
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/10/2014 

Raport ADP Polska.  
Podsumowanie Q3 2014.  

RAPORT ADP POLSKA 

 

Zatrudnienie w Nowoczesnej 
Gospodarce Q3 2014  



 

 
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          2 

RAPORT ADP POLSKA 

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce 

Q3 2014 

Spis treści 

RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP 3 

1. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q3 2014 / Q3 2013 6 

1.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem 6 

1.2. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki 7 

1.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze usług Nowoczesnej Gospodarki 8 

2. ZMIANY ZATRUDNIENIA (KW. DO KW.) – Q3 2012 – Q3 2014 9 

2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem 9 

2.2. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm 10 

2.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki 11 

2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze usług Nowoczesnej Gospodarki 12 

3. KOMENTARZE EKSPERTÓW 13 

METODYKA 16 



. 

 
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          3 

Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce 
Q3 2014 

RYNEK PRACY W POLSCE WG ADP  

Firma ADP Polska – lider rynku usług naliczania wynagrodzeń i administracji kadr – przedstawia 

raport zatrudnienia w sektorze Nowoczesnej Gospodarki. Raport został przygotowany w oparciu  

o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia w firmach klientów ADP Polska w okresie  

Q3 2011 – Q3 2014. Informacje te zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego
1
, 

reprezentatywnymi dla całego rynku zatrudnienia w Polsce.  

Raport opracowany przez ekspertów ADP Polska stanowi kompleksową analizę rynku pracy  

w firmach sektora Nowoczesnej Gospodarki w odniesieniu do całego rynku. Jest ósmym z cyklu 

raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są regularnie 

przez ADP Polska – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych.  

Obliczenia uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem zjawisk typu fuzje i przejęcia 

kapitałowe, co uwiarygadnia trend obserwowany w tej grupie firm. Opracowanie uzupełniono 

komentarzami i prognozami ekspertów ADP Polska oraz zewnętrznych przedsiębiorstw i instytucji 

(komentarze przygotowali uznani analitycy rynku i praktycy zarządzania kapitałem ludzkim  

w firmach).  

Raport o stanie zatrudnienia w sektorze Nowoczesnej Gospodarki w Polsce wzorowany jest  

na raporcie ekspertów ADP w USA. Zestawienia statystyczne dot. rynku pracy największej 

gospodarki świata publikowane są na amerykańskim rynku od kilkunastu lat. National Employment 

Report® przygotowywany każdego miesiąca przez ekspertów ADP Research Institute®  

oraz Moody’s Analytics jest najbardziej wyczekiwaną publikacją dot. zatrudnienia w USA, 

porównywalną do zestawień przedstawianych przez U.S. Bureau of Labor Statistics (amerykański 

odpowiednik GUS).  

Nowoczesna Gospodarka, czyli awangarda rynku 

Nowoczesna Gospodarka to firmy, które stale usprawniają bieżącą działalność m.in. poprzez korzystanie  

z nowoczesnych technologii i outsourcingu. Firmy te wdrażają innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie 

mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, powierzając część zadań zewnętrznym partnerom 

biznesowym. W efekcie przyjętej strategii, przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki są liderami w swoich 

branżach – rozwijają działalność, pozyskują klientów i zwiększają zatrudnienie. Wyznaczają standardy, 

stanowiąc awangardę świata biznesu, a ogół rynku bierze z nich przykład. Dane i kierunki rozwoju 

Nowoczesnej Gospodarki traktować należy, jako prognozę koniunktury m.in. na rynku pracy. Próba 

badawcza raportu ADP Polska dotyczącego zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce to ponad  

100 firm korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych  

oraz ok. 100 tys. obsługiwanych pracowników w ciągu miesiąca. Wśród przebadanych branż należy 

wymienić: sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację. 

 

 
1
 Źródło: Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. I-III kwartał 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, 22 października 2014 r., 

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5693/19/1/1/oz_informacja_o_syt_spol_gosp_kraju_i-iiikw2014.pdf 

http://www.adpemploymentreport.com/
http://www.adpemploymentreport.com/
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Q3 2014 

Odbicie w Nowoczesnej Gospodarce – wzrost zatrudnienia napędziły firmy 
usługowe i mniejsze przedsiębiorstwa. Na plusie też ogół rynku, który stale goni 
liderów 

Wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ponownie nabiera tempa. Po nieznacznym 

wyhamowaniu w I poł. roku, Nowoczesna Gospodarka odnotowała 4,03 proc. wzrost, co stanowi 

poprawę wobec zmian zarejestrowanych w II kw. 2014 r. (↑ 3,72 proc.) oraz przed rokiem,  

w III kw. 2013 r. (↑ 3,92 proc.). W sektorze najbardziej innowacyjnych firm rozwój napędziły mniejsze 

podmioty (zatrudniające do 500 pracowników), które zwiększyły zatrudnienie o 4,39 proc. wobec 

analogicznego okresu ubiegłego roku. Wśród firm różnych branż, prym wiodły przedsiębiorstwa 

usługowe, które odnotowały 4,37 proc. wzrost zatrudnienia, co stanowiło istotną poprawę wobec zmian 

zarejestrowanych w II kw. (↑ 3,64 proc.) oraz przed rokiem (↑ 2,85 proc.). 2014 rok jest również 

przychylny dla ogółu rynku. Od stycznia GUS odnotowuje wzrost zatrudnienia w całym sektorze 

przedsiębiorstw w Polsce, a zmiany in plus zostały utrzymane też w III kw. 2014 r. (↑ 0,7 proc.),  

przy średniej stopie bezrobocia na poziomie 11,5 proc. Jak zatem wynika z danych, innowacyjne firmy, 

nastawione na outsourcing, nadal szybciej rozwijają biznes i zwiększają zatrudnienie w porównaniu  

do ogółu polskich przedsiębiorstw, choć rynek coraz wyraźniej bierze przykład z liderów. Eksperci 

wskazują jednak, że dystans pomiędzy innowacyjnymi firmami i ogółem przedsiębiorstw będzie się 

utrzymywał – „tradycyjne” firmy zmieniają swoje podejście do biznesu, ale potrzeba jeszcze 

czasu aż osiągną pułap wzrostów generowanych przez Nowoczesną Gospodarkę. 
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Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce 
Q3 2014 

1. ZMIANY ZATRUDNIENIA – Q3 2014 / Q3 2013 

1.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem 

Firmy Nowoczesnej Gospodarki zamknęły III kw. 2014 r. 4,03 proc. wzrostem zatrudnienia wobec 

analogicznego okresu ubiegłego roku. Rozwój najbardziej innowacyjnych firm napędzały mniejsze 

podmioty, zatrudniające do 500 pracowników. Przedsiębiorstwa te odnotowały 4,39 proc. wzrost 

zatrudnienia. Jest to wynik o 0,54 punktu procentowego wyższy w porównaniu do 3,85 proc. wzrostu 

odnotowanego w dużych firmach, zatrudniających powyżej 500 pracowników. Ostatnie miesiące upłynęły 

także pod znakiem pozytywnych zmian na całym rynku. Dane GUS wykazały wzrost zatrudnienia  

o 0,7 proc. w III kw., przy średniej stopie bezrobocia na poziomie 11,5 proc., czyli o 1,5 punktu 

procentowego niższej wobec danych sprzed roku. Jak zatem wynika z zestawienia raportów ADP Polska  

i GUS – innowacyjne firmy nadal szybciej rozwijają biznes i zwiększają zatrudnienie w porównaniu 

do ogółu polskich przedsiębiorstw, choć rynek podąża ich śladem.  

 

Dariusz Terlecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, ADP Polska 

Sektor Nowoczesnej Gospodarki ponownie przekroczył 4 proc. wzrost zatrudnienia. Innowacyjne firmy 
poprawiły zatem swoje dotychczasowe wyniki, a przy tym wyprzedziły cały rynek. Wzrost ten wynika  
z prostego schematu – przedsiębiorstwa, które powierzają część obowiązków zewnętrznym 
specjalistom, mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, udoskonalać produkty czy usługi, 
pozyskiwać nowych klientów, a przy tym rozwijać biznes i zatrudniać specjalistów, którzy przyczynią się  
do dalszego wzrostu firmy. Oprócz niższych kosztów, outsourcing jest po prostu narzędziem sterowania 
rozwojem firmy oraz jej innowacyjnością. Czy jeśli ogół rynku zaimplementuje ten model, odnotujemy 
wzrosty zatrudnienia w całej gospodarce? Na pewno, ale to musi potrwać. Zmiany w biznesie  
to kwestia ewolucji, a nie rewolucji. Jednak ta ewolucja już trwa. Polskie firmy coraz bardziej się 
specjalizują, z większą odwagą pozyskują klientów zagranicą, koniunktura się poprawia, a bezrobocie 
spada. Jeśli tendencje się utrzymają, ogół przedsiębiorstw zakończy rok na plusie, choć Nowoczesna 
Gospodarka z pewnością jeszcze długo będzie wyprzedzać rynek przynajmniej o kilka długości. 
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1.2. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki 

W III kw. 2014 r. przedsiębiorstwa sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki odnotowały 3,42 proc.  

wzrost zatrudnienia wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy skok zatrudnienia 

ponownie zaobserwowano w mniejszych firmach produkcyjnych – przedsiębiorstwa zatrudniające  

do 500 pracowników zarejestrowały 4,87 proc. wzrost zatrudnienia. Tymczasem, wzrost w dużych firmach 

specjalizujących się w produkcji ukształtował się na poziomie 2,93 proc. Różnica pomiędzy dużymi  

i mniejszymi firmami sektora produkcyjnego wyniosła zatem niemal 2 punkty procentowe. Wynika 

ona zapewne z sezonowego przejęcia części produkcji przez mniejsze podmioty. 
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Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce 
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1.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze usług Nowoczesnej Gospodarki 

Okres od lipca do września 2014 r. wykazał 4,37 proc. wzrost zatrudnienia w najbardziej innowacyjnych 

firmach specjalizujących się w usługach. W tym sektorze – w przeciwieństwie do sektora produkcyjnego  

– odnotowano wyższy wzrost zatrudnienia w dużych firmach. Przedsiębiorstwa usługowe zatrudniające 

powyżej 500 pracowników zwiększyły zatrudnienie o 4,46 proc. Z kolei, mniejsze firmy usługowe osiągnęły 

kwartalny wzrost na poziomie 4,21 proc. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że dane dot. mniejszych  

i większych firm specjalizujących się w usługach są bardzo zbliżone. Wskazuje to na stabilizację 

sektora usług Nowoczesnej Gospodraki, a także swobodny przepływ zadań i zleceń pomiędzy 

podmiotami różnej wielkości.   

 

Anna Piotrowska, Kierownik ds. Zasobów Ludzkich, Sofrecom Polska – firmy doradczej z Grupy 
Orange 

Wzrost zatrudnienia w firmach usługowych odnotowany w raporcie ADP jest wynikiem ciągłego 
przekształcania się naszej gospodarki w gospodarkę opartą na usługach i wiedzy. Te zmiany 
odczuwamy również w naszej firmie – w III kw. zwiększyliśmy zatrudnienie o 4,82 proc. Poszukiwaliśmy 
wysokokwalifikowanych ekspertów z obszarów, które mają duży potencjał rozwojowy m.in. Business 
Intelligence, Data Mining, Big Data oraz programowanie. Patrząc na cały rynek, nie mamy wątpliwości, 
że sektor usług będzie nadal dynamicznie rósł. W przypadku Polski jest jeszcze na to duża przestrzeń. 
Udział usług w polskim PKB to 62,7 proc., podczas gdy w USA wartość ta sięga niemal 80 proc,  
w UE ok. 73 proc. W polskiej branży usług dla biznesu pracuje już 120 tys. osób. Szacuje się,  
że do końca roku sektor przyjmie do pracy kolejne 15–20 tys. pracowników. Tylko od początku 2013 r. 
w naszym kraju zaczęło działać ponad 60 nowych centrów obsługi biznesu. Ponadto w rankingach 
czołowych destynacji w zakresie outsourcingu, polskie miasta zajmują bardzo wysokie pozycje: Kraków 
– 9. miejsce, Warszawa – 32. miejsce, Wrocław – 65. miejsce. Dane wyraźnie wskazują, że polski 
sektor usług jest doceniany i będzie się rozwijał. Wraz z rozwojem usług, będzie oczywiście rosło także 
zatrudnienie, szczególnie w firmach zaliczanych do tzn. Nowoczesnej Gospodarki. 
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Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce 
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2. ZMIANY ZATRUDNIENIA (KW. DO KW.) – Q3 2012 – Q3 2014 

2.1. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ogółem 

Wzrost zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce ponownie nabiera tempa. Po nieznacznym 

wyhamowaniu  w I poł. roku, Nowoczesna Gospodarka znów się odbija. 4,03 proc. wzrost zatrudnienia 

odnotowany w III kw. jest wyższy od zmian zarejestrowanych w II kw. (↑ 3,72 proc.) oraz przed rokiem  

(↑ 3,92 proc.). 2014 rok jest również przychylny dla ogółu rynku. Od stycznia GUS odnotowuje wzrost 

zatrudnienia w całym sektorze przedsiębiorstw w Polsce, a zmiany in plus zostały utrzymane  

też w III kw. 2014 r. (↑ 0,7 proc.).  

 

Dominika Staniewicz, ekspert ds. rynku pracy Business Centre Club 

Sektor tzw. Nowoczesnej Gospodarki jest motorem napędzającym wzrost. Firmy te stale się rozwijają, 
znajdując jednocześnie nowe sposoby produkcji, obniżające koszty. Ponadto, co chwilę słyszymy  
o kolejnych odkryciach, które są następnie adaptowane na potrzeby rynku. Daleko nie szukając  
– grafen czy drukarki 3D. Usługi oparte na tych odkryciach będą stopniowo wypierały dotychczasowe 
technologie, a w konsekwencji tworzyły inne, nowe miejsca pracy. Oczywiście wzrost zatrudnienia  
jest zawsze wypadkową kilku elementów – po pierwsze dostępności specjalistów, po drugie niskich 
kosztów wytwarzania produktu bądź usługi, po trzecie zbudowania i rozwoju grupy klientów. Warto 
jednak pamiętać, że każde nowe miejsce pracy w Nowoczesnej Gospodarce przyczynia się  
do powstania kolejnych stanowisk w innych branżach. Ostatnie miesiące 2014 mogą przynieść 
zatrzymanie spadku bezrobocia. Jeśli sytuacja na świecie będzie stabilna, możemy oczekiwać 
kolejnych spadków bezrobocia w przyszłym roku. 
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2.2. Zmiany zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce wg wielkości firm 

Lipiec – wrzesień 2014 r. jest już czwartym kwartałem z rzędu, w którym większy wzrost zatrudnienia 

odnotowano w mniejszych firmach Nowoczesnej Gospodarki (↑ 4,39 proc.) niż w większych 

przedsiębiorstwach (↑ 3,85 proc.). Sytuacja na rynku się jednak stabilizuje – maleje dystans pomiędzy 

firmami różnej wielkości. W szczytowym momencie (II kw. 2014 r.) różnica sięgała aż 2,33 punktu 

procentowego, a obecnie przyrost nowych miejsc pracy postępuje w zbliżonym tempie i różnica wynosi 

jedynie 0,54 punktu procentowego. Tak zbliżone dane ostatni raz odnotowano przed rokiem, czyli w III kw. 

2013 r. – wówczas różnica wyniosła 0,53 punktu procentowego, choć z przewagą dla największych firm. 

 

Zmiany zatrudnienia wg wielkości firm (kw. do kw.) – Q3 2012 – Q3 2014 

 NG Total NG <500 NG >500 

Q3 2012 (vs Q3 2011) 7,31% 4,66% 7,57% 

Q3 2013 (vs Q3 2012) 3,92% 3,51% 4,04% 

Q3 2014 (vs Q3 2013) 4,03% 4,39% 3,85% 

Iwona Kubeczek, Menedżer ds. Rozwoju, ADP Polska 

W Nowoczesnej Gospodarce prym nadal wiodą mniejsze firmy. Już czwarty kwartał z rzędu 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 500 pracowników odnotowały wyższy wzrost zatrudnienia  
niż największe podmioty. Zjawisko to wynika z elastyczności – im mniejsza firma, tym szybciej  
i efektywniej reaguje na sytuację rynkową. W obliczu dynamicznych zmian, wygrywa bowiem ten,  
kto jako pierwszy dostosuje swoją ofertę czy poziom zatrudnienia do wymogów klientów.  
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2.3. Zmiany zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Nowoczesnej Gospodarki 

Sektor produkcyjny sprzyja mniejszym firmom. Już trzeci kwartał z rzędu to właśnie małe i średnie 

przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji odnotowały większy wzrost zatrudnienia (↑ 4,87 proc.)  

niż duże podmioty (↑ 2,93 proc.). Mimo korzystnych danych z tego roku, warto zwrócić uwagę  

na znaczącą amplitudę zatrudnienia w mniejszych firmach. Analiza długookresowa wskazuje na istotne 

wahania zmian zatrudnienia w mniejszych firmach produkcyjnych (od ↓ 1,51 proc. w II kw. 2012 r., poprzez  

↑ 7,84 proc. w I kw. 2014 r., aż po ↑ 4,87 proc. w III kw. 2014 r.). Duże firmy produkcyjne – choć 

zarejestrowały niższy wzrost zatrudnienia – charakteryzują się nieco większą stabilizacją i w historii raportu 

ADP Polska jeszcze nie odnotowały spadku zatrudnienia. Choć warto zwrócić uwagę, że od dwóch lat 

dynamika zmian w dużych firmach produkcyjnych systematycznie spada (od ↑ 7,12 proc. w II kw. 2013 r., 

poprzez ↑ 3,63 proc. w I kw. 2014 r., aż po ↑ 2,93 proc. w III kw. 2014 r.). Z każdym kwartałem firmy  

te zatrudniają więcej pracowników, ale skala wzrostu jest coraz niższa.  

 

Zmiany zatrudnienia NG Produkcja (kw. do kw.) Q3 2012 – Q3 2014 

 NG Produkcja NG Produkcja <500 NG Produkcja >500 

Q3 2012 (vs Q3 2011) 2,22% -1,51% 2,64% 

Q3 2013 (vs Q3 2012) 5,97% 4,61% 6,2% 

Q3 2014 (vs Q3 2013) 3,42% 4,87% 2,93% 
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2.4. Zmiany zatrudnienia w sektorze usług Nowoczesnej Gospodarki 

Odbicie zaobserwowane w Nowoczesnej Gospodarce wynika głównie ze zmian odnotowanych  

w firmach usługowych. 4,37 proc. wzrost zatrudnienia odnotowany w III kw. jest wyższy od zmian 

zarejestrowanych w II kw. (↑ 3,64 proc.) oraz przed rokiem, czyli w III kw. 2013 r. (↑ 2,85 proc.). Firmy 

usługowe wysunęły się zatem na prowadzenie, poprawiając jednocześnie swoje ostatnie wyniki.  

Co ciekawe, po długiej dominacji mniejszych firm, nieznaczną przewagę (jedynie 0,25 punktu 

procentowego) zyskały obecnie duże przedsiębiorstwa usługowe, które odnotowały skok zatrudnienia  

(z ↑ 2,73 proc. w III kw. 2013 r., poprzez ↑ 2,8 proc. w II kw. 2014 r., aż po ↑ 4,46 proc. w III kw. 2014 r.). 

Analiza danych w dłuższej perspektywie czasowej wskazuje na to, że pozytywne zmiany w sektorze usług 

będą się utrzymywać. 

 

Zmiany zatrudnienia NG Usługi (kw. do kw.) – Q3 2012 – Q3 2014 

 NG Usługi NG Usługi <500 NG Usługi >500 

Q3 2012 (vs Q3 2011) 9,76% 8,01% 10,07% 

Q3 2013 (vs Q3 2012) 2,85% 3,19% 2,73% 

Q3 2014 (vs Q3 2013) 4,37% 4,21% 4,46% 
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3. KOMENTARZE EKSPERTÓW 

Dariusz Terlecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, ADP Polska 

Sektor Nowoczesnej Gospodarki ponownie przekroczył 4 proc. granicę wzrostu 

zatrudnienia. Innowacyjne firmy poprawiły zatem swoje dotychczasowe wyniki, 

a przy tym wyprzedziły cały rynek. Wzrost ten wynika z bardzo prostego 

schematu – przedsiębiorstwa, które powierzają część obowiązków 

zewnętrznym specjalistom, mogą skupić się na swojej podstawowej 

działalności, udoskonalać produkty czy usługi, pozyskiwać nowych klientów,  

a przy tym rozwijać biznes i zatrudniać specjalistów, którzy przyczynią się  

do dalszego wzrostu firmy. Oprócz znacząco niższych kosztów, outsourcing 

jest po prostu narzędziem sterowania rozwojem firmy oraz jej innowacyjnością. 

Przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki adaptują zachodnie wzorce 

biznesowe, gdzie outsourcing jest powszechny, dlatego systematycznie rosną,  

co każdorazowo znajduje odzwierciedlenie w naszych raportach. Czy jeśli ogół 

rynku zaimplementuje ten model, odnotujemy wzrosty zatrudnienia w całej 

gospodarce? Na pewno, ale to musi potrwać. Zmiany w biznesie to kwestia ewolucji, a nie rewolucji. 

Jednak ta ewolucja już trwa. Polskie firmy coraz bardziej się specjalizują, z większą odwagą pozyskują 

klientów zagranicą, koniunktura się poprawia, a bezrobocie spada. Od początku roku GUS odnotowuje 

wzrost zatrudnienia – nieznaczny, ale in plus. Prognozy dla polskiej gospodarki są dobre. Jeśli tendencje 

się utrzymają, cały sektor przedsiębiorstw zakończy rok na plusie, choć Nowoczesna Gospodarka  

z pewnością jeszcze długo będzie wyprzedzać rynek przynajmniej o kilka długości. 

 

 

Iwona Kubeczek, Menedżer ds. Rozwoju, ADP Polska 

W Nowoczesnej Gospodarce prym nadal wiodą mniejsze firmy. Już czwarty 

kwartał z rzędu przedsiębiorstwa zatrudniające do 500 pracowników 

odnotowały wyższy wzrost zatrudnienia niż największe podmioty. Zjawisko  

to wynika z elastyczności – im mniejsza firma, tym szybciej i efektywniej 

reaguje na sytuację rynkową. W obliczu dynamicznych zmian, wygrywa 

bowiem ten, kto jako pierwszy dostosuje swoją ofertę czy poziom zatrudnienia 

do wymogów klientów. Patrząc z kolei na branże, widzimy, że na prowadzenie 

wysunęły się firmy usługowe. Odbicie w tym sektorze napędziło wzrost całej 

Nowoczesnej Gospodarki. Biorąc pod uwagę, że w IV kw. zawsze rosną 

nastroje konsumenckie, sektor usług może odnotować kolejną poprawę. 

Ponadto, światowi giganci z branż e-commerce, IT czy BPO zapowiadają utworzenie setek, a nawet tysięcy 

nowych miejsc pracy w Polsce, co prawdopodobnie też znajdzie odzwierciedlenie w kolejnej edycji naszego 

raportu. 
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Dominika Staniewicz, ekspert ds. rynku pracy Business Centre Club 

Sektor tzw. Nowoczesnej Gospodarki jest motorem napędzającym wzrost. 

Firmy te stale się rozwijają, znajdując jednocześnie nowe sposoby produkcji, 

obniżające koszty. Ponadto, co chwilę słyszymy o kolejnych odkryciach, które 

są następnie adaptowane na potrzeby rynku. Daleko nie szukając – grafen  

czy drukarki 3D. Na razie nie są to masowe rozwiązania, ale możemy mieć 

pewność, że będą one rozwijane. Usługi oparte na tych odkryciach będą 

wypierały dotychczasowe technologie, a w konsekwencji tworzyły inne, nowe 

miejsca pracy. Oczywiście wzrost zatrudnienia jest zawsze wypadkową kilku 

elementów – po pierwsze dostępności specjalistów, po drugie niskich kosztów 

wytwarzania produktu bądź usługi, po trzecie zbudowania i rozwoju grupy 

klientów. Warto jednak pamiętać, że każde nowe miejsce pracy w Nowoczesnej 

Gospodarce przyczynia się do powstania kolejnych stanowisk w innych 

branżach. Z kolei, wzrost gospodarczy i zwiększanie dochodów odbiorców usługi – to dobre prognostyki 

dalszego rozwoju. Ostatnie miesiące 2014 mogą przynieść zatrzymanie spadku bezrobocia. Jeśli sytuacja 

na świecie będzie stabilna, możemy oczekiwać kolejnych spadków bezrobocia w przyszłym roku. 

 

 

Anna Piotrowska, Kierownik ds. Zasobów Ludzkich, Sofrecom Polska – firmy 
doradczej z Grupy Orange 

Wzrost zatrudnienia w firmach usługowych odnotowany w raporcie ADP jest 

wynikiem ciągłego przekształcania się naszej gospodarki w gospodarkę opartą 

na usługach i wiedzy. Te zmiany odczuwamy również w naszej firmie  

– w III kw. zwiększyliśmy zatrudnienie o 4,82 proc. Poszukiwaliśmy 

wysokokwalifikowanych ekspertów z obszarów, które mają duży potencjał 

rozwojowy m.in. Business Intelligence, Data Mining, Big Data  

oraz programowanie. Patrząc na cały rynek, nie mamy wątpliwości, że sektor 

usług będzie nadal dynamicznie rósł. W przypadku Polski jest jeszcze  

na to duża przestrzeń. Udział usług w polskim PKB to 62,7 proc., podczas  

gdy w USA wartość ta sięga niemal 80 proc, w Unii Europejskiej  około 73 proc. Wraz z rozwojem usług, 

będzie oczywiście rosło także zatrudnienie, szczególnie w firmach zaliczanych do tzn. Nowoczesnej 

Gospodarki.   Rynek europejski, mając na uwadze strategiczne kierunki rozwoju, kładzie też duży nacisk  

na gospodarkę innowacyjną: digitalizację, poprawę jakości życia, informatyzację i rozwój technologii 

telekomunikacyjnych.  Utrzymywać będzie się także trend ostatnich kilku lat, czyli tworzenie w Polsce 

centrów usług wspólnych światowych gigantów. Kolejne międzynarodowe koncerny chcą u nas bowiem 

lokować swoje filie. Warto pamiętać, że w polskiej branży usług dla biznesu pracuje już 120 tys. osób. 

Szacuje się, że do końca roku sektor przyjmie do pracy kolejne 15–20 tys. pracowników. Tylko od początku 

2013 r. w naszym kraju zaczęło działać ponad 60 nowych centrów obsługi biznesu. Ponadto w rankingach 

czołowych destynacji w zakresie outsourcingu, polskie miasta zajmują bardzo wysokie pozycje: Kraków  

– 9. miejsce, Warszawa – 32. miejsce, Wrocław – 65. miejsce. Dane wyraźnie wskazują, że polski sektor 
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usług jest doceniany i będzie się rozwijał. Należy jednak pamiętać, że jego podstawą są doskonale 

wykwalifikowani specjaliści.  W związku z tym powinniśmy zastanowić się nad tym, czy obecny system 

kształcenia jest w stanie „dostarczyć” odpowiednią liczbę ekspertów. Jego dostosowanie do potrzeb rynku 

będzie dużym i długotrwałym przedsięwzięciem, w które powinni zaangażować się także przedstawiciele 

biznesu. 
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Metodyka 

Raport ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2014” został opracowany przez ekspertów ADP 

Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q3 2011 – Q3 2014, 

które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentującymi całość rynku zatrudnienia  

w Polsce. Obliczenia dotyczące Nowoczesnej Gospodarki uwzględniają wyłącznie wzrost organiczny, z wyłączeniem 

zjawisk typu fuzje i przejęcia kapitałowe pomiędzy przedsiębiorstwami. Próba badawcza to ponad 100 firm 

korzystających z usług ADP Polska, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ok. 100 tys. obsługiwanych 

pracowników w ciągu miesiąca. Pod uwagę brane były przedsiębiorstwa będące liderami rynku w swoich branżach  

– innowacyjne, elastyczne organizacyjnie, często posiadające kapitał zagraniczny i stosujące zaawansowane 

technologicznie narzędzia oraz korzystające z outsourcingu. Wśród przebadanych branż należy wymienić: sprzedaż 

detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację. Raport wzorowany jest na cenionym na całym 

świecie zestawieniu National Employment Report® przygotowywanym przez ekspertów ADP Research Institute® oraz 

Moody’s Analytics w USA. 

ADP na świecie 

Pracodawcy na całym świecie polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) w zakresie usług i rozwiązań w chmurze, które 

usprawniają zarządzanie największą wartością każdego przedsiębiorstwa – pracownikami. Od zasobów ludzkich i list 

płac, aż po zarządzanie talentami i świadczeniami pracowniczymi, ADP oferuje wiedzę i doświadczenie, które 

pozwalają Klientom budować lepsze miejsca pracy. Jako pionier w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM)  

i outsourcingu procesów biznesowych (BPO), ADP świadczy usługi dla ponad 610 tys. Klientów w 100 krajach. Więcej 

informacji na stronie internetowej www.adp.com.   

ADP w Polsce 

ADP Polska jest największą na polskim rynku firmą specjalizującą się w usługach outsourcingu kadrowo-płacowego, 

będąc jednocześnie częścią światowego lidera w tym obszarze – ADP®. Spółka jest obecna na polskim rynku od 16 

lat. Świadczy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, 

Bydgoszczy i Bielsku-Białej. Firma zatrudnia 230 pracowników. Z jej usług korzysta ponad 100 przedsiębiorstw, 

zatrudniających ok. 100 tys. pracowników. ADP Polska jest wiodącym konsultantem zarządów firm, specjalizującym się 

w dostarczaniu rozwiązań w obszarze profesjonalizacji procesów kadrowych i płacowych w Polsce, który regularnie 

podlega audytowi według amerykańskiego standardu SAS 70 Type 2 (obecnie ISAE 3402 lub SSAE16). Dzięki 

procesowej organizacji pracy, jej wysokiej automatyzacji wspartej najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi, 

ADP optymalizuje procesy kadrowe, w stopniu niedostępnym dla firm niewyspecjalizowanych w tego typu działalności. 

Finalnym benefitem wynikającym z wdrożenia usług ADP jest wzrost wartości firmy na rynku, mierzony przez 

standardowe parametry finansowe takie, jak: EBITDA, P/E, etc. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że 100 proc. 

firm notowanych na Nowojorskiej Giełdzie korzysta z usług ADP na całym świecie. Więcej informacji na stronie 

internetowej www.adp.pl.  

 

 

 

http://www.adpemploymentreport.com/
http://www.adp.com/
http://www.adp.pl/
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