
Adapcyjność przedsiębiorstw
i pracowników 

Zgodnie z danymi GUS, w 2011 roku 
działalność gospodarczą prowa-

dziło 1784 603 przedsiębiorstw (mikro 
– 95,9%, małe – 3,0%, średnie – 0,9%, 
duże – 0,2%). Struktura ta od lat jest po-
dobna, ale mniejszy niż średnio w UE-27 
jest udział firm małych (3% vs. 7%), co 
oznacza, że w Polsce nie zachodzi w wy-
starczającym stopniu proces transforma-
cji najmniejszych firm na wyższy poziom 
rozwoju. Wynika to z kilku czynników. Po 
pierwsze prawie ¾ mikrofirm to osoby 
prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą - koncentracja samoza-
trudnionych jest tym większa, im młod-
sza jest firma (90% firm w 1- szym roku 
działalności). [GUS] Znaczna część samo-
zatrudnionych ma potencjał do rozwoju, 
niemniej jednak brakuje im świadomości 
oraz odpowiedniej wiedzy, jak z przed-
siębiorcy stać się pracodawcą. Po drugie,
badania wskazują, że MMSP nie odczu-
wają potrzeby posiadania spisanej stra-
tegii działania, a ok. 15% z nich w ogóle 
nie planuje swoich przyszłych działań 
rynkowych. Może to świadczyć o wciąż
niewystarczającej świadomości i wiedzy 
w zakresie zarządzania przedsiębior-
stwem, zorientowaniu na bieżącej dzia-
łalności i braku planowania strategicz-
nego, które może zagrażać dalszemu 
rozwojowi firmy [PARP 2011]. Po trzecie, 
przedsiębiorcom brakuje świadomości 
korzyści wynikających z rozwoju [PARP 
2012] pracowników i zarządzania zaso-
bami ludzkimi (w tym m.in. zaintereso-
wania rozwiązaniami z zakresu elastycz-
nych form zatrudnienia, pozwalających 
na godzenia życia zawodowego z pry-

watnym [PARP 2010]. Po czwarte, firmy 
mają, także trudności w zdobywaniu 
zleceń i klientów (w tym m.in. poprzez 
zamówienia publiczne czy partnerstwo 
publiczno – prywatne). Tymczasem sek-
tor publiczny jest solidnym partnerem,
który stanowi szansę rozwoju dla firm 
z sektora MSP [PARP 2011].

Rozwój firm to, także rozwój ich ka-
pitału ludzkiego. Niski udział osób do-
rosłych w kształceniu i szkoleniu, jest 
jedną z najczęściej wskazywanych barier 
dla rozwoju konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw.

Odsetek osób w wieku 25-64 lata, 
biorących udział w edukacji (formal-
nej i nieformalnej) był w Polsce w 2007 
r. (21%) o połowę niższy niż średnia dla 
krajów OECD (41%). Wśród pracujących, 
najczęściej podawanym powodem nie-
podnoszenia swoich kompetencji jest 
brak takiej potrzeby w pracy zawodowej, 
wskazywany przez 68% badanych. [PARP 
2011] Wynikać to może z braku zarzą-
dzania zasobami ludzkimi przez przed-
siębiorców oraz niskiego zaangażowa-
nia pracodawców w proces określania
i kształtowania kompetencji niezbęd-
nych na rynku. Wyzwaniem i barierą 
dla rozwoju innowacyjności i konku-
rencyjności polskiej gospodarki powoli 
staje się też niewystarczający poziom 
umiejętności dot. nowych technologii 
oraz deficyty pracowników na pozio-
mie kompetencji cyfrowych. Co prawda
w perspektywie finansowej 2007-2013 
dostarczono na rynek wiele usług, któ-
rych celem miał być rozwój kompeten-
cji i kwalifikacji pracowników, jednak 
ich liczba nie zawsze szła w parze z wy-
soką jakością. [PARP 2011] W związku 
z tym Polska zobowiązała się do dalsze-
go wdrażania instrumentów polityki na 
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rzecz uczenia się przez całe życie: Polska 
Rama Kwalifikacji, Zintegrowany Rejestr 
Kwalifikacji (w ramach modernizacji kra-
jowego systemu kwalifikacji), system 
przenoszenia i akumulowania osiągnięć, 
walidacji efektów uczenia się pozafor-
malnego i nieformalnego.
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Rozwój sektora 
nowoczesnych usług 

biznesowych w Polsce

Do 2004 roku (włącznie) w Polsce 
powstało 91 centrów usług z kapi-

tałem zagranicznym.
W 2007 roku funkcjonowało ponad 

200 centrów, a w 2010 roku już 300. Rok 
2012 pozwolił na osiągnięcie liczby po-
nad 400 tego rodzaju podmiotów. Obec-
nie w Polsce funkcjonuje już 470 centrów 
usług z kapitałem zagranicznym (stan na 
30.04.2014).

Rok 2012 był rekordowy pod wzglę-
dem liczby nowo utworzonych centrów 
usług z kapitałem zagranicznym w Pol-
sce - powstało ich w tym okresie aż 59. 
Od początku 2013 roku funkcjonowanie
rozpoczęło 66 nowych centrów z kapi-
tałem zagranicznym – 46 z nich w 2013 
roku, a kolejne 20 już w pierwszych kilku 
miesiącach 2014 roku.

Najwięcej nowopowstałych jedno-
stek (2013-2014) otwarto w Krakowie 
(14), Wrocławiu (11) i Poznaniu (8). Zde-
cydowana większość utworzonych od 
początku 2013 roku centrów (60%) to 
inwestycje nowych graczy - podmiotów 
zagranicznych dopiero wchodzących na 
polski rynek usług biznesowych, nie po-
siadających wcześniej swoich centrów 
w Polsce. Można przy tym szacować, że 
wygenerowały one dotychczas 25% no-
wopowstałych (2013-2014) miejsc pracy.

Za dominującą część wzrostu zatrud-
nienia (75%) odpowiadają podmioty 
prowadzące działalność w Polsce przed 
2013 rokiem.
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