennikarstwo  
i informacja

51 557

32 736

30 766

19 167

Liczba studentów

RYCINA 31
LICZBA STUDENTÓW W PODZIALE NA GRUPY KIERUNKÓW (ISCED) 

55 000

Usługi

Kształcenie

Technologie teleinformacyjne

Zdrowie i opieka społeczna

14 898

14 482

12 533

11 144

Inne kierunki studiów 11 219

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut 
Badawczy: dane z systemu informacji o szkolnictwie wyższym 
POL-on; rok akademicki 2017/2018

* semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 według stanu  
na 15.04.2018
** osoby, które ukończyły studia w okresie od 1 października 2016 r.  
do 30 września 2017 r.

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy: dane z systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on;  
rok akademicki 2017/2018

Liczba studentów* 18 634

Liczba absolwentów** 3 327

RYCINA 32
CUDZOZIEMCY: STUDENCI I ABSOLWENCI

1 

2

3

RYCINA 33
CUDZOZIEMCY: STUDENCI WEDŁUG KRAJÓW

Ukraina 9 462

Białoruś 2 384

Indie 830

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut 
Badawczy: dane z systemu informacji o szkolnictwie wyższym 
POL-on; rok akademicki 2017/2018
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Warszawa 

Elementary 25 607

Limited Working 10 889

Professional Working 4 162

Full Professional 2 440

Native or Bilingual 920

Elementary 10 311

Limited Working 4 590

Professional Working 2 379

Full Professional 1 685

Native or Bilingual 1 349

Elementary 9 508

Limited Working 3 800

Professional Working 1 878

Full Professional 1 153

Native or Bilingual 872

Elementary 4 041

Limited Working 1 571

Professional Working 997

Full Professional 582

Native or Bilingual 633

 
 
 

Elementary 1 347

Limited Working 450

Professional Working 251

Full Professional 122

Native or Bilingual 265

Źródło: opracowanie Randstad na podstawie danych z portalu 
LinkedIn (N=10 783). Przeanalizowano wykształcenie 10 783 
pracowników aktualnie zatrudnionych w warszawskich firmach 
z sektora nowoczesnych usług dla biznesu posiadających profil 
zawodowy na LinkedIn. Z każdej z 62 firm, które poddano analizie 
wyodrębniono po 5 uczelni wyższych z największą liczbą absolwen-
tów wśród pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu 
w Warszawie.

TABELA 5
SZKOŁY WYŻSZE, JAKIE UKOŃCZYLI PRACOWNICY 
FIRM SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESO-
WYCH W WARSZAWIE

TABELA 6
LICZBA POTENCJALNYCH KANDYDATÓW  
Z WYBRANYMI JĘZYKAMI OBCYMI
Tabela została przygotowana w oparciu o deklarowaną 
znajomość języków obcych na portalu LinkedIn (łączna 
liczba użytkowników w Warszawie to 458 651 osób). 

Źródło: opracowanie Randstad na podstawie danych z portalu 
LinkedIn

Odsetek pracowników

Uniwersytet Warszawski 33,80%

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) 30,70%

Politechnika Warszawska 19,30%

Akademia Leona Koźmińskiego 5,50%

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 3,30%

Wśród pracowników sektora nowoczesnych usług 
dla biznesu w Warszawie największą grupę stanowią 
absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły 
Głównej Handlowej (SGH). W czołówce szkół, do 
których uczęszczali pracownicy warszawskich firm 
z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, znajduje 
się także Politechnika Warszawska, Akademia Leona 
Koźmińskiego oraz Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego.



Rynek pracy
39Usługi biznesowe w Warszawie

F&A: GL
15 25 50

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)

Accountant (2-3 lata doświadczenia)

Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia)

Team Leader (zespół 5-15 osób)

Manager (zespół do 50 osób)

F&A: AP / AR
15 25 50

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia)

Accountant (2-3 lata doświadczenia)

Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia)

Team Leader (zespół 5-15 osób)

Manager (zespół do 50 osób)

Banking
15 25 50

Junior Fund Accountant (do 1 roku doświadczenia) 

Fund Accountant (1-3 lata doświadczenia) 

Senior Fund Accountant (pow. 3 lat doświadczenia) 

AML/KYC Junior Analyst (do 1 roku doświadczenia) 

AML/KYC Analyst (1-3 lata doświadczenia) 

AML/KYC Senior Analyst (3-5 lat doświadczenia) 

Junior Analyst (Product Control, Reporting, 
Business Analysis / do 1 roku doświadczenia)

Analyst (Product Control, Reporting, Business 
Analysis / 1-3 lata doświadczenia)

Senior Analyst (Product Control, Reporting, 
Business Analysis / pow. 3 lat doświadczenia)

Team Leader (zespół 5-15 osób) 

Manager (zespół do 50 osób) 

Customer Service
15 25 50

Junior Specialist (bez doświadczenia)

Specialist (pow. 1 roku doświadczenia)

Team Leader (zespół 5-15 osób)

Manager (zespół do 50 osób)

TABELA 7
OCENA MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRACOWNIKÓW W WARSZAWIE W WYBRANYCH SPECJALIZACJACH

HR processes
15 25 50

Junior Specialist (do 1 roku doświadczenia)

Specialist (1-2 lata doświadczenia)

Senior Specialist (pow. 2 lat doświadczenia)

Junior Payroll Specialist (do 1 roku doświadczenia)

Payroll Specialist (1-3 lata doświadczenia)

Senior Payroll Specialist (pow. 3 lat doświadczenia)

Team Leader (zespół 5-15 osób)

Manager (zespół do 50 osób)

IT
15 25 50

1st Line Support (2 lata doświadczenia)

2nd Line Support (2 lata doświadczenia)

3rd Line Support (2 lata doświadczenia)

IT Administration (3 lata doświadczenia)

Network / Security (3 lata doświadczenia)

Business / System Analyst (3 lata doświadczenia)

Developer (3 lata doświadczenia)

Tester (3 lata doświadczenia)

Team Leader (zespół 5-15 osób)

Project Manager (zespół do 50 osób)

Procurement / Order Management
15 25 50

Junior Specialist (do 1 roku doświadczenia)

Specialist (1-3 lata doświadczenia)

Senior Specialist (pow. 3 lat doświadczenia)

Team Leader (zespół 5-15 osób)

Manager (zespół do 50 osób)

Ocena możliwości 
pozyskania pracow-
ników (w ciągu 
trzech miesięcy)

Ocena możliwości 
pozyskania pracow-
ników (w ciągu 
trzech miesięcy)

Źródło: Randstad Polska i Randstad Sourceright

łatwość pozyskania talentów

umiarkowany stopień

trudności rekrutacyjne
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F&A: GL
Min Najczęściej oferowane Max

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia) 5 000 5 500 6 200

Accountant (2-3 lata doświadczenia) 6 500 7 800 8 500

Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia) 8 000 8 500 9 500

Team Leader (zespół 5-15 osób) 10 000 12 500 15 000

Manager (zespół do 50 osób) 15 000 18 000 23 000

F&A: AP / AR
Min Najczęściej oferowane Max

Junior Accountant (1-2 lata doświadczenia) 4 500 5 200 5 800

Accountant (2-3 lata doświadczenia) 5 800 6 000 7 000

Senior Accountant (pow. 3 lat doświadczenia) 6 600 7 000 8 500

Team Leader (zespół 5-15 osób) 8 500 10 000 12 000

Manager (zespół do 50 osób) 14 000 16 000 20 000

Banking
Min Najczęściej oferowane Max

Junior Fund Accountant (do 1 roku doświadczenia) 4 500 5 200 6 000

Fund Accountant (1-3 lata doświadczenia) 5 500 7 000 8 000

Senior Fund Accountant (pow. 3 lat doświadczenia) 7 000 8 500 9 500

AML/KYC Junior Analyst (do 1 roku doświadczenia) 4 100 4 600 5 100

AML/KYC Analyst (1-3 lata doświadczenia) 5 400 6 500 7 500

AML/KYC Senior Analyst (3-5 lat doświadczenia) 7 000 8 000 9 500

Junior Analyst (Product Control, Reporting, 
Business Analysis / do 1 roku doświadczenia)

5 300 5 800 6 500

Analyst (Product Control, Reporting, Business 
Analysis / 1-3 lata doświadczenia)

6 000 7 500 8 500

Senior Analyst (Product Control, Reporting, 
Business Analysis / pow. 3 lat doświadczenia)

8 000 9 500 11 000

Team Leader (zespół 5-15 osób) 10 000 12 500 15 500

Manager (zespół do 50 osób) 15 000 19 000 25 000

Customer Service
Min Najczęściej oferowane Max

Junior Specialist (bez doświadczenia) 3 700 4 000 5 000

Specialist (pow. 1 roku doświadczenia) 4 300 5 500 6 000

Team Leader (zespół 5-15 osób) 7 000 8 000 10 000

Manager (zespół do 50 osób) 9 000 11 500 16 000

TABELA 8
MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO (W PLN) W CENTRACH BPO, SSC, IT, R&D W WARSZAWIE DLA OSÓB ZNAJĄCYCH 
JĘZYK ANGIELSKI
Tabele wynagrodzeń zostały przygotowane w oparciu o analizę oferowanych wynagrodzeń w ramach procesów rekrutacyjnych realizowa-
nych przez Randstad w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie. Dane aktualne na III i IV kw. 2018 r.
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HR processes
Min Najczęściej oferowane Max

Junior Specialist (do 1 roku doświadczenia) 4 000 4 400 4 700

Specialist (1-2 lata doświadczenia) 4 800 5 500 6 000

Senior Specialist (pow. 2 lat doświadczenia) 6 200 6 600 8 000

Junior Payroll Specialist (do 1 roku doświadczenia) 4 800 5 200 5 500

Payroll Specialist (1-3 lata doświadczenia) 5 800 7 200 8 500

Senior Payroll Specialist (pow. 3 lat doświadczenia) 8 000 9 000 10 500

Team Leader (zespół 5-15 osób) 10 000 13 000 15 000

Manager (zespół do 50 osób) 14 000 17 000 21 000

IT
Min Najczęściej oferowane Max

1st Line Support (2 lata doświadczenia) 4 500 5 500 7 000

2nd Line Support (2 lata doświadczenia) 6 000 7 500 8 000

3rd Line Support (2 lata doświadczenia) 8 500 10 500 13 000

IT Administration (3 lata doświadczenia) 8 000 11 500 14 000

Network / Security (3 lata doświadczenia) 11 000 13 000 16 000

Business / System Analyst (3 lata doświadczenia) 10 000 13 000 16 000

Developer (3 lata doświadczenia) 11 500 14 500 16 000

Tester (3 lata doświadczenia) 7 500 10 000 14 000

Team Leader (zespół 5-15 osób) 10 000 13 000 18 500

Project Manager (zespół do 50 osób) 13 500 16 900 22 000

Procurement / Order Management
Min Najczęściej oferowane Max

Junior Specialist (do 1 roku doświadczenia) 4 800 5 700 6 200

Specialist (1-3 lata doświadczenia) 6 200 7 000 8 000

Senior Specialist (pow. 3 lat doświadczenia) 8 500 9 000 11 000

Team Leader (zespół 5-15 osób) 12 000 15 000 17 000

Manager (zespół do 50 osób) 16 000 19 000 25 000

R&D
Min Najczęściej oferowane Max

Laboratory Specialist (pow. 2 lat doświadczenia) 4 700 5 200 6 200

Technologist (pow. 2 lat doświadczenia) 5 500 7 500 9 500

Design Engineer (2-4 lata doświadczenia) 6 500 7 500 8 500

Senior Design Engineer (pow. 4 lat doświadczenia) 7 500 9 500 11 500

Product Development / NPI Engineer 
(2-4 lata doświadczenia)

7 500 8 500 9 500

Senior Product Development / NPI Engineer 
(pow. 4 lat doświadczenia)

9 500 11 500 14 500

Quality Engineer (2-4 lata doświadczenia) 5 700 7 200 8 200

Senior Quality Engineer (pow. 4 lat doświadczenia) 7 500 8 500 9 500

R&D Manager (zespół do 50 osób) 14 000 17 000 21 000

Źródło: Randstad Polska i Randstad Sourceright
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Rozpiętość stawek na stanowiskach specjalistycznych:
min max

hiszpański / portugalski / rosyjski / włoski 300 800

francuski 500 1 000

niemiecki 700 1 200

języki skandynawskie / fiński 800 2 000

TABELA 9
MIESIĘCZNE BONUSY JĘZYKOWE BRUTTO [PLN] 

Źródło: Randstad Polska i Randstad Sourceright

RYCINA 34
WZROST WYNAGRODZEŃ W WYBRANYCH KATEGORIACH USŁUG W WARSZAWIE

Zestawienie wzrostów wynagrodzeń zostało 
przygotowane w oparciu o analizę oferowanych 
wynagrodzeń w ramach procesów rekrutacyjnych 
w sektorze nowoczesnych usług biznesowych 
w Warszawie w obszarach: F&A GL, F&A AP / AR, 
Banking, Customer Service, Procurement, HR, IT, 
R&D realizowanych przez Randstad. Porównanie 
obejmuje dane za lata 2016-2018.

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%0

Źródło: Randstad Polska i Randstad Sourceright

Banking
7,00%

6,50%
9,00%

6,00%

IT
28,00%

33,50%
4,00%

6,00%

Customer Service

4,00%
8,00%

4,00%
11,00%

F&A GL

4,00%
4,50%

2,00%
4,00%

R&D

3,00%
4,00%

6,00%
3,00%

F&A AP/AR

3,00%
3,00%

6,00%
6,00%

HR
1,00%

8,50%
4,00%
4,00%

Procurement
2,00%
2,00%
2,00%

3,00%

Warszawa Polska

wzrost 2017/2016

wzrost 2018/2017

wzrost 2017/2016

wzrost 2018/2017

wzrost 2017/2016

wzrost 2018/2017

wzrost 2017/2016

wzrost 2018/2017

wzrost 2017/2016

wzrost 2018/2017

wzrost 2017/2016

wzrost 2018/2017

wzrost 2017/2016

wzrost 2018/2017

wzrost 2017/2016

wzrost 2018/2017
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20% 40% 60% 80%0

opieka medyczna

pakiet sportowy

ubezpieczenie na życie

szkolenia wewnętrzne

elastyczne godziny pracy

nauka języka

dofinasowanie do urlopu ("wczasy pod gruszą")

zniżki na produkty firmy

wyjazdy integracyjne

system kafeteryjny

zwrot kosztów dojazdu do pracy (całość lub część)

możliwość pracy z domu

inicjatywy sportowe i prozdrowotne

owoce w biurze

dofinansowanie do obiadów

dofinansowanie do dalszej edukacji (studia, certyfikaty itp.)

bony na święta

fundusz inwestycyjny

zajęcia fitness

strefa fitness w biurze

dzień wolny na urodziny

bilety do kina

prezent z okazji rocznicy zatrudnienia

100%

100%

RYCINA 35
ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE

Źródło: Analizie poddano najczęściej oferowane benefity pozapłacowe oferowane przez 31 firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu  
w Warszawie.

3%

3%

3%

6%

6%

6%

6%

10%

10%

10%

10%

13%

13%

16%

16%

16%

19%

39%

42%

52%

97%

97%

Odsetek firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Warszawie 
oferujących poszczególne benefity pozapłacowe

Opieka medyczna, ubezpieczenie na życie oraz 
pakiet sportowy to trzy benefity pozapłacowe, 
po które najczęściej sięgają pracodawcy sektora 
nowoczesnych usług dla biznesu w Warszawie. 
Świadczenia medyczne często poszerzane są 
o usługi stomatologiczne, które dotąd nie obejmo-
wały podstawowych pakietów dla pracowników. 
Istnieje też możliwość włączenia do programu 
opieki medycznej swojej najbliższej rodziny. 

Chcąc jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę, centra 
SSC/BPO, IT oraz R&D kładą duży nacisk na 
rozwój i stałe poszerzanie kompetencji swoich 
pracowników, udostępniając im szeroki pakiet 
szkoleń wewnętrznych oraz naukę języków 
obcych. Wdrażanie elastycznych godzin pracy to 
z kolei odpowiedź na jedną z kluczowych potrzeb 
pracowników – możliwość zachowania równowa-
gi między pracą i życiem prywatnym. 

W dalszej kolejności oferty pracy uzupełniane 
są takimi świadczeniami, jak dofinansowanie do 
urlopu, wypłacanie rocznych bonusów czy ofero-
wanie tzw. systemów kafeteryjnych. Polegają one 
na tym, że pracownik sam z pewnej puli benefitów 
wybiera odpowiednie dla siebie rozwiązania, 
z których chciałby skorzystać.
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Trendy w zarządzaniu talentami na rynku 
warszawskim w 2018 roku

Warszawa jest dynamicznie rozwijającym się ośrod-
kiem biznesowym i jednym z najbardziej przyjaznych 
dla biznesu miast europejskich. Z racji strategicznego 
położenia i wysoko wykwalifikowanego kapitału 
ludzkiego, w polskiej stolicy zadomowiło się wiele 
organizacji międzynarodowych oraz szeroka gama 
firm i korporacji.

Jako miasto stołeczne Warszawa jest w dalszym ciągu 
droższa niż inne rozwijające się ośrodki ekonomiczne 
w Polsce, ale różnica między nimi maleje. Warszawa 
oferuje również dostęp do znakomicie wykształconych 
pracowników o różnorodnych kwalifikacjach, co 
działa jak magnes na międzynarodowe korporacje. 
Od pozostałych miast polskich Warszawę odróżnia 
przede wszystkim: ilość dostępnej kadry, potencjał 
do rekrutowania kandydatów z różnorodnych trady-
cyjnych organizacji międzynarodowych z siedzibą 
w Warszawie oraz łatwość zwiększenia zakresu 
procesów w łańcuchu wartości. 

W okresie intensywnej konkurencji w obszarze kwali-
fikacji i umiejętności, wiele firm skrupulatnie analizuje 
realizowane przez siebie strategie pozyskiwania 
i zatrzymywania talentów. Liderzy biznesu i specjaliści 
ds. zarządzania zasobami ludzkimi wiedzą, że aby 
utrzymać zainteresowanie i zaangażowanie kandy-
datów i pracowników, należy zadbać o dobrą markę 
pracodawcy. Kluczem do sukcesu przy zatrudnianiu 
odpowiednich talentów jest zorientowanie marki  
na zapewnienie jakości i doświadczenia, które wyróż-
nią firmę spośród konkurencji jako optymalnego 
pracodawcę.

Prawie wszyscy wskazują na konieczność poprawy 
odczuć kandydatów w procesie rekrutacji, co uważa 
się za istotny element postrzegania pracodawcy. 
Według Kwartalnego przeglądu tendencji w dziedzinie 
zarządzania kapitałem ludzkim Randstad Sourceright 
za II kw. 2018 (Q2 2018 Talent Trend Quarterly Outlook), 
40% wiodących specjalistów ds. kadr w Polsce uważa, 
że zapewniają odpowiednie rozwiązania, wytyczne 

i komunikację, które zwiększają komfort kandydatów. 
Firmy z siedzibą w Warszawie zwiększają nakłady 
w tym obszarze i kładą większy nacisk na rozwiąza-
nia umożliwiające poprawę jakości procesu rekrutacji 
oraz jego wyników. Randstad wskazuje, że coraz 
więcej firm dąży do dalszej poprawy doświadczeń 
kandydatów, skupiając się na społecznościach 
talentów, prowadząc ankiety i korzystając z usług 
konsultantów zewnętrznych.

Oczekiwania pracowników wobec pracodawców stale 
rosną. Na warszawski rynek wkraczają coraz to nowi 
inwestorzy, zwłaszcza z branży usług finansowych, 
co zmusza firmy do ciągłego udoskonalania pakietu 
korzyści, aby odpowiadał zapotrzebowaniu najbardziej 
pożądanych kandydatów. 

Wraz z ciągłym wzrostem konkurencji na warszawskim 
rynku, Randstad odnotowuje zwrot w kierunku korzyst-
niejszych pakietów świadczeń pracowniczych ofero-
wanych przez firmy w Warszawie. Obejmują one opiekę 
medyczną, ubezpieczenia na życie, pakiety sportowe, 
premie roczne, ale także szkolenia wewnętrzne 
i zewnętrzne, takie jak kursy językowe.

Firmy skupiają się również na poprawie ogólnych 
warunków zatrudnienia, których celem jest dbałość 
o zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodo-
wym i prywatnym oraz o dobre samopoczucie pracow-
ników. Wiele firm warszawskich spełnia tę potrzebę 
rynkową, oferując elastyczne godziny pracy oraz możli-
wość pracy z domu. Zakres tej oferty zależy od obra-
nego modelu biznesowego i strategii bezpieczeństwa. 
W większości przypadków elastyczne godziny pracy 
oznaczają w praktyce możliwość pracy od 8-10:00 rano 
oraz możliwość pracy z domu, zwykle raz w miesiącu. 
Firmy kładą ogromny nacisk na potrzeby pracowników 
w zakresie równowagi pomiędzy pracą a życiem 
prywatnym; w mieście tak dużym jak Warszawa szcze-
gólnie istotna jest kwestia dojazdów do pracy. Wiele 
firm przenosi w ostatnim czasie siedziby do centrum, 
aby ułatwić dojazd, dbając także o to, aby samo biuro 
spełniało potrzeby społeczne i biznesowe. 



Źródło: Urząd m.st. Warszawy
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Randstad wskazuje, że firmy coraz częściej zaintere-
sowane są studentami, nawet w pierwszych latach 
studiów. Następuje odejście od praktyki zatrudniania 
osób o najwyższych kwalifikacjach na korzyść zatrud-
niania wykształconych pracowników i inwestowania 
w ich rozwój.

Kolejną nasilającą się tendencją jest wykorzystywanie 
inteligentnych technologii, opartych na sztucznej 
inteligencji, systemach uczących się i analityce. 
Według raportu Tendencje w obszarze zarządzania 
talentami Randstad (Talent Trends), 38% liderów zarzą-
dzania talentami ocenia, że sztuczna inteligencja 
i automatyzacja mają korzystny wpływ na prowadzoną 
przez nich działalność. Aż 64% respondentów ocenia, 
że inteligentne technologie będą miały ten sam lub 
większy wpływ na działalność prowadzoną przez nich 
w tym roku. Warszawskie firmy również podążają 
w tym kierunku i zaczynają inwestować w inteligentne 
technologie, takie jak chatboty, automatyczne umawia-
nie rozmów kwalifikacyjnych oraz wirtualne rozmowy 
kwalifikacyjne, w celu uzyskania lepszych wyników 
procesu rekrutacji. 

Na zakończenie należy nadmienić, że w obliczu zmian 
na rynku i rozwoju tendencji w zakresie zarządzania 
kapitałem ludzkim, Warszawa (a także Kraków) 
w dalszym ciągu będzie jedną z najatrakcyjniejszych 
lokalizacji dla sektora usług biznesowych, ale nasila 
się konkurencja ze strony innych ośrodków w Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej.
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Do BNP Paribas Securities Services dołączyłem we wrześniu 
2013 roku. Do Warszawy przyleciałem prosto z Irlandii. 
Nawiązując do polskiego brzmienia moich imion – Jan 
Paweł (John Paul) – to musiało być przeznaczenie. W Polsce 
chciałem dalej zdobywać międzynarodowe doświadczenie, 
po wcześniejszym długim pobycie zawodowym w Australii. 
Nawet dziś ludzie pytają mnie skąd ta przeprowadzka.  
Po 5 latach w Warszawie moja odpowiedź wciąż brzmi 
tak samo. Po pierwsze, są tu ogromne szanse i wyzwania 
biznesowe. Od przyjazdu miałem szczęście towarzyszyć 
wzrostowi mego zespołu, który powiększył się z 7 do 93 
osób. Po drugie, w tak otwartym i nowoczesnym mieście jak 
Warszawa odnalazłem swój drugi dom. Polska jest bowiem 
bardzo podobna do Irlandii i zawsze czuję się tu jak w swych 
rodzinnych stronach. Choć, szczęśliwie dla Polski, oba kraje 
znacznie różnią się pogodą.

Paul Donaghy, Irlandia 
Head of Depositary & Fiduciary Services Operations 
BNP Paribas Securities Services

Do Warszawy po raz pierwszy przyjechałem w marcu 2007 
roku. Perspektywa spędzenia kolejnych sześciu miesięcy 
w mieście, które przywitało mnie 25-stopniowym mrozem 
i śniegiem na ulicach, była przerażająca. Pierwszy miesiąc 
realizacji projektu dłużył mi się niemiłosiernie i marzyłem 
tylko o powrocie do Rzymu. Gdy jednak stopniał śnieg, moja 
niechęć do Warszawy przerodziła się w ogromną sympatię. 
Z sześciu miesięcy nagle zrobiło się 11 lat, a moja odyseja 
trwa nadal. Moja Warszawa stała się ważnym elementem 
społeczności międzynarodowej, miastem dynamicznym 
i ciągle ewoluującym. Znakomicie jednak łączy w sobie to,  
co jest ważne dla rodzin z tym, czego poszukuje wielki  
biznes. Warszawskie parki, teatry, biura i muzea pokazują,  
że miasto to nie zapomina o przeszłości, ale świadomie 
i odważnie spogląda również w przyszłość.

Fabio Scacciatelli, Włochy 
Leader for Financial Services in CEE Region, IBM Services 
IBM Polska

Pracownicy centrów usług o swojej pracy w warszawie



Praca w międzynarodowym środowisku jest pasjonująca, 
a ludzie są bardzo przyjaźni. Warszawa to wspaniałe miasto 
do życia. Jest tu wiele rzeczy do zobaczenia i bogate życie 
kulturalne.

Byłam zaskoczona tym, jak wiele terenów zielonych i pięk-
nych parków znajduje się w mieście.

Transport publiczny jest bardzo dobry i tym samym łatwo mi 
się poruszać – są nawet rowery miejskie do wynajęcia. Lubię 
posilać się w wielu tutejszych restauracjach i kawiarniach, 
a będąc przyzwyczajona do cen w Kopenhadze, koszty wyży-
wienia tutaj mogę określić jako bardziej niż przystępne.

Julie Pedersen, Dania 
Developer, MSc in Mathematics 
KMD

Z Danii przeprowadziłem się do Warszawy w 2014 roku. Bez 
wahania powiedziałem “tak” na propozycję pracy w DSV ISSC 
w Warszawie. Byłem tam wcześniej sześć razy, pracując dla 
DSV w Danii i wiedziałem, że podoba mi się zarówno miasto, 
jak i przyszli współpracownicy. Przeprowadzka do Warszawy 
i możliwość udziału w rozwoju DSV ISSC są cennym doświad-
czeniem, które przyspieszyło dynamikę mojej kariery zawo-
dowej. Warszawa jest wspaniałym miejscem do pracy i życia. 
Wierzę, że wraz z dalszą ekspansją naszej firmy będą się tu 
pojawiać nowe możliwości.

Christian Carstensson Olesen, Dania 
Manager, Operational Shared Services  
DSV ISSC
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Warszawa jest fantastycznym miastem, w którym z roku  
na rok mieszka się coraz lepiej. Jest tu mnóstwo zielonych 
przestrzeni. Warszawa zmienia się też w zawrotnym tempie, 
a na jej mapie ciągle pojawiają się nowe firmy i budynki 
mieszkalne. Uwielbiam Warszawę, bo jest w niej wszystko: 
znakomite zewnętrzne i wewnętrzne przestrzenie publiczne 
i obiekty sportowe, fantastyczne restauracje i sklepy, wspa-
niałe imprezy kulturalne, muzea oraz niesamowite, choć 
tragiczne losy miasta. Niezwykle cenię sobie możliwość 
pracy w tak zróżnicowanej kulturowo korporacji jak Citi, 
ponieważ dzięki pełnionej funkcji mam okazję poznawać 
i współpracować z osobami z całego świata, które mieszkają 
i pracują obecnie w Polsce.

Jack Orr, Szkocja 
Compliance Officer  
Citi Service Center Poland
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Rynek biurowy
 
Polska postrzegana jest jako doskonałe 
miejsce do inwestowania. Warszawa 
umocniła się na pozycji głównego hubu 
biznesowego regionu Europy Środkowo-
-Wschodniej, a dobra koniunktura 
gospodarcza i kondycja rynku biurowego 
pozwalają na dalszy optymizm.  
Po bardzo dobrym roku 2017 warszawski 
rynek biurowy utrzymał wysokie tempo 
rozwoju również w 2018 r. Efektem jest 
stale rosnące zainteresowanie wśród 
najemców, deweloperów i spadający poziom 
pustostanów w stolicy. 

Opracowanie treści rozdziału: JLL

JLL jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe 
usługi na rynku nieruchomości, sklasyfikowaną na liście Fortune 500. 
JLL zatrudnia 82 000 osób i obsługuje klientów w 80 krajach w ramach 
300 oddziałów na całym świecie. Więcej informacji: www.jll.pl
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RYCINA 36
WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY W LICZBACH

5 400 000 m2

700 000 m2

11,1%

820 000 m2

18 600 m2

425 000 m2

14 800 m2

360 000 m2

17-23 €

11-15 €

Istniejąca podaż biurowa.

Obiekty w realizacji.

Poziom pustostanów (w trendzie spadkowym).

Popyt na biura w 2017 r.

Największa umowa w 2017 r. dla Citi Service  
Center Poland.

Popyt na biura w pierwszym półroczu 2018 r.

Największa umowa w I poł. 2018 r. dla Komisji Nadzoru 
Finansowego.

Rekordowa absorpcja netto w 2017 r.

Najwyższe czynsze transakcyjne w centrum  
(€ / m2 / na miesiąc).

Najwyższe czynsze transakcyjne poza centrum  
(€ / m2 / na miesiąc).
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Warszawa jest niezwykle dynamicznym ośrodkiem 
biznesowym oraz niekwestionowanym liderem 
regionalnym pod względem rozwoju gospodarczego 
i dojrzałości rynku biurowego. Co więcej, jego stały 
rozwój cechuje również zmiana jakościowa. Jest to 
konsekwencja przemian na rynku pracy oraz rosnącej 
świadomości deweloperów komercyjnych i ich 
gotowości do tworzenia przestrzeni otwartych nie tylko 
dla pracowników biurowych, ale także dla mieszkańców 
stolicy. Kolejnym elementem tej metamorfozy jest 
rosnąca popularność projektów wielofunkcyjnych, 
które wzbogacają różnorodność oferty na rynku 
i są znakomitym przykładem tzw. „placemakingu” 
w sektorze nieruchomości komercyjnych. 

Taka różnorodność tworzy rynek biurowy, który 
spełnia oczekiwania każdej firmy. Czy jest to globalna 
korporacja szukająca ultranowoczesnego biura 
w prestiżowej lokalizacji, średniej wielkości firma, której 
zależy na jak najlepszym dojeździe do biura dla swoich 

pracowników, małe przedsiębiorstwo, które chce być 
blisko swoich kluczowych klientów, czy wreszcie start-
up i wolny strzelec szukający kreatywnej atmosfery 
pracy w przestrzeni typu coworking – każdy z nich 
znajdzie dla siebie miejsce w Warszawie. 

Stąd silna dynamika wzrostu podaży biurowej w stolicy. 
Obecnie Warszawa oferuje 5 400 000 m² nowoczesnych 
biur, a kolejne 700 000 m² pozostaje w realizacji. 
Jest to znaczny wolumen, jednak Warszawa jest 
jednym z najbardziej chłonnych rynków biurowych 
w Europie, dzięki czemu nie zachwieje on równowagi 
pomiędzy podażą a popytem. Warto podkreślić, że 
duża aktywność budowlana nie zawsze oznacza 
nadpodaż. Wręcz przeciwnie, Warszawa z roku na 
rok udowadnia, że dynamicznie rosnący popyt i duża 
absorpcja nowej powierzchni w zupełności wystarczają, 
aby zrównoważyć podażową stronę rynku. Dodatkowo 
potwierdza to malejący wskaźnik powierzchni 
niewynajętej. 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2011

  Oddane do użytku (m²)   Przyszła podaż (m²)

m2

450 000

500 000

RYCINA 37
ODDANE DO UŻYTKU, PRZYSZŁA PODAŻ

Źródło: JLL, I poł. 2018 r., P – prognoza

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019P2018P



Rynek biurowy
51Usługi biznesowe w Warszawie

Nowa podaż w I poł. 2018 r. wyniosła 174 000 m², 
a poziom pustostanów w dalszym ciągu spada i ten 
trend powinien się utrzymać przynajmniej do końca 
2019 roku (ze względu na niższą nową podaż niż 
w ubiegłych latach i bardzo wysoki popyt). Co ważne, 
zdecydowana większość realizowanych projektów 
znajduję się w szerokim centrum miasta (80%), 
szczególnie za sprawą okolic ronda Daszyńskiego. 
Ten obszar jest naturalnym przedłużeniem ścisłego 
centrum miasta i w perspektywie kilku lat jego 
panorama wzbogaci się o kilka budynków wieżowych, 
zarówno o przeznaczeniu biurowym jaki i hotelowym 
czy mieszkaniowym. Co więcej, biura w tej lokalizacji 
dają pracodawcy przewagę konkurencyjną 
w poszukiwaniu i utrzymaniu najlepszych pracowników. 

Do największych budowanych obiektów w stolicy 
należą Varso (realizowany przez HB Reavis; część 
wieżowa kompleksu osiągnie 310 m wysokości 
i będzie najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej), 
Warsaw Hub (realizowany przez Ghelamco Poland; 
trzy wieże, z czego jedna hotelowa), Mennica Legacy 
(realizowany przez Golub GetHouse; budynek wieżowy 
wraz z mniejszym obiektem) oraz Generation Park 
(realizowany przez Skanska Property Poland; budynek 
wieżowy wraz z mniejszym obiektem). Warto zaznaczyć 
również wspomniane już kompleksy wielofunkcyjne: 
ArtN (w miejscu dawnej Fabryki Norblina), Elektrownia 
Powiśle czy Centrum Praskie Koneser (dawna 
fabryka wódki). Co więcej, tak silna koncentracja 
aktywności budowlanej w centralnych obszarach 
Warszawy w perspektywie kilku lat może mieć swoje 
konsekwencje w ewentualnym niedoborze nowych 
obiektów poza centrum. 

RYCINA 38
AKTYWNOŚĆ BUDOWLANA W PODZIALE NA STREFY BIUROWE

Źródło: JLL, I poł. 2018 r.
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Aktywność deweloperska jest konsekwencją 
nieustannie silnego i rosnącego popytu na biura.
Warszawa jest niekwestionowanym liderem 
regionalnym, a prognozy dla rynku biurowego  
pozostają niezwykle pozytywne. Zapotrzebowanie  
na powierzchnie biurowe jest szczególnie wysokie  
od 2015 roku, co również potwierdza pierwsze półrocze 
2018 i prognozy na drugą połowę roku. Warszawski 
rynek biurowy napędzany jest przede wszystkim 
przez trzy główne źródła popytu: nowe podmioty, 
które rozpoczynają swoją działalność w Warszawie 
(np. J.P. Morgan, 15 600 m², Atrium Garden, COB; 
CIC, 13 500 m², Varso, COB); ekspansje najemców już 
obecnych na warszawskim rynku (np. AstraZeneca 
w Postępu 14, która niemalże potroiła powierzchnię 
swojego dotychczasowego biura); oraz podmioty, które 
przenoszą swoje biura ze starych obiektów  
do nowoczesnych budynków biurowych (np. Komisja 
Nadzoru Finansowego, która wynajęła Piękną 2.0). 

Warszawa zawdzięcza swoje świetne wyniki 
zróżnicowaniu firm aktywnych na rynku. Ogromnym 
zainteresowaniem biurami w stolicy wyróżniają się 
najemcy z sektora nowoczesnych usług biznesowych, 
doradztwa i bankowości, jak również operatorzy 
elastycznych miejsc pracy (21,5% całkowitego popytu 
w strefach centralnych w I poł. 2018 r.).

W ostatnim czasie znaczenie sektora nowoczesnych 
usług biznesowych zdecydowanie wzrosło, szczególnie 
za sprawą nowych inwestycji ze strony globalnych 
graczy. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na ten 
rozwój, są szeroki dostęp do wykwalifikowanych kadr, 
studentów oraz reputacja Warszawy jako dynamicznego 
ośrodka biznesowego i miasta o bardzo dobrej jakości 
życia (Warszawa jako jedno z dwóch polskich miast 
została uwzględniona w rankingu „Quality of living 
2018” przygotowanym przez firmę Mercer). W samym 
2017 r. firmy z tego sektora podpisały umowy najmu  
na ponad 100 000 m². 

Kolejnym ważnym elementem w strukturze 
warszawskiego popytu są umowy operatorów 
przestrzeni elastycznych i coworkingowych. Jest 
to jeden z najszerzej omawianych trendów na 

rynku biurowym, a wzrost tego typu konceptów jest 
bardzo dynamiczny. Co więcej, przyczynia się on do 
zmiany funkcjonowania samego rynku i rozszerza 
ofertę dostępnych przestrzeni biurowych dla 
biznesów o każdej skali, również tych najmniejszych. 
Tylko w ostatnim czasie na Warszawę postawili 
międzynarodowi operatorzy jak Wework, Spaces 
czy Cambridge Innovation Center, a do firm które już 
działają na stołecznym rynku należą Regus, Business 
Link, Brain Embassy, Inoffice, Cityspace i inne. 

Najwięcej powierzchni wynajęto w tzw. szerokim 
centrum. Rejony centralne preferowane są przez 
firmy wchodzące na rynek, które są skłonne zapłacić 
wyższy czynsz w zamian za przewagę w procesach 
rekrutacyjnych, szeroki zakres udogodnień i świetną 
dostępność komunikacji publicznej. Dodatkowo 
strefy centralne oferują szeroki wybór powierzchni 
w realizowanych projektach.

Współczynnik pustostanów w Warszawie jest w trendzie 
spadkowym i na koniec I poł. 2018 r. wyniósł 11,1%,  
co było wynikiem o 2,8 p.p. niższym w porównaniu 
do I poł. 2017 r. Wskaźnik powierzchni niewynajętej 
w strefach centralnych osiągnął poziom 7,9% i jest 
najniższy od 2012 r. Udział dostępnych nowoczesnych 
powierzchni biurowych w strefach poza centrum wynosi 
13,1%, a ze względu na ograniczoną nową podaż w tym 
obszarze możliwe są spadki w nadchodzących latach.

Najwyższe czynsze transakcyjne pozostały na 
niezmienionym poziomie w I poł. 2018 roku, 
z wyjątkiem Zachodniego Centrum. W związku z niskim 
wskaźnikiem pustostanów (znacznie poniżej średniej 
dla Warszawy) oraz bardzo wysokim popytem na 
biura, odnotowano w tym rejonie wzrost czynszów. 
W centrum Warszawy czynsze wynoszą obecnie 
17,0-23,0 € / m² / miesiąc, a poza nim 11,0 – 15,0 € / 
m² / miesiąc. W najbliższym czasie nie przewiduje się 
większych zmian stawek na warszawskim rynku najmu. 
Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na rosnące 
koszty pracy oraz materiałów budowlanych można się 
spodziewać presji na wzrost czynszów.
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Źródło: JLL, I poł. 2018 r.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I poł. 2018

Deweloper Powierzchnia (m²)

Varso HB Reavis 100 000
The Warsaw Hub Ghelamco Poland 80 000
Mennica Legacy Golub GetHouse 60 000
Generation Park Y&Z Skanska Property Poland 60 000
Spinnaker Ghelamco Poland 55 000
Skyliner Karimpol 40 000
ArtN Capital Park 37 000
Widok Tower S+B Gruppe 32 000
DSV HQ DSV 30 000
Browary Warszawskie Echo Investment 28 000

TABELA 10
NAJWIĘKSZE OBIEKTY BIUROWE W BUDOWIE

Źródło: JLL, I poł. 2018 r.
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RYCINA 40
 ISTNIEJĄCE I W REALIZOWANE BUDYNKI BIUROWE

  Istniejące budynki biurowe 
 

  Realizowane budynki biurowe

Źródło: JLL, I poł. 2018 r.
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RYCINA 41
MAPA KONCENTRACJI UMÓW NAJMU I POŁ. 2018 R. 

Źródło: JLL, I poł. 2018 r.
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Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Dostępność 
czasowa 
warszawskich 
centrów usług
 
Warszawa jest najlepiej skomunikowanym 
miastem Polski. Położona jest na skrzyżowaniu 
ważnych europejskich dróg i linii kolejowych, 
mając jednocześnie dogodny dostęp do dwóch 
międzynarodowych portów lotniczych.

W niniejszej części raportu zaprezentowano 
informacje na temat dostępności czasowej 
Warszawy dla osób przemieszczających 
się samochodem, a także korzystających 
z transportu publicznego. Przedstawiono 
obszar, z którego można dojechać do jednego 
z głównych skupień centrów usług w mieście 
w ciągu 60 i 90 minut oraz wskazano liczbę 
osób mieszkających na tym terenie. Na 
potrzeby analizy za punkt odniesienia posłużył 
rozwijający się obszar biznesowy okolic Ronda 
Daszyńskiego w dzielnicy Wola. Przedstawione 
informacje są jednak reprezentatywne dla 
całego centrum miasta.
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Dostępność wewnętrzna – transport indywidualny

Skupienie centrów usług na warszawskiej Woli jest 
bardzo dobrze dostępne dla osób dojeżdżających do 
pracy samochodami. W ciągu 60 minut może tam 
dojechać 2,6 mln osób, w tym 1 milion osób w wieku 
produkcyjnym mobilnym (18-44 lat). W zasięgu tej strefy 
poza Warszawą mieszka 840 tys. osób, w tym 325 tys. 
osób w 18-44 lat. Obszar, z którego można dojechać  
do pracy w ciągu godziny zajmuje powierzchnię  
2,7 tys. km2 i rozciąga się na 90 km z zachodu na 
wschód i 75 km z północy na południe. Obszar ten 
obejmuje 14 powiatów, 53 gminy i 25 miast. Z badań 
przeprowadzonych przez JLL (Kierunek Wola – nowe 
biznesowe serce Warszawy, 2017) wynika, że zdecydowa-
na większość pracowników centrów usług biznesowych 
na Woli mieszka we wskazanej strefie.

W ciągu 90 minut na Wolę może dojechać 3,5 mln osób, 
w tym 1,7 mln spoza Warszawy – odpowiednio 1,3 mln 
i 650 tys. osób w wieku 18-44 lat. Stanowi to niemal 10% 
ludności Polski. Obszar ograniczony izochroną  
90 minut zajmuje powierzchnię 10,2 tys. km2, rozcią-
gając się na 175 km z zachodu na wschód i 130 km 
z północy na południe. W skład tego obszaru wchodzi 
27 powiatów, 136 gmin i 49 miast. Duże znaczenie 
w przyśpieszeniu dojazdów ma przebieg autostrady A2 
i drogi ekspresowej S8 w okolicach Warszawy.

Metoda

Czas dojazdu był określany dla godzin 
porannego szczytu komunikacyjnego (7:00-9:00) 
i mierzony od centroidu (środka ciężkości) wsi 
lub miasta do centroidu wybranego do analizy 
obszaru na warszawskiej Woli, który mieści 
się na Placu Europejskim*. Brano pod uwagę 
uśredniony czas dojazdu dla 5 dni tygodnia 
(pn-pt).

* Analizowanym obszarem jest skupienie centów usług 
w okolicy Ronda Daszyńskiego w dzielnicy Wola.

Izochrona 60 minut

Izochrona 90 minut

Drogi

Granice gmin

TABELA 11
LICZBA LUDNOŚCI W STREFACH ODDZIAŁYWANIA 
WARSZAWY – TRANSPORT INDYWIDUALNY

Strefa Ogółem <18 lat 18–44 45–65 >65

60 min 2 603 586 487 713 1 003 866 528 963 583 026

90 min 3 458 458 653 109 1 331 892 721 188 752 240

Źródło: opracowanie własne ABSL
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Dostępność wewnętrzna – transport publiczny

Do skupienia centrów usług na Woli w ciągu godziny 
można dojechać z całej Warszawy, wykorzystując 
transport publiczny (kolej, metro, tramwaje, autobusy). 
Łącznie w ciągu 60 minut może tam dojechać w ten 
sposób 2,5 mln osób (w tym 975 tys. w wieku produkcyj-
nym mobilnym – 18-44 lat) , a spoza obszaru Warszawy 
– 760 tys. osób (w tym 295 tys. w wieku 18-44 lat). 
Obszar, z którego można dojechać do pracy transpor-
tem publicznym w ciągu godziny, zajmuje powierzchnię 
1,4 tys. km2 i rozciąga się na 93 km z zachodu na 
wschód i 61 km z północy na południe, nawiązując do 
przebiegu linii kolejowych w okolicy Warszawy. Obszar 
ten obejmuje 11 powiatów, 41 gmin i 24 miasta. Z badań 
przeprowadzonych przez JLL (Kierunek Wola – nowe 
biznesowe serce Warszawy, 2017) wynika, że zdecydo-
wana większość pracowników centrów usług bizneso-
wych na Woli mieszka w tej strefie, a w szczególności 
w okolicy linii warszawskiego metra.

W ciągu 90 minut na Wolę może dojechać transportem 
publicznym łącznie 3 mln osób, w tym 1,2 mln osób 
w wieku produkcyjnym mobilnym (18–44 lat). Poza 
obszarem Warszawy w strefie tej mieszka 1,2 mln osób, 
w tym 480 tys. w wieku 18–44 lat. Obszar ograniczony 
izochroną 90 minut dla transportu publicznego zajmuje 
powierzchnię 3,2 tys. km2, rozciągając się na 134 km 
z zachodu na wschód i 120 km z północy na południe, 
również nawiązując do przebiegu linii kolejowych oraz 
głównych dróg. W skład tego obszaru wchodzą  
23 powiaty, 83 gminy i 41 miast. 

TABELA 12
LICZBA LUDNOŚCI W STREFACH ODDZIAŁYWANIA 
WARSZAWY – TRANSPORT PUBLICZNY

Strefa Ogółem <18 lat 18–44 45–65 >65

60 min 2 527 022 468 143 976 550 510 609 571 698

90 min 3 006 623 565 768 1 159 375 618 384 663 068

Źródło: opracowanie własne ABSL

Metoda

Czas dojazdu był określany dla godzin poran-
nego szczytu komunikacyjnego (7:00-9:00) 
i mierzony od centroidu (środka ciężkości) wsi 
lub miasta do centroidu wybranego do analizy 
obszaru na warszawskiej Woli, który mieści 
się na Placu Europejskim*. Brano pod uwagę 
rozkładowy czas dojazdu w dzień powszedni 
oraz czas dojścia do przystanku (nie większy 
niż 15 minut). W transporcie organizowanym 
przez ZTM w Warszawie brano pod uwagę 
wszystkie linie autobusowe, tramwajowe oraz 
metro i kolej z możliwością dwóch przesiadek. 
W transporcie kolejowym uwzględniano połą-
czenia bezpośrednie przychodzące na stacje 
Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście. 
W transporcie autobusowym uwzględniano 
połączenia bezpośrednie do przystanków 
usytułowanych w okolicy Dworca Centralnego.

* Analizowanym obszarem jest skupienie centów usług 
w okolicy Ronda Daszyńskiego w dzielnicy Wola.

Izochrona 60 minut

Izochrona 90 minut

Drogi

Koleje

Granice gmin
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1 000 000
liczba osób w wieku 18-44 lata, 
które mogą dojechać do centrum 
Warszawy w ciągu 1h

10%
wszystkich mieszkańców Polski może 
dojechać do centrum Warszawy 
w ciągu 90 minut

Przykładowe inwestycje w infrastrukturą  
komunikacyjną

Rozbudowa sieci kolejowej

Obecnie trwają prace remontowe przy linii 
kolejowej 447 łączącej Warszawę z Grodziskiem 
Mazowieckim. Po ich zakończeniu czas przejazdu 
pociągu pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim 
a stacją Warszawa Śródmieście skróci się  
o 5 minut. Oznacza to, że czas dojazdu do 
Warszawy zostanie skrócony dla 173 tys. osób, 
w tym dla prawie 90 osób o minimum 4 minuty. 
Pierwszy etap prac został już zakończony.  
Cała inwestycja zakończy się jeszcze w 2018 r.

Źródło: http://grodzisk-warszawa.pl

 
Przedłużenie II linii metra

W Warszawie trwa rozbudowa II linii metra.  
Do istniejącego odcinka, przebiegającego 
w ścisłym centrum miasta, zostaną dobudowane 
dwa nowe – na zachodzie i wschodzie. Na każdym 
z nich, dobudowane zostaną po 3 stacje kolejowe. 
Zakończenie prac planowanie jest w 2019 r. Dzięki 
tej inwestycji z metra będzie mogło skorzystać 
dodatkowo 130 tys. mieszkańców Warszawy miesz-
kających w odległości 1 km od nowych stacji.

Źródło: www.metro.waw.pl,  
https://um-warszawa.maps.arcgis.com,  
www.mapa.um.warszawa.pl

 
Rozwój transportu w Warszawie:

 » postępujący rozwój systemu wypożyczalni rowe-
rów "Veturilo", który jest już jednym z najbardziej 
rozwiniętych w Europie i wciąż rośnie: 368 stacji 
rowerowych, ponad 5 300 rowerów, około  
700 000 aktywnych użytkowników  
(www.veturilo.waw.pl),

 » rozbudowa i modernizacja układu drogowego, 

 » budowa nowych linii tramwajowych i renowacja 
starych, zakup nowoczesnych tramwajów,

 » zakup ponad 130 nowych ekologicznych autobu-
sów elektrycznych,

 » budowa ścieżek rowerowych wzdłuż brzegu 
Wisły, która jest częścią systemu ścieżek rowero-
wych w Warszawie,

 » budowa nowych obiektów "Park and Ride".
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Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Jakość życia  
i zaplecze 
biznesowe
 
Warszawa jako największe miasto w Polsce jest 
atrakcyjnym miejscem do życia. Świadczą o tym 
nie tylko wyniki wielu rankingów porównujących 
miasta pod różnymi względami, ale przede 
wszystkim zdanie mieszkańców na temat 
jakości życia w ich mieście. Co więcej, Warszawa 
zajmuje 1. miejsce wśród pięciu największych 
miast w Polsce pod względem udziału terenów 
zielonych (ponad 20% powierzchni miasta).

W Warszawie bardzo dobrze rozwinęła się 
infrastruktura dla biznesu. Funkcjonuje tu 95 
hoteli, a także wiele centrów konferencyjnych. 
To w Warszawie organizowane są największe 
imprezy kulturalne w kraju, na których goszczą 
światowej klasy artyści. Z roku na rok polepsza 
się jakość miejskiej infrastruktury, z której na 
co dzień korzystają mieszkańcy i turyści. Warto 
dodać, że Warszawa jest miastem bardzo 
dobrze skomunikowanym wewnętrznie, zgodnie 
z założeniami zrównoważonego rozwoju.
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WYBRANE INFORMACJE O OBIEKTACH KULTURY ORAZ BAZIE KONFERENCYJNEJ I HOTELOWEJ W WARSZAWIE

Kina / sale kinowe

Muzea  
(wraz z oddziałami)

Teatry

Galerie i salony sztuki

Imprezy kulturalne

Hotele skategoryzowane

28 / 153

66

27

46

8 402

95

15

18
       42
     16

Obiekty z zapleczem konferencyjnym 97

Źródło: opracowanie własne ABSL na podstawie: GUS (2017), Booking.com (2018)
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Według rankingu jakości życia w polskich miastach opracowanego przez opiniotwórczy tygodnik 
Polityka – Warszawa zajmuje drugie miejsce. Miasto jest najlepiej oceniane w kategoriach:  
praca, komunikacja i środowisko.

Wysoka jakość życia

Źródło: www.rankingmiast.polityka.pl

I miejsce  
– najwięcej zieleni
Według danych GUS, spośród pięciu 
największych miast w Polsce, to 
w Warszawie znajduje się najwięcej 
terenów zielonych – lasów, parków, 
zieleńców i zieleni osiedlowej. Zajmują  
one ponad 20% powierzchni miasta.

Wysoka jakość taboru  
w komunikacji miejskiej
Pasażerów w Warszawie obsługuje 
m. in. 1830 autobusów. Wszystkie 
z nich to pojazdy niskopodłogowe, 
a 82% autobusów wyposażonych jest 
w klimatyzację. Po Warszawie jeździ 
także 729 wagonów tramwajowych, 450 
pojazdów metra oraz 166 klimatyzowanych 
pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej.

Duża dostępność 
przedszkoli
Wg GUS w Warszawie działają 702 
przedszkola, w których jest 68 tys. miejsc 
– więcej niż mieszkających w mieście 
dzieci w wieku 3-5 lat (jest ich 57 tys.).

Bezpieczne miasto
Warszawa zajmuje siódme miejsce wśród 
najbezpieczniejszych stolic w Europie 
i na świecie.

Warszawa to również najbezpieczniejsze 
miasto w Polsce (Europolis – Miasto 
bezpieczne i otwarte).

Miasto przyjazne 
rowerzystom
W Warszawie istnieje 537 km dróg 
rowerowych, co oznacza, że na 10 tys. 
mieszkańców przypada 3 km takiej 
drogi. W ciągu ostatnich 6 lat sieć dróg 
rowerowych w mieście rozbudowano 
o 80%. Z systemu rowerów miejskich 
„Veturilo” korzysta obecnie ponad  
700 tys. użytkowników.

Warszawa  
– miasto imprez
W Warszawie organizowane są 
największe imprezy kulturalne w Polsce. 
Sprzyja temu dostępność wielu obiektów 
widowiskowych. Należą do nich między 
innymi: Hala widowiskowo-sportowa 
Torwar, PGE Narodowy, Teatr Palladium, 
Tor wyścigów konnych Służewiec.

Źródło: GUS, www.veturilo.waw.pl, www.ztm.waw.pl, https://safearound.com/danger-rankings/cities/



PGE Narodowy to jeden z najnowocześniejszych obiektów wielofunkcyjnych 
w Europie i największy stadion w Polsce. Na jego trybunach znajduje się  
58 tysięcy miejsc dla kibiców i 73 tysiące miejsc dla uczestników koncertów. 
Na PGE Narodowym odbywają się różnego rodzaju imprezy: mecze piłki nożnej, 
wydarzenia motoryzacyjne, koncerty oraz wydarzenia biznesowe. W pobliżu 
obiektu znajduje się dworzec kolejowy, stacja metra, kilkanaście przystanków 
tramwajowych i autobusowych oraz stacja rowerów Veturilo.

Jakość życia i zaplecze biznesowe
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PGE Narodowy 
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Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Wsparcie  
inwestorów 
 
W strukturze Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy funkcjonuje Biuro Rozwoju 
Gospodarczego, zajmujące się m.in. 
wsparciem inwestorów. Biuro służy 
wyczerpującymi informacjami na temat 
rozwoju branży nowoczesnych usług 
biznesowych w mieście.

Ważnym aspektem działalności Biura jest 
również opieka poinwestycyjna skierowana 
do przedsiębiorstw, które zdecydowały się 
zainwestować w Warszawie. Jednostka 
zajmuje się koordynacją miejskich inicjatyw 
wspierających współpracę w trójkącie biznes 
– nauka – władze lokalne. 

Wszelkie informacje dla inwestorów można 
pozyskać, kontaktując się z pracownikami 
Biura Rozwoju Gospodarczego: 
investinwarsaw@um.warszawa.pl



Wsparcie inwestorów
65Usługi biznesowe w Warszawie

obsługa inwestorów w Warszawie  
– kluczowe działania
 

Działania informacyjne:
 » pozyskiwanie niezbędnych danych, dostarczanie 

wiedzy branżowej,
 » pakiet informacyjny dotyczący miasta.

 

Wsparcie w zakresie pozyskania powierzchni 
biurowych:

 » dostęp do informacji o nieruchomościach 
miejskich,

 » wsparcie w wyborze lokalizacji,
 » współpraca z agencjami nieruchomości.

 

Działania rekrutacyjne:
 » współpraca z akademickimi biurami karier,
 » kooperacja z agencjami HR,
 » koordynacja wspólnych inicjatyw z uczelniami 

wyższymi.

 

Sposoby wsparcia inwestorów:
 » indywidualne podejście, 
 » pomoc na każdym etapie inwestycji,  

w tym organizacja wizyt referencyjnych,
 » wsparcie administracyjne, udzielanie  

niezbędnych informacji.

 
 
 

 

Opieka poinwestycyjna:
 » wsparcie w bieżącej działalności pod kątem 

pozyskiwania informacji branżowych,
 » podejmowanie wspólnych działań na rzecz 

rozwoju sektora usług dla biznesu,
 » koordynacja projektów pomiędzy inwestorami 

a szkołami wyższymi,
 » współpraca z firmami w ramach projektów 

społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

 

Urząd m.st. Warszawy 
Biuro Rozwoju Gospodarczego 
ul. Smolna 4 
00-375 Warszawa

  +48 22 44 32 220 / +48 22 44 32 244
  investinwarsaw@um.warszawa.pl



Polska jest dziewiątą największą gospodarką Unii 
Europejskiej pod względem wielkości PKB nominalnego 
(466 mld € w 2017 r.) i jednym z liderów wzrostu 
gospodarczego w Europie w ostatnim dziesięcioleciu. 
Jedną z najważniejszych branż sukcesu polskiej 
gospodarki jest sektor nowoczesnych usług biznesowych. 
Imponujący rozwój branży w ostatnich latach pozwolił  
na umocnienie pozycji Polski w gronie najważniejszych  
na świecie miejsc lokalizacji inwestycji w centra usług  
dla biznesu (BPO, SSC, IT, R&D).

Język: polski

Waluta: złoty (PLN)

Liczba miast powyżej 100 tys. mieszkańców: 39

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2017 r.: 
335 (I miejsce w UE)

Polska w organizacjach międzynarodowych

UE (2004), NATO (1999), OECD (1996), WTO (1995),  
ONZ (1945) i inne

Wybrane wskaźniki ekonomiczne

Źródło: GUS, NBP

* Prognoza

Wzrost PKB

4,6% (2017)
4,6% (2018)*

PKB na mieszkańca (2017)

12 100 €
Stopa bezrobocia (sierpień 2018)

5,8%
Wskaźnik inflacji (sierpień 2018)

2,0%
EUR/PLN (średnia)

4,26 (2017)
USD/PLN (średnia)

3,78 (2017)

Polska – kluczowe informacje
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