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63%  
Dyrektorów Zarządzających 
wysoko-efektywnymi 
organizacjami uważa, że rola 
Dyrektora Finansowego znacząco 
wzrośnie w ciągu najbliższych 
lat, w porównaniu z dyrektorami 
pozostałych działów

Źródło: Raport The view from the top, KPMG International
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Szanowny/Szanowna CFO, 
już od roku Biuletyn CFO gości na Państwa ekranach, aby co kwartał przybliżać 
najbardziej atrakcyjne i aktualne zagadnienia dotyczące zarządzania finansami 
w przedsiębiorstwie. 

Kwietniowe wydanie przypomina o istotnym znaczeniu analizy porównawczej 
dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju firmy, podkreślając istotę 
kluczowych wskaźników i miar efektywności, bez których wspieranie 
podejmowania decyzji strategicznych jest utrudnione. Pomimo olbrzymiej 
ilości danych, a może właśnie z powodu olbrzymiego „szumu informacyjnego” 
zdobycie odpowiednich informacji może stanowić wyzwanie. Jednocześnie 
dynamika zmian obserwowana w świecie biznesu – przejęcia, reorganizacje, 
zmiany w regulacjach – sprawia, że konieczna staje się aktualizacja 
strategicznych priorytetów organizacji oraz jej potrzeb informacyjnych. 
Z jednej strony odczuwalny staje się nadmiar informacji, a z drugiej wciąż 
poszerzająca się luka informacyjna, co przekłada się na bardzo duże wyzwanie 
i potrzebę stworzenia spójnego, kompletnego i poprawnego zestawu 
informacji zarządczej. Szczególnie istotnego w czasach, kiedy prezesi firm 
(32% badanych) oczekują od dyrektora finansowego myślenia big picture 
oraz podejścia strategicznego. 

Świat biznesu pędzi do przodu – z siłą i kierunkiem „wiatru zmian” nie 
zwyciężymy – ustawmy zatem żagle :-)

Zapraszam,  
Violetta Malek

Violetta Małek
Dyrektor

vmalek@kpmg.pl
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Po co mi 
informacja 
zarządcza?
Choć trudno w to uwierzyć, w warunkach dynamicznie zmieniającego 
się otoczenia biznesowego wiele firm nadal nie posiada modelu 
informacji zarządczej. Na jakiej podstawie zatem zarządy tych firm 
podejmują istotne decyzje biznesowe? Z doświadczeń KPMG 
wynika, że najczęściej na podstawie intuicji i wyczucia rynku oraz 
informacji ze sprawozdań finansowych (przychody ze sprzedaży 
ogółem, wynik księgowy itd.). Oczywiście intuicja w biznesie jest 
nie do przecenienia, lecz decyzje podejmowane wyłącznie na 
jej podstawie, bez wsparcia ze strony kompleksowej informacji 
zarządczej, mogą okazać się strategicznie ryzykowne. 

O ile w przypadku mikrobiznesu zarządzanie firmą przy braku lub 
bardzo ograniczonej informacji zarządczej może nie być zaskakujące 
(choć nadal często mniej efektywne), to dla firm generujących obroty 
rzędu kilkuset milionów złotych nieposiadanie modelu informacji 
zarządczej jest niewskazane. Zarządy przedsiębiorstw funkcjonujących 
bez takiego modelu wcześniej czy później zaczynają odczuwać 
negatywne skutki luki informacyjnej. Powstaje ona w momencie, gdy 
dostępne źródła informacji w coraz mniejszym stopniu zaspokajają 
potrzeby informacyjne, które rosną proporcjonalnie do skali i złożoności 
prowadzonej działalności.

Im wcześniej luka informacyjna zostanie zidentyfikowana 
i zniwelowana, tym mniejsze ryzyko podjęcia nietrafnych 
decyzji, które mogą zaważyć na wynikach firmy w przyszłości. 
Niemniej bardzo często managerowie zaczynają zdawać sobie sprawę 
z rozdźwięku między informacjami, którymi dysponują, a ich potrzebami 
informacyjnymi dopiero wtedy, gdy wskaźniki, z których korzystają 
(sprzedaż, wynik księgowy), pogarszają się, a przy pomocy dostępnych 

S
to

pi
eń

 s
ko

m
pl

ik
ow

an
ia

 b
iz

ne
su

Informacje

Potrze
bne informacje

Dostępne informacje
Luka informacyjna



5Biuletyn CFO  |  kwiecień 2017

informacji nie można precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
tak się dzieje (na przykład, które produkty, usługi lub kanały 
dystrybucji są nierentowne). Zbyt późno zidentyfikowana luka 
informacyjna może prowadzić nawet do utraty płynności 
finansowej przedsiębiorstwa, a czas na jej wyeliminowanie 
wydłuża się czas, kiedy w warunkach niedostatecznego zasobu 
informacji mogą zapadać decyzje kluczowe dla przyszłości firmy.

Jak zatem określić, czy informacje, którymi dysponuje zarząd 
w podejmowaniu decyzji biznesowych, w pełni wspierają te decyzje? 

Należy odpowiedzieć  na kilka istotnych pytań:

Czy istnieją w firmie wieloprzekrojowe, 
odzwierciedlające strukturę firmy (działy, kanały 
dystrybucji) informacje o wynikach organizacji?

Czy stworzono źródła informacji, które pozwalają na tworzenie 
szczegółowych prognoz i planów oraz kontrolę ich realizacji?

Czy przygotowano szczegółowe i kompletne dane o dynamice 
zmian poszczególnych pozycji przychodowych i kosztowych?

Czy zbudowano precyzyjne informacje 
o kosztach usług i produktów?

Czy wdrożono narzędzia, dzięki którym powyższe informacje są 
łatwo dostępne? 

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „nie”, 
jest to sygnał o tworzeniu się luki informacyjnej. Nie można tego 
sygnału lekceważyć. Dobrze skonstruowany model informacji 
zarządczej (w razie potrzeby aktualizowany) zaspokaja potrzeby 
informacyjne zarządu na temat prowadzonej przez firmę 
działalności. Precyzyjne raporty oraz analizy, generowane regularnie 
i efektywnie, pozwalają na konstruowanie wiarygodnych wniosków 
na temat rentowności produktów, usług, kanałów dystrybucji lub 
kosztochłonności poszczególnych działalności przedsiębiorstwa. 
Informacje te są nieodzowne, zarówno przy podejmowaniu bieżących, 
operacyjnych decyzji, jak i przy tworzeniu strategii biznesowych. 
Dlatego wiarygodna i łatwo dostępna informacja zarządcza jest 
koniecznym narzędziem wspierającym budowanie przewagi 
konkurencyjnej poprzez trafne i skuteczne decyzje "na czas". 

79% Prezesów uważa, że wysokiej jakości
dane wspierające decyzje zarządcze są 
kluczowym czynnikiem do osiągnięcia 
sukcesu przez organizację*
*Źródło: State of the outsourcing, shared services, and operations industry 2017, KPMG
oraz HfS Research
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Zarządzający firmami dążą do zrozumienia wszystkich 
możliwych aspektów, które wpływają na wyniki ich 
organizacji. Wiedzą bowiem, że bez kluczowych 
wskaźników i miar efektywności wspieranie podejmowania 
decyzji strategicznych jest utrudnione. Pomimo olbrzymiej 
ilości danych, a może właśnie z powodu olbrzymiego 
„szumu informacyjnego” zdobycie odpowiednich informacji 
może być dużym wyzwaniem. Jednocześnie dynamika 
zmian obserwowana w świecie biznesu – przejęcia, 
reorganizacje, zmiany w regulacjach – sprawia, że konieczna 
staje się aktualizacja strategicznych priorytetów organizacji 
oraz jej potrzeb informacyjnych. Do tego dołóżmy wdrażanie 
coraz to nowszych rozwiązań informatycznych i rosnące 
ryzyko stworzenia czy utrzymania spójności informacji 
zarządczej. 

Jak wielkim problemem jest kwestia 
niespójnych informacji w rzeczywistości?

Wiele firm nie egzekwuje spójnych, w ramach całej 
organizacji, standardów informacyjnych (w tym 
uzgodnionych definicji wspólnych warunków biznesowych). 
Zdarza się to np. w spółkach, które zostały włączone 
w ramach akwizycji lub w podmiotach produkcyjnych 
posiadających odrębne zespoły finansowe i różne zasady 
raportowania. Do tego dochodzi kwestia określenia, gdzie 
znajdują się wszystkie niezbędne dane. Rzadko można 
je znaleźć w jednym systemie źródłowym, nie są one też 
własnością jednego zespołu. Nawet gdy stwierdzimy, że 
„firma posiada dane”, to trudno stwierdzić, kto jest za nie 
odpowiedzialny. Przy zmianach otoczenia biznesowego, 
struktury danych i ich hierarchia często nie nadążają za 
zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstwa. Nabycie, 
zbycie lub inne znaczące zmiany w przedsiębiorstwach 
mogą oznaczać, że istniejące struktury danych nie są już 
zsynchronizowane z najbardziej odpowiednimi wskaźnikami 
dla oceny nowej strategii firmy.

Skutecznym i efektywnym rozwiązaniem jest zatem 
zbudowanie spójnych ram zarządzania informacjami i danymi 
w całej organizacji, a to oznacza wdrożenie jednolitych 
mierników efektywności (Key Performance Indicators – 
KPIs) w całym przedsiębiorstwie. W ramach wdrożenia 
należy odpowiedzieć na następujące pytania:

Czy stosowane wskaźniki efektywności są 
zgodne ze strategią organizacji?

Wskaźniki muszą odzwierciedlać szybkie tempo 
zmieniającego się biznesu i łączyć dane wewnętrzne 

Dlaczego warto mierzyć?
– benchmarking jako narzędzie optymalizacji procesów
(nie tylko finansowych)

i zewnętrzne. Zgodność ze strategią firmy osiągniemy dzięki 
kombinacji różnorodnych wskaźników zarówno wiodących, 
jak i unikalnych, specyficznych dla danej branży czy sektora.

Czy dane stanowiące podstawę tych 
wskaźników i uzyskanych wyników są spójne?

Należy skoncentrować się na zdefiniowaniu wymagań 
dotyczących informacji przed opracowaniem modelu danych 
oraz przed wdrożeniem jakiejkolwiek nowej technologii. 
Zapewnienie spójności i skalowalności struktur danych jest 
kluczowe. Będzie to oznaczało, że firma pomimo zmian 
struktury lub prowadzonej działalności – gdy wymagania 
dotyczące danych wzrastają – w łatwy sposób będzie mogła 
wygenerować niezbędne dane analityczne bez marnowania 
czasu na ich ręczne modyfikowanie.

Czy organizacja zarządza danymi 
w zrównoważony sposób?

Należy stworzyć lub wykorzystać już istniejące struktury 
zarządzania danymi podstawowymi i bazami danych. 
Ważne jest konsekwentne ustalanie procedur dotyczących 
zarządzania standardami danych i pragmatyczne ich 
stosowanie.

Aż 74% firm ma szanse na
poprawę wyników finansowych 
i swojej pozycji rynkowej dzięki 

zewnętrznej analizie porównawczej



7Biuletyn CFO  |  kwiecień 2017

Prawidłowo zdefiniowany zestaw spójnych wskaźników KPI, 
utrzymywanych i zarządzanych w zrównoważony sposób, 
powinien zachęcać do przeprowadzania porównań, które 
mają być wykorzystywane w raportach zarządczych. Kwestię 
tę poruszono w badaniu przeprowadzonym wśród ponad 
1100 specjalistów z działów finansowych z ponad 50 krajów. 
W ramach tego badania, które zostało zlecone wspólnie przez 
ACCA i KPMG, oceniano m.in., w jakim stopniu zapewnione 
są odpowiednie zasoby w celu realizacji efektywnej 
i skutecznej sprawozdawczości przez dyrektora finansowego. 

Wyniki badania wskazują, iż zdecydowanie częściej 
wykorzystywany jest benchmark wewnętrzny, co 
najprawdopodobniej wynika z ograniczeń kosztowych oraz 
dostępności właściwych danych porównawczych. Co najmniej 
połowa respondentów przygotowuje takie porównania nie 
częściej niż raz na miesiąc, co sugeruje, że nawet w przypadku 
stosowania benchmarkingu proces ten pozostaje zakotwiczony 
w tradycyjnej działalności związanej z miesięcznym i rocznym 
raportowaniem finansowym, a nie w oferowaniu informacji 
biznesowych w czasie rzeczywistym. 

Skuteczne raportowanie efektywnościowe powinno 
dostarczać kierownictwu terminowych informacji, 
które można błyskawicznie wykorzystać. Bieżące (nie 
rzadziej niż raz na miesiąc) wykorzystanie zewnętrznych 
danych porównawczych deklarowało niespełna 20% 
respondentów, co w efekcie może wpłynąć na podniesienie 
ich skuteczności i aspirowanie do pozycji liderów 
rynku. Jednocześnie coroczne lub okazjonalne (ad hoc) 
wykorzystywanie benchmarków zewnętrznych potwierdza 
odpowiednio 26% i 28% ankietowanych, co może mieć 
związek z kwestiami planowania i budżetowania oraz 
rozliczeniami kontraktowymi.

Dla większości firm wykorzystanie zewnętrznych 
benchmarków może być olbrzymią szansą. Sukces 
bowiem odniosą te firmy, które oprócz ciągłej pracy nad 
poprawą zeszłorocznych wyników finansowych mierzą się 
i porównują z najlepszymi na rynku. 

Źródło: Performance Reporting. An eye on the facts - A KPMG and ACCA Thought Leadership Report 2016

Jak często benchmarking wewnętrzny wykorzystywany jest do oceny wyników organizacji?

Jak często benchmarking zewnętrzny wykorzystywany jest do oceny wyników organizacji?

Czy organizacja wykorzystuje zewnętrzne analizy porównawcze?

Taka analiza może wspierać decyzje dotyczące prawidłowego inwestowania posiadanych zasobów, tzn. umożliwia 
zarządzającym określenie miejsca, w którym należy zainwestować, aby wyeliminować zagrożenia czy nadrobić 
zaległości w stosunku do innych uczestników rynku. Jest również istotna przy budowaniu przewagi konkurencyjnej 
oraz ciągłym dążeniu do jej utrzymania. Tego typu analizy nie powinny mieć charakteru jednorazowego, lecz być 
aktywnością cykliczną.

Zatem w konkurencyjnym świecie analiza porównawcza (ang. Benchmarking) ma służyć, nie tyle do porównania kosztów 
i cen, lecz raczej określania pozycji organizacji względem innych uczestników rynku i jednocześnie identyfikowania 
możliwości poprawy. Weryfikowana jest efektywność procesów czy struktury kosztów oraz wydajność pracowników 
z wykorzystaniem zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych rozwiązań w określonym czasie. 
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NOWOCZESNY CFO

Źródło: The View from the Top, KPMG International

Jakie kompetencje CFO przynoszą największą wartość dla 
organizacji? (oczekiwania dyrektorów zarządzających)

Najważniejsze cechy CFO 

Doświadczenie międzynarodowe

Zdolności przywódcze

48%

45%

34%

41%

34%

34%

32%

32%

30%

32%

23%

23%

21%

18%

19%

18%

15%

14%

Doświadczenie w obszarze transformacji

Koncentracja na szczegółach, procesach

Innowacyjność

Zdolności wykonawcze

Doświadczenie branżowe

Umiejętność pracy z interesariuszami i analitykami

Doświadczenie między-sektorowe

Myślenie big-picture oraz podejście strategiczne

Kwalifikacje MBA

Otwartość na innowację i transformację

Doświadczenie technologiczne 

Zdolność do budowania relacji poza 
organizacją

Znajomość regulacji

Wiedza o biznesie / pozostałych 
obszarach w organizacji

Umiejętności sprzedażowe 

Zdolność do budowania relacji 
wewnątrz organizacji
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Od ponad 10 lat bardzo dynamicznie rośnie w Polsce sektor usług dla biznesu, 
stając się najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki. Ostatnie lata 
przyniosły średni roczny wzrost zatrudnienia na poziomie 21%, co dało 177 
tysięcy zatrudnionych w 2016 roku. Dziś centra zatrudniają prawie 10% 
obcokrajowców (głównie z Ukrainy, ale też z Hiszpanii i Niemiec) oraz prawie 2% 
osób niepełnosprawnych. Władają 40 językami obcymi, obsługują cały świat z 
kilkunastu miast położonych na terenie całej Polski. Inwestorzy cenią warunki 
prowadzenia biznesu w Polsce, począwszy od stabilnej sytuacji ekonomiczno-
politycznej i atrakcyjnych warunków lokalowych i logistycznych, poprzez potężną 
grupę młodych profesjonalistów i absolwentów, na wysokiej jakości i wydajności 
pracy kończąc. Dynamicznie rozwijające się zespoły zapewniają najwyższej jakości 
poziom usług, uszytą na miarę komunikację, strategicznie ważne standardy w 
procesach i transparentną strukturę wsparcia biznesu w czasach, kiedy świat pędzi 
do przodu i nie pozwala firmom oglądać się na operacyjne „utrudnienia”. 

Czy zasoby profesjonalistów mogą się wyczerpać? 

Na podstawie obserwowanych trendów można powiedzieć, że takie ryzyko 
nie istnieje. Sektor będzie rozwijał się w tempie około 12% rocznie przez 
następne kilka lat, a około 5 – 9% po roku 2020 i nie straszne mu będą warunki 
odczuwalnego niżu demograficznego i chwilowa niższa liczba absolwentów. 
W rozwój centrów nowoczesnych usług doskonale wpisze się automatyzacja 
i robotyzacja procesów, rosnąca atrakcyjność pracy w Polsce wśród 
obcokrajowców oraz ciągły rozwój modeli operacyjnych tworzonych do obsługi 
coraz to bardziej kompleksowych procesów biznesowych. W roku 2030 sektor 
nowoczesnych usług będzie mierzony nie tylko liczbą zatrudnionych osób, ale 
również ilością czynności wykonywanych przez roboty – oczekuje się, że ta relacja 
będzie 70% do 30%. 

Sektor nowoczesnych 
usług a poszukiwanie 
talentu  
– czy ryzyko braku kadry jest
prawdopodobne? 

2025

2020

co trzecie 
stanowisko 
jest zastąpione 
przez systemy, 
programy 
i roboty

dynamiczny 
wzrost 
robotyzacji  - 
automatyzacja 
ponad 5 
milionów 
stanowisk na 
świecie 

Transformacja  
 modelu zatrudnienia 

(trendy globalne)

65% dzieci 
aktualnie 

uczęszczających 
do szkoły 

podstawowej 
będzie 

zatrudnionych na 
stanowiskach, 

które jeszcze 
dziś nie istnieją

2017

Prognoza wzrostu w sektorze usług biznesowych

* stanowiska pracy ludzi bez czynności wykonywanych przez rozwiązania systemowe (robotyzacja)

Źródło: Analiza własna KPMG.

robotyzacja 
(100 tys.)

pozostałe 
(imigracja, 
aktywizacja 
zawodowa) 
(20 tys.)

miejsca 
pracy 2016 
(177 tys.)

efektywny* wzrost 

zatrudnienia 6%

390 tys.177 tys.

2016 2025

nowe miejsca 
pracy 
(43 tys.)



10 Biuletyn CFO  |  kwiecień 2017

„Księgowy z językiem francuskim”, 
„Specjalista ds. procesów księgowych 
z językiem niemieckim”, „Analityk 
finansowy z językiem szwedzkim” 
– tak brzmi większość ogłoszeń na
portalach rekrutacyjnych w przypadku 
poszukiwania kandydatów do 
zespołów świadczących usługi 
dla klientów międzynarodowych. 
Drugi, po angielskim, język obcy 
jest dodatkowym atutem, a często 
kluczowym wymaganiem, szczególnie 
na niższych stanowiskach, ceniony 
wyżej niż doświadczenie i znajomość 
zasad rachunkowości. Potrzeba 
ta wydaje się zrozumiała – centra 
finansowe świadczące usługi 
o regionalnym i globalnym zasięgu
odpowiadają na oczekiwania swoich 
międzynarodowych klientów 
i partnerów. Trend ten przez wiele lat 
dominował i nadal jest widoczny wśród 
organizacji na wstępnych etapach 
rozwoju i centralizacji (szerzej pisaliśmy 
o tym w poprzednim wydaniu Biuletynu
CFO).

„Tradycyjne” zespoły finansowe, 
które są na początku transformacji 
z „księgowego” czy „bookkeepera” 

do partnera wspierającego biznes, 
stawiają również na kierunkową 
wiedzę i doświadczenie. Oczekuje się: 
wykształcenia finansowo-księgowego, 
znajomości standardów rachunkowych 
(GAAP, IFRS) oraz dodatkowych 
certyfikatów zawodów, w tym 
międzynarodowych kwalifikacji ACCA 
(Association of Chartered Certified 
Accountants), CIMA (Chartered 
Institute of Management Accountants 
– akredytacja CGMA), czy rzadziej
spotykane dyplomy CFA (Chartered 
Financial Analyst), CMA (Certified 
Management Accountant). 

Dojrzałe i nowoczesne organizacje 
przedefiniowały zestaw kompetencji 
niezbędnych do realizacji nowych 
wyzwań, jakie stoją przed funkcją 
finansową. Widoczny jest wzrost 
zapotrzebowania na umiejętności 
analityczne, w tym pozyskiwanie 
danych i obsługę narzędzi 
informatycznych. Kompetencje 
Business Intelligence w zespołach 
finansowych wykorzystywane są 
głównie przy tworzeniu Modeli 
Informacji Zarządczej (MIS – 
Management Information Systems) 

Królestwo za Eksperta

oraz analizy wskaźników finansowych, 
KPI (także umiejętności prezentacji 
– wizualizacji danych). Modelowanie 
i zarządzanie procesami staje się 
niezbędną kompetencją do podniesienia 
wydajności i jakości realizowanych 
usług – umiejętności process mining 
pozwalają na budowę modeli procesów 
biznesowych oraz analizę ich przebiegu 
w celu optymalizacji jakościowo-
kosztowej. W tym obszarze sprawdzą 
się kwalifikacje BPM (Business Process 
Management) czy Lean Six Sigma 
(metodyka doskonalenia procesów). 
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Niezależnie od specyfiki organizacji oraz 
jej poziomu dojrzałości realizowane są 
dodatkowe inicjatywy i programy, takie 
jak wdrożenie systemów/rozwiązań 
informatycznych, projekty transformacji 
(standaryzacji, centralizacji), które 
wymagają umiejętności zarządzania 
projektem (najbardziej popularne 
kwalifikacje w tym zakresie PMP, czy 
Prince II), a także zarządzanie zmianą 
i komunikacją. 

Jak pozyskiwać niezbędne 
umiejętności, jeżeli nie ma ich 
w zespole czy wewnątrz organizacji? 

Proces ten stanowi niemałe wyzwanie 
dla dyrektorów finansowych czy 
zarządzających centrami usług. 
W stale zmieniających się warunkach 
poszczególne kompetencje 
oraz umiejętności techniczne 
wykorzystywane mogą być tylko przez 
pewien okres, np. w czasie projektu 
lub konkretnego etapu rozwoju danego 
obszaru. Dodatkowo niezbędne jest 
uzasadnienie biznesowe dotyczące 
dodatkowego etatu (lub jego części), 
co w przypadku funkcji wsparcia 
jest niezwykle trudne. Jednocześnie 
kontrakty terminowe nie przyciągają 
kandydatów liczących na stałe i stabilne 
zatrudnienie. Należy też pamiętać, że 
sam proces rekrutacji jest długotrwały, 
a w takich przypadkach często 
pracownik potrzebny jest "na już". 

Coraz częściej potrzebne są 
rozwiązania on demand, które 
adresują aktualne, krótkotrwałe 
potrzeby kompetencyjne. 
KPMG wsparło już wielu swoich 
klientów, którzy dzięki inicjatywie 
expertNOW otrzymali niezbędny 
zestaw kompetencji, w danym 
czasie i w wymaganym przez projekt 
zakresie. ExpertNOW skierowany 
jest do dyrektorów finansowych 
oraz zarządzających centrami usług 
biznesowych, którzy diagnozują 
potrzeby uzupełnienia niezbędnych 
kompetencji w swojej organizacji. 
Specjaliści pomagają, w sposób 
profesjonalny, dzięki idealnie dobranym 
kompetencjom, przeprowadzić zespoły 
przez zwykle trudny okres transformacji, 
dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. 
Taki model współpracy, skrojony 
na miarę, jest szybki (znalezienie 
odpowiedniego kandydata w kilka dni), 
elastyczny (kandydaci posiadają różny 
poziom doświadczenia i wiedzy) oraz 
korzystny z kosztowego punktu widzenia 
(versus koszt rekrutacji, zatrudnienia 
i przeszkolenia pracownika oraz często 
braku potrzeby zatrudnienia na etat). 

Z zespołem specjalistów o optymalnym 
zakresie kompetencji łatwiej 
stawić czoła nowym wyzwaniom 
i oczekiwaniom, zarówno ze strony 
kadry zarządzającej, jak i klientów. 

Ponad 80% centrów
usług oferuje swoim 
pracownikom szkolenia 
językowe i z umiejętności 
miękkich, podczas gdy 
szkolenia finansowe 
(CIMA, ACCA, CFA, itd.) 
oraz z zakresu analizy 
biznesowej (np. 6 Sigma, 
CBAP itd.) pozostają 
w ofercie szkoleniowej 

jedynie wśród 39%
organizacji*

* Źródło: Raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług
biznesowych w Polsce 2016”
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