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W Polsce mamy ponad 1 tys. centrów usług dla biznesu. Branża rośnie w tempie 20 proc. 

rocznie. Brakuje jednak kształcenia dualnego, które połączy teorię i praktykę. Profesor Jerzy 

Hausner i Hitachi Vantara chcą to zmienić. W marcu wystartował ich pionierski projekt.  

Marzec 2017 roku. Tomasz Brzostowski, dyrektor zarządzający globalną siecią centrów usług 

dla biznesu w Hitachi Vantara, spółce córce japońskiego koncernu Hitachi, spotyka profesora 

Jerzego Hausnera, wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W trakcie 

rozmowy zastanawiają się, dlaczego studenci nie chodzą na wykłady, zjawiając się tylko po 

wpis w indeksie i frustrując wykładowców. Dochodzą do kilku wniosków. 

Po pierwsze: że system kształcenia w Polsce jest zbyt teoretyczny. Studenci wolą zdobywać 
doświadczenie. 

Po drugie: że z braku przepływów między uniwersytetami i biznesem powiększa się luka – 

brakuje pracowników o najbardziej pożądanych przez biznes kompetencjach. 

I po trzecie: że jeśli szybko nie wprowadzi się działań zaradczych, frustrować się będą nie 

tylko wykładowcy, ale z Polski może uciec branża nowoczesnych usług dla biznesu. 

300 tys. osób i nie musimy być tani 



Wg prognozy organizacji branżowej ABSL już w 2020 roku aż 300 tys. Polaków i Polek 

może pracować w centrach świadczących nowoczesne usługi dla biznesu. To armia: mniej 

więcej tyle, ile w Polsce mamy kasjerów czy pracowników ochrony. 

Hitachi Vantara w Krakowie zatrudnia 300 osób, w całej Małopolsce jest ok. 70 tys. miejsc 

pracy w branży, a w skali kraju – ponad 200 tys. A branża cały czas rośnie: co roku o 20 proc. 

Mimo to w Krakowie – polskim zagłębiu usług dla biznesu – nie powstał jeszcze ani jeden 

kierunek studiów, specjalizacja czy choćby przedmiot, który by do nich nawiązywał. 

– Centra świadczące usługi dla biznesu pojawiły się w Polsce i w Krakowie, bo byliśmy tańsi. 

Wystawienie faktury, rozliczenie wydatków służbowych czy prowadzenie call center nie były 

wymagające. Ale za kilka, kilkanaście lat nie będziemy już – miejmy nadzieję – tańsi. 

Prostsze czynności są automatyzowane, robotyzowane lub wywożone do Indii, Wietnamu czy 

na Filipiny. Stwierdziliśmy z profesorem, że naszą ucieczką do przodu może być tylko 

przesuwanie się w stronę zaawansowanych usług dla biznesu – opowiada Tomasz 

Brzostowski. Do tego potrzeba nam świetnie wykształconych pracowników. 

Tak – z problemów wykładowców, luki kompetencyjnej i wyzwań branży usług dla biznesu – 

powstał pionierski projekt: prof. Hausner i dyrektor Brzostowski zaprosili do współpracy 

jedenaście firm zrzeszonych w branżowym stowarzyszeniu ASPIRE, m.in. AON, Alexander 

Mann Solutions, IBM czy IG. Wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i 

przedstawiciele biznesu wspólnie ułożyli program specjalizacji dla studentów. 

W marcu 2018 roku specjalizacja o nazwie: the future of global business services ruszyła na 

wydziale gospodarki i administracji publicznej krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, 

gdzie wykłada prof. Hausner. 

Grupa uciekinierów z peletonu 

Pod skomplikowaną nazwą kryją się trzy semestry dualnego kształcenia w branży 

nowoczesnych usług dla biznesu. W marcu specjalizację rozpoczęło 30 studentów i studentek. 

Chętnych było więcej, ale zajęcia odbywają się w całości w języku angielskim, którego 

używa się w ponad 90 proc. centrów usług dla biznesu. Dla wielu okazał się barierą. 

Klasycznych wykładów nie ma. Nacisk jest kładziony na komunikację i pracę w zespołach w 

wielokulturowym środowisku – bo brak tych umiejętności biznes zgłosił jako najbardziej 

palący. Zajęcia prowadzą wykładowcy UEK, ale też przedstawiciele 11 zaangażowanych w 

projekt firm. Cały drugi semestr poświęcony będzie kompetencjom miękkim. Studenci w 

zespołach zajmą się rozwiązaniem realnych problemów działających w Krakowie firm z 

branży – i będą musieli przedstawić ich rozwiązanie szefostwu. 

Brzostowski tłumaczy, że celem współpracy jest wywołanie szerszej zmiany w systemie 

edukacji. 

Kooperacja UEK i 11 firm to na razie pilotaż na jednym wydziale – twórcy liczą, że 

specjalizacja stanie się międzywydziałowa, a potem pojawi się na innych uczelniach. Od 

innych dotychczasowych partnerstw różni się skalą: firmy współpracują z uniwersytetami – 

np. IBM z AGH – ale to pierwszy przypadek, żeby program został napisany w tak szerokim 

gronie. 



Nowoczesne usługi dla biznesu rosną w zawrotnym tempie 

Najczęściej do centrów usług dla biznesu przenosi się działania związane z IT, finansami i 

księgowością, dopiero na dalszych miejscach znajdują się kontakty z klientami, HR i 

logistyka. 

Centra – których w 2017 roku w Polsce działało dokładnie 1078 – można podzielić na trzy 

rodzaje: te, które działają na rzecz własnej firmy macierzystej (np. centrum świadczące usługi 

na rzecz Nestle), te, które pracują dla siebie, ale świadczą też usługi dla innych, oraz te, które 

są wyłącznie dostawcą usług dla innych. 

Tylko między pierwszymi kwartałami 2016 i 2017 roku w Polsce powstały 92 nowe centra, a 

zatrudnienie w nich wzrosło w tym czasie o 15 proc. Wokół miast – przede wszystkim 

Krakowa, Warszawy, Wrocławia – powstały ośrodki usług dla biznesu. W siedmiu 

zatrudnienie przekracza 10 tys. osób. 

W niemal 100 proc. z nich mówi się po angielsku, w ponad 70 proc. – po niemiecku (który 

blisko 70 proc. pracodawców z branży wskazuje jako najbardziej pożądany, dla porównania 

angielski wskazało tylko 12 proc. firm), a w ok. 25 proc. – niemal nie używa się języka 

polskiego. 

Centra szukają przede wszystkim absolwentów kierunków językowych, biznesu i 

administracji, technologii teleinformatycznych i inżynieryjnych. Kim jest przeciętny 

pracownik polskiego centrum nowoczesnych usług dla biznesu? 

Z danych ABSL wynika, że ma średnio 31 lat i jest kobietą (w 54 proc.), ma wykształcenie 

wyższe (aż 93 proc.). 78 proc. zatrudnionych w centrach pracuje w oparciu o umowę o pracę. 
Co ciekawe, w centrach z kapitałem zagranicznym niemal 80 proc., a w tych z polskim – 70 

proc. 

Jeśli nie wykształcimy pracowników, będziemy mieli 

problem 

Dla Hitachi to kolejny taki projekt. Już trzy lata temu firma zainicjowała współpracę z 

Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (kiedyś 
zespołem szkół zawodowych), a od zeszłego roku współpracuje też z Zespołem Szkół 

Ekonomicznych nr 1 w Krakowie. 

Dzięki kooperacji uczniowie biorą udział w zajęciach z oprogramowania Oracle (bo w szkole 

uczy się ich tylko „lokalnego”, polskiego systemu księgowego), z międzynarodowych 

standardów rachunkowości (w szkole mają tylko polskie przepisy) czy z języka angielskiego 

w biznesie. 

Uczniom trzecich i czwartych klas Hitachi oferuje z kolei płatny trzymiesięczny staż. Jego 

pozytywne ukończenie to szansa na otrzymanie oferty pracy wraz ze sfinansowaniem przez 

firmę studiów zaocznych. 

– Chcemy zorganizować spotkanie dyrektorów techników ekonomicznych w Krakowie i 

opowiedzieć o naszym programie; można zrobić z tego program ogólnopolski. Tu chodzi o 



coś więcej niż o Hitachi – o wybronienie się przed ucieczką branży do Indii z jednej strony i o 

przyciąganie do Polski usług w ramach zaawansowanych procesów z drugiej strony. Do tego 

potrzebujemy pracowników z wiedzą i doświadczeniem – jeśli ich nie wykształcimy, 

będziemy mieli problem – mówi Tomasz Brzostowski. 

 


