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wiele szczegółowych informacji o prowadzonej działalności. 
Zachowując maksymalny poziom poufności danych byliśmy 
w stanie przygotować dzięki temu wiele interesujących analiz 
i benchmarków. Zachęcamy do dalszych analiz porównaw-
czych i benchmarków indywidualnych, dzięki którym każdy 
zainteresowany branżą polskich dostawców usług cc będzie 
mógł uzyskać dodatkową wiedzę o interesujących go aspek-
tach funkcjonowania tej branży.

Zapraszam do lektury raportu i pozdrawiam serdecznie

Marcin Drzewiecki

Prezes Zarządu 
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce kolejny raport z badania polskiej 
branży outsourcing call/contact center. Badanie przeprowa-
dziliśmy w sierpniu i wrześniu bieżącego roku i była to już 
trzecia edycja projektu realizowanego według formuły, która 
- jesteśmy przekonani - pozwala konsekwentnie poszerzać 
wiedzę o tym rynku.

Chciałbym serdecznie podziękować naszym partnerom, któ-
rzy wspierali nas w przygotowaniu badania oraz raportu. Po-
moc sponsora badania - firmy Focus Telecom, partnera praw-
nego - kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz pozostałych 
organizacji, z którymi współpracowaliśmy pozwoliła przygo-
tować nam produkt, który spełnia najwyższe standardy bran-
żowego opracowania i analizy rynku. Dziękuję i gratuluję rów-
nież respondentom badania, firmom-dostawcom usług cc, 
które rozumieją sens udziału w tego typu projektach. Jestem 
przekonany, że wzorem rozwiniętych rynków zachodnich, bę-
dziemy dalej zwiększać profesjonalizm tego rynku, rozwijać 
go oraz poprawiać wizerunek branży poprzez wymianę wie-
dzy i doświadczeń. Mamy ambicję i nadzieję, że raport i wnio-
ski z prowadzonego przez Stowarzyszenie badania stanowić 
będą dla Państwa podstawę do dyskusji i współpracy.

Cieszy nas też otwartość coraz większej grupy graczy na ryn-
ku, którzy zdecydowali się przekazać na potrzeby badania 
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Spis treści

Niniejszy raport (Raport ogólny) jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB (http://www.smb.pl) oraz w Biurze Stowarzyszenia. Raport zawiera informacje na temat 
wielkości i podstawowych charakterystyk branży polskich dostawców usług cc pozyskane w trakcie badania przeprowadzonego przez SMB w okresie sierpień-wrzesień 2016 roku. Raport NIE zawiera szczegółowych 
analiz dotyczących niektórych zagadnień, które były przedmiotem badania (np. kwestie zatrudnienia, rekrutacji, rotacji, zagadnień finansowych). Informacje te znajdują się w Raporcie szczegółowym z badania, który 
jest dystrybuowany przez SMB na zasadach komercyjnych. W przypadku zainteresowania raportem szczegółowym należy skontaktować się z Biurem SMB, w szczególności przesłać do SMB formularz zamówienia 
raportu zgodnie z formularzem znajdującym się w treści niniejszego raportu ogólnego.
Autorskie prawa majątkowe do niniejszego materiału przysługują Polskiemu Stowarzyszeniu Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Materiał oraz informacje w nim zawarte mogą 
być dalej wykorzystywane dla celów badawczych, naukowych i dydaktycznych wraz z powołaniem się na źródło. Wykorzystanie materiału w inny sposób wymaga uzyskania zgody SMB.

http://www.smb.pl
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Niniejszy raport zawiera wyniki badania firm z branży outso-
urcing call/contact center (dalej: call center, cc), które zostało 
zrealizowane przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB 
(dalej: SMB) w sierpniu i wrześniu 2016 roku oraz szczegóło-
wą analizę branży opatrzoną komentarzami ekspertów.

Badanie w obecnej formie zostało przeprowadzone już po 
raz trzeci. W każdej z dotychczasowych edycji pozyskiwany 
był coraz szerszy zakres danych o branży. Dzięki temu sys-
tematycznie poszerzana jest wiedza o rynku outsourcing cc 
w Polsce. Jednocześnie możliwe staje się monitorowanie naj-
ważniejszych obszarów tego sektora i definiowanie trendów. 
W tym roku do kwestionariusza badania dołączone zostały 
w szczególności dodatkowe pytania o zagadnienia związane 
z zatrudnianiem pracowników, w tym rekrutacją i rotacją, za-
sobami operacyjnymi wykorzystywanymi przez responden-
tów oraz pytania o podstawowe zagadnienia finansowe.

Rozszerzanie zakresu badania stanowi odpowiedź na po-
trzeby zgłaszane w konsultacjach z przedstawicielami firm 
z branży outsourcing cc, a także ich klientami oraz eksper-
tami rynku. Jest też naturalnym elementem profesjonalizacji 
rynku i dostosowaniem do standardów rozwiniętych rynków 
zachodnich, na których takie opracowania są powszechne. 
Badanie ma charakter dobrowolny, jednak deklaratywne dane 
przekazywane przez respondentów badania opatrzone są 
oświadczeniem o ich prawdziwości. Zgodnie z najlepszymi 

Wprowadzenie (1/2)

Beata Szynkowska
Koordynator Projektu SMB

W odpowiedzi na liczne zapytania i suge-
stie uzyskane w trakcie przeprowadzonych 
konsultacji branżowych w tegorocznej edy-
cji postanowiliśmy po raz kolejny rozsze-

rzyć zakres badania. Zadaliśmy m.in. dodatkowe pytania 
dotyczące wykorzystywanego systemu cc, słuchawek 
oraz stosowanych metod bezpieczeństwa informacji. 
W kolejnym module poszliśmy krok dalej i dzięki temu 
uzyskaliśmy dane z zakresu zatrudnienia, finansów, pozy-
skiwania pracowników i przeciwdziałaniu rotacji. Te ele-
menty ankiety budziły oczywiście najwięcej kontrowersji 
i obaw. Nie wszystkie firmy chciały udzielić odpowiedzi na 
szczegółowe pytania dotyczące np. średniej stawki kon-
sultanta, czy też obrotu w 2015 roku. Rynek branży outso-
urcing cc nadal jest rynkiem zamkniętym, a duża konku-
rencyjność budzi nieufność w stosunku do innych. To, co 
mimo wszystko napawa optymizmem to coraz większa 
gotowość do dzielenia się informacjami przez coraz więk-
szą część graczy na rynku. Mamy nadzieję, że wartość 
przygotowanych przez nas analiz pozwoli zrozumieć tym 
ciągle nieufnym i nieprzekonanym, że transparentność 
branży jest kluczowa dla jej dalszego rozwoju.
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Oświadczam, że jestem świadomy, że udział w badaniu jest dobro-
wolny, a ja jestem osobą upoważnioną przez firmę do udzielenia 
informacji o firmie na potrzeby badania. Oświadczam również, że 
w przypadku podjęcia decyzji o udziale w badaniu, jesteśmy zobo-
wiązani do podawania prawdziwych i rzetelnych informacji. Poda-
nie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji może zafałszować 
wyniki badania oraz narazić na szkodę Stowarzyszenie oraz inne 
podmioty, które będą korzystać z danych zawartych w raporcie.

praktykami z rozwiniętych rynków zachodnich badanie jest 
realizowane przy założeniu rzetelności i poufności przekazy-
wanych danych - dzięki temu możliwe jest opracowywanie 
wiarygodnych analiz na temat branży.

Jednym z głównych założeń badania jest zidentyfikowanie 
wszystkich dostawców usług cc i próba uzyskania szczegóło-
wych odpowiedzi od jak największej ich liczby. Należy założyć, 
że w trakcie badania zidentyfikowano praktycznie wszystkie 
firmy, które świadczą usługi outsourcing cc jako swoją jedy-
ną lub główną działalność, a także znaczną część firm, dla 
których jest to działalność dodatkowa. Sposób, w jaki prze-
prowadzony został proces pozyskiwania informacji o pod-
miotach funkcjonujących na rynku został opisany w części 
raportu poświęconej metodzie badania.

Cele badania:
 X Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy o branży outsourcing 

cc w Polsce, w tym:
 X Przeprowadzenie precyzyjnej oceny wielkości sektora 

outsourcing cc
 X Uszczegółowienie wiedzy o specyfice działalności 

dostawców na rynku 
 X Identyfikacja wszystkich usługodawców (w tym, 

weryfikacja danych z badania 2014 i 2015)
 X Oszacowanie potencjału branży w wymiarze liczby 

stanowisk i lokalizacji 
 X Identyfikacja dominujących trendów w zakresie 

świadczonych usług 
 X Poznanie głównych grup klientów (branże)
 X Oszacowanie podstawowych wartości dot. zasobów 

ludzkich w firmach w branży, w tym w szczególności 
identyfikacja kluczowych wskaźników dot. rekrutacji, 
zatrudniania i rotacji.

 X Oszacowanie podstawowych wartości dot. aspektów 
finansowych działalności dostawców usług cc.

 X Wdrażanie na polski rynek najlepszych standardów 
zachodnich w zakresie poziomu samookreślania branży 
i opracowywania benchmarków wewnątrz sektora.

Wprowadzenie (2/2)

Treść oświadczenia firm udzielających danych w badaniu
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Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2016 
roku. Dla celów badania przyjęto, że outsourcing call/contact 
center to firma świadcząca usługi call center, contact center, 
telemarketingu na zlecenie innych organizacji, dysponująca 
minimum 5 stanowiskami cc (tj. uznanie za firmę typu out-
sourcing cc wymaga realizacji komercyjnych zleceń na rzecz 
klientów zewnętrznych, a nie jedynie na użytek własny, klien-
tem zewnętrznym może być jednak także spółka-matka, nad-
rzędna wobec firmy cc, która brała udział w badaniu; może 
to być także jedyny klient firmy). Definicja obejmuje zarówno 
firmy wyspecjalizowane wyłączenie w świadczeniu usług cc, 
jak również firmy, które realizują takie usługi jako uzupełnienie 
szerszej oferty produktowej (np. agencje marketingowe ob-
sługujące klientów konkretnej branży) – jeśli dysponują wy-
specjalizowanymi zasobami cc.

Przyjęto następującą ogólną klasyfikację wielkości firm: małe 
– od 5 do 50 stanowisk; średnie – od 51 do 250 stanowisk 
oraz duże – od 251 stanowisk. Podział taki stosowany jest 
w wielu standardach opisujących rynek cc (m.in. schematy 
certyfikacji norm jakościowych dla cc, np. EN 15838) i ma 
praktyczne uzasadnienie w różnicach, w jaki zarządzane są 
jednostki cc różnej wielkości.

W pierwszym etapie badania zostały zweryfikowane dane 
wszystkich firm biorących udział w poprzedniej edycji badania. 
Przeprowadzono także poszukiwania informacji o nowych lub 

Metoda badania (1/1)

niezidentyfikowanych wcześniej dostawcach usług cc (analiza 
wyników wyszukiwania danych z internetu wg haseł typu: out-
sourcing call center, call center na zlecenie, także z wykorzysta-
niem pojęć takich jak contact center, telemarketing, usługi cc, 
itp.). Wyszukiwanie firm prowadzone było w oparciu o analizę 
danych z wyszukiwarki google, jak również danych z ogłoszeń 
rekrutacyjnych oraz branżowych katalogów firm (wg haseł dot. 
cc). Na tej podstawie przygotowano bazę danych do badania 
właściwego. W drugim etapie do wszystkich zidentyfikowanych 
firm skierowano zaproszenie wzięcia do udziału w badaniu, a tak-
że szczegółową ankietę. Z większością firm skontaktowano się 
także telefonicznie, w celu wyjaśnienia celów i założeń badania 
oraz uzyskania jak największej liczby odpowiedzi od responden-
tów. Informacja o badaniu skierowana była także na rynek za po-
średnictwem kanałów dotarcia SMB oraz partnerów badania.

W ostatnim etapie badania przeprowadzono ekspercką ana-
lizę danych i w kilku przypadkach zwrócono się do respon-
dentów z prośbą o doprecyzowanie informacji, które wydały 
się niepełne lub błędne. Dzięki zastosowaniu takiej procedury 
zagwarantowano najwyższy możliwy poziom rzetelności da-
nych uzyskanych w dobrowolnym badaniu branżowym.

Dane zbierano za pomocą profesjonalnej aplikacji interneto-
wej lub arkuszy excel. Na bazie zgromadzonych danych (od-
powiedzi od respondentów) przeprowadzono profesjonalną 
analizę statystyczną, której wyniki zawiera niniejszy raport.
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Executive summary (1/2)

W trakcie badania zidentyfikowano 138 firm świadczących 
usługi cc na zlecenie. Uzyskano szczegółowe informacje od 
40 respondentów. Firmy, które wzięły aktywny udział w ba-
daniu dysponują łącznie 13 839 stanowiskami w 91 lokaliza-
cjach.

Na podstawie szacunków eksperckich wszystkie firmy outso-
urcing cc w Polsce dysponują łącznie około 24 725 stanowisk 
w około 251 lokalizacjach. 

Stwierdzono istnienie dużej grupy średnich firm oraz nieco 
mniejszej liczby firm dużych. W branży utrzymuje się wysoki 
i rzadko spotykany na innych rynkach europejskich poziom 
konsolidacji zasobów – niewielka liczba bardzo dużych firm 
skupia znaczną część stanowisk, którymi dysponuje branża. 
15 dużych firm dysponuje łącznie 78,4% wszystkich stano-
wisk firm, które wzięły udział w badaniu. W przypadku analiz 
dla szacunkowych danych na temat całego rynku udział ten 
jest oczywiście znacznie mniejszy, ale nadal istotny. Utrzymu-
je się tendencja wzrostowa w tym względzie. W porównaniu 
do roku 2015 największe firmy pochłonęły kolejne 2,4pp do-
stępnych stanowisk.

Zaobserwowano tendencję do zwiększania liczby stanowisk. 
Liczba ta dąży do maksymalnych wartości dla swojej katego-
rii, firmy zaś mają tendencję do zmiany kategorii na wyższą. 
W latach 2014-15 wyraźnie zaczęła się wyróżniać i konsolido-

wać grupa największych firm – dysponujących powyżej 750 
stanowiskami (najczęściej 1 000 i więcej).

Aż 5 spośród największych firm działa na rynku długo (przy-
najmniej od 15 lat) jednocześnie większość firm responden-
tów powstała w ciągu ostatnich 5 lat.

Rozmieszczenie głównych lokalizacji operacyjnych cc w po-
szczególnych miastach wskazuje na istotną ich koncentra-
cję w Warszawie, Trójmieście a także Krakowie i Aglomeracji 
Katowickiej. Pozostałe miasta są siedzibami jedynie dla poje-
dynczych lokalizacji operacyjnych spółek outsourcing cc.

6 z 40 zbadanych firm to członkowie SMB. Znajdują się po-
śród nich 4 duże i dwie średnie firmy. Duże i bardzo duże firmy 
są ponadto zwykle członkami innych stowarzyszeń branżo-
wych. Nie dotyczy to małych i średnich firm.

Outsourcing cc to domena ludzi młodych: konsultanci są naj-
częściej w wieku do 25 lat, liderzy, kierownicy projektów: 25-
30 lat, menadżerowie 31-40 lat. Wiąże się to z rozkładem wy-
kształcenia – najczęściej średnie wśród młodszych i wyższe 
wśród starszych pracowników.

Przeciętne wynagrodzenia brutto są to średnio 2300-2500 zł. 

Przeprowadzona segmentacja pozwoliła na wyróżnienie 
dwóch grup firm typowych dla polskiej branży outsourcing cc: 
W segmencie 1. znalazły się firmy bardzo duże (blisko 1 000 
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stanowisk i więcej), dysponujące więcej niż dwiema lokaliza-
cjami operacyjnymi, oraz łącznie połową stanowisk. Wcho-
dzą one w skład grup kapitałowych. Świadczą szeroki zakres 
usług, najczęściej na rzecz firm związanych z finansami ubez-
pieczeniami. Oferują obsługę w językach obcych. Są członka-
mi stowarzyszeń branżowych i posiadają certyfikaty jakości.

W segmencie 2. znalazły się firmy małe, średnie i duże (poniżej 
800 stanowisk) mające zwykle jedną lokalizację operacyjną 
(często 3 i mniej). Są częściej samodzielnymi organizacjami. 
Rzadziej współpracują z finansami i ubezpieczeniami. Jeśli 
świadczą usługi w językach obcych, to raczej na indywidualne 
zlecenia (nie jest to standardem). Rzadziej też są członkami 
stowarzyszeń branżowych, choć są wśród nich członkowie 
SMB, posiadający certyfikaty i wyróżnienia. 

Executive summary (2/2)
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Zobacz jak to działa
w Call Center House

Elastyczny 
wallboard

Zobacz jak to działa
w Call Center House

NI
KA

CJ
AW

Zobacz jak to działa
w Call Center House

ZE ZARZĄDZANIE I KOKOK
MUNM

Raportowanie online 
(wallboard)(wallboard)

Raportowanie online 
(wallboard)

Raportowanie online 

Międzynarodowe numery 
telefoniczne

Międzynarodowe numery 
telefoniczne

Międzynarodowe numery 

Nagrywanie, 
analiza i ocena 
Nagrywanie, 

analiza i ocena 
Nagrywanie, 

nagrań

Nagrywanie, 

Wstawianie 
dowolnej treści: 
gra�k, tabelek, 
linków itp.

PO
LE

W
ZE

SP

HLR – wykrywanie
numerów nieaktywnych

HLR – wykrywanie
numerów nieaktywnych

HLR – wykrywanie

Monitoring pracy Monitoring pracy 
agentów

Monitoring pracy 
agentów

Monitoring pracy 

       
        

           
                  WIĘKSZA SPRZEDAŻ

LEPSZA OBSŁUGA KLIENTA   

FOCUS
CONTACT
CENTER

Cele agenta
 i kampanii 

IVR:
 system zapowiedzi 

głosowych
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Wyniki badania – dane ogólne (1/35)

W trakcie badania zidentyfikowano 138 firm – dostawców 
usług cc. Przeanalizowano szczegółowe dane pochodzące 
od 40 firm. Od kolejnych 32 firm uzyskano dane niepełne, po-
chodzące z ogólnodostępnych źródeł. 66 firm nie wzięło ak-
tywnego udziału w badaniu. 

29% DANE POTWIERDZONE

23,2% DANE NIEPEŁNE

Charakterystyka respondentów

47,8% DANE 
NIEPOTWIERDZONE

Uwaga: precyzyjne informacje i analizy prezentowane 
w kolejnych rozdziałach raportu bazują na danych uzy-
skanych wyłącznie od respondentów, którzy wzięli udział 
w badaniu. Dane szacowane dla całego rynku zawarte są 
w oznaczonym rozdziale wraz z wyjaśnieniem metody ich 
szacowania. 

Maciej Buś
Fundacja Forum Call Center

Polska branża call / contact center jest 
wciąż bardzo zamknięta na dzielenie się 
informacjami. To niestety przekłada się na 
dużo wolniejszy rozwój zarówno poszcze-

gólnych podmiotów jak i całego rynku. Liczba podmiotów 
aktywnie uczestniczących w życiu branży (aktywność 
w projektach - badania, konkursy, projekty środowiskowe) 
biorąc pod uwagę wiedzę ekspercką dotyczącą wielkości 
rynku, wciąż śladowa.

KOMENTARZ EKSPERTA



RAPORT Z BADANIA BRANŻY OUTSOURCING CC12

Alfabetyczny spis respondentów

A.R.C.E. EUROPE Sp. z o.o.
Armatis -LC Sp. z o.o.
Arteria S.A.
Bancom Sp. z o.o.
Bertelsmann Media Sp. z o.o. oddział 
Arvato Services w Szczecinie
Call Center Inter Galactica
Call Center Poland S.A.
Call4You A. Kaszuba, K. Kaszuba, W. 
Sellen Sp.j.
Centrum Marketingu i Sprzedaży 
Jarosław Świątkowski
Communication Center Sp. z o.o.
Conspace Sp. z o. o
Contact Center Sp. z o.o.
D&L Contact Center Sp. z o.o.

databroker S.A.
Delta Contact Sp. z o.o.
DK Marketing Sp. z o.o. sp.k.
E-MCC sp.z o o
EFEKTUM Wojciech Nadejczyk S.K.A.
Europe Calling Sp. z o.o.
ForSell Sp. z o.o.
Gallup Arteria Management Sp. z o.o. 
Sp.k.
Idea Call Center Sp. z o.o
K2 Dystrybucje Spółka Jawna  
Katarzyna Podedworna
Lockus Sp. z o.o.
Media System Sp. z o.o.
Medyka24 - spółka cywilna

Mellon Poland Sp. z o.o.
NCC Polska Sp. z o.o.
Nowa Era Sp. z o. o.
Raya Contact Center Europe Sp. z o.o.
S8 Spółka Akcyjna
Simio Polska Sp.zo.o.
Telbridge Sp. z o.o.
Teleperformance Polska Sp. z o.o.
Telmon Sp. z o.o. S.K.A.
TRADECORP Sp. z o.o.
Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o.
TSC Poland Sp. z o.o.
Unicall Communication Group Poland 
Sp. z o.o.
Voice Contact Center Sp. z o.o.

Wyniki badania – dane ogólne (2/35)

Spis wszystkich 138 firm zidentyfikowanych jako te świadczące usługi outsourcing cc znajduje się w bazie danych z badania, 
która jest dostępna komercyjnie w Biurze SMB. Baza zawiera podstawowe informacje marketingowe i handlowe nt. wszystkich 
respondentów badania, a także ustalone dane teleadresowe pozostałych firm - dostawców usług cc.
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Reklama

Delta Contact to nowoczesne contact center z ponad GW letnim
doświadczeniem

Delta Contact to 35W stanowisk dostępnych w 3 lokalizacjach

Delta Contact to również ogromne doświadczenieI efektywne
procedury realizacji projektówI wysokie wyniki
sprzedażowe i jakościowe oraz wykwalifikowana
kadra

WDELTA CONTACT
DZIAŁAMY Z PASJĄ DLA ROZWOJU TWOJEGO BIZNESU!

wwwbdeltacontactbpl
zapytanie@deltacontactbpl

Telefon

EOmail

Video
chat

SMSSocial
Media

Live
Chat

Fax

Klient

LivechatBadania i ankiety

Infolinia

Omnichannel

Obsługa
korespondencji

Telemarke�ng

Umawianie
spotkań

Windykacja
miękka

Generowanie
leadów
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Siedziby główne i główne lokalizacje operacyjne
Rozmieszczenie siedzib głównych firm

 X Połowa firm ma swoją główną siedzibę w Warszawie.
 X W innych dużych miastach mieszczą się zwykle 1-2 firmy, 

wyjątkiem jest trójmiasto, gdzie znajdują się 4.
 X Kilka firm zlokalizowanych jest w mniejszych miastach 

(dawne miasta wojewódzkie) 

Wyniki badania – dane ogólne (3/35)

SZCZECIN BYDGOSZCZ

GDAŃSK n=3

GDYNIA

SIEDLCE

POZNAŃ n=2

WROCŁAW n=2

ŁÓDŹ n=2

RADOMPIASECZNO

WARSZAWA n=20; 50%

KIELCE

RZESZÓW

TARNÓW

KATOWICE KRAKÓW n=2
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BYDGOSZCZ

TORUŃ

GDAŃSK N=3

GDYNIA

STRASZYN

SIEDLCE
POZNAŃ n=2

WROCŁAW n=2

ŁÓDŹ n=2

RADOM n=2

WARSZAWA n=16; 40%

TARNÓW

KROSNO n=2

KATOWICE

ZABRZE

RUDA ŚLĄSKA KRAKÓW n=1

SZCZECIN

PIASECZNO

Rozmieszczenie głównych lokalizacji operacyjnych. 
 X 40% lokalizacji operacyjnych mieści się w Warszawie.
 X Kolejne większe ośrodki to trójmiasto i aglomeracja 

katowicka.

www.cludo.pl     +48 605 606 423

Czy można mieć Contact Center 
bez konieczności zakupu serwerów, 
bez zatrudniania zespołu IT i tak ela-
styczne, że potrafi dostosować się do 
każdego nowego zadania?

Cludo to personalizowany CCaaS, 
który uwolni twoje zasoby. 

•	Technologia	z	kwadrantu	Gartnera	

•	Funkcjonalności	dostępne	dotych-
czas	tylko	w	modelu	onsite

•	Mniejsze	koszty

•	Zewnętrzny	zespół	utrzymujący		
i	rozwijający	twoje	Contact	Center	

•	Więcej	czasu	na	rozwój	własnego	
biznesu

Wyniki badania – dane ogólne (4/35)
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Anna Karwacka
Dyrektor Merytoryczny 
Call Center Training s.c.

Z raportu wynika wyraźnie, jak wielkim wyzwaniem dla outsourcingo-
wych call/contact centers jest podjęcie decyzji o lokalizacji centrum 
operacyjnego w kontekście pozyskiwania pracowników. Ponieważ 

w publikowanych co miesiąc przez GUS raportach czytamy, że po 2000 roku bezro-
bocie ani przez jeden dzień nie było niższe niż dziś, branża staje przed nie lada wy-
zwaniem: jak znaleźć zainteresowanych, skutecznych, zmotywowanych Konsultantów 
Telefonicznych. Poza polsko-języcznymi pracownikami nie należy zapominać również 
o multilingualnych Konsultantach Telefonicznych, obsługujących rynki w wielu języ-
kach, tak bardzo poszukiwanych przez pracodawców. W CCTRAINING Klienci często 
stawiają nam pytania: Gdzie ulokować call center? Jaki region Polski daje nam szanse 
na sprawne działanie operacyjne? Czy centrum rozproszone czy też skonsolidowane? 
Czy telepraca, co-working dają nam dodatkowe punkty czy tylko problemy z organiza-
cją obsługi klienta lub procesów sprzedaży? Czy są jeszcze nieodkryte miejsca w Pol-
sce, gdzie warto lokować call centers i jakie są dla nich zachęty inwestycyjne lokalnych 
samorządów? W raporcie SMB widzimy tendencję do lokowania firm w aglomeracjach 
(aż 40% centrów operacyjnych znajduje się w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wro-
cławiu). Stąd dobra analiza lokacyjna przed pojęciem intuicyjnej decyzji o ulokowaniu 
firmy w centrum kraju lub jej rozproszeniu jest bardzo istotna.

W raporcie widać też tendencje do konsolidacji spółek w grupy i dalszego wzrostu 
organicznego największych graczy, ale widoczny jest również trend do powstawania 
nowych niewielkich centrów – najwięcej firm/uczestników badania powstało w ciągu 
ostatnich 5 lat. Zapewne z czasem pójdą drogą swoich poprzedników. 

Rafał Dywan
Dyrektor Biura Contact 
Center i Biura Sprzedaży 
Bezpośredniej
Grupa PZU

Spojrzałbym na te wyni-
ki z innego punktu widzenia. Moim zda-
niem kilka lat temu kółko w Warszawie 
byłoby zdecydowanie większe. Sporo 
firm zdecydowało się na przeniesienie 
do mniejszych ośrodków i paradok-
salnie Warszawa może być na nowo 
atrakcyjnym miejscem do prowadze-
nia tej działalności. Analiza faktów (ry-
nek pracy – olbrzymia rzesza młodych 
otwartych na pracę w Contact Center 
ludzi, koszty wynajmu nieruchomości – 
obecnie dostępne bardzo nowoczesne 
powierzchnie po kosztach niższych niż 
w mniejszych ośrodkach, koszty prze-
niesienia dużej jednostki operacyjnej 
które trzeba ponieść…) pokazuje że ta 
kontrowersyjna teza warta jest dokład-
nego przeanlizowania przed podjęciem 
pochopnej decyzji.

Wyniki badania – dane ogólne (5/35)

KOMENTARZ EKSPERTAKOMENTARZ EKSPERTA
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Lokalizacje operacyjne 

Najwięcej lokalizacji operacyjnych skupia się w centralnej Pol-
sce (21 Warszawa). Większa ilość lokalizacji nadal pozosta-
je w większych miastach (Wrocław, Poznań i Trójmiasto), co 
wraz z Warszawą daje ponad 40% wszystkich lokalizacji. 

Katarzyna Mędziak
Customer Service Manager,
Berner Polska Sp. z o.o. 

Obserwując tendencję największych firm 
w branży do przejmowania niewielkich lub 
średnich firm cc, można byłoby się spodzie-

wać innego rozkładu lokalizacji i większej różnorodności. 
Tymczasem, okazuje się, że wciąż dominują duże miasta. 
Ma to swoje oczywiste wady i zalety. Firmy cc obawiają się 
przenoszenia działalności do znacznie tańszych w utrzy-
maniu małych miast ze względu na mniejszą dostępność 
nie tyle pracowników szeregowych, co managerów śred-
niego i wyższego szczebla. Czy i kiedy ta tendencja się 
zmieni a firmy zaczną doceniać plusy małych miast?

Miasto Liczba lokalizacji Udział liczby lokalizacji
Warszawa 21

40,7%
Wrocław 5
Poznań 5
Trójmiasto 6
Pozostałe 54 59,3%
Ogółem 91

Wyniki badania – dane ogólne (6/35)

KOMENTARZ EKSPERTA
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Lokalizacje operacyjne

Miasto Liczba lokalizacji
Warszawa 21
Poznań 5
Wrocław 5
Gdańsk 4
Radom 4
Białystok 3
Kraków 3
Łódź 3
Rzeszów 3
Bielsko-Biała 2
Bydgoszcz 2
Częstochowa 2
Gdynia 2
Kielce 2
Krosno 2

Wyniki badania – dane ogólne (7/35)

Miasto Liczba lokalizacji
Lublin 2
Ruda Śląska 2
Brzeg 1
Elbląg 1
Gliwice 1
Katowice 1
Konin 1
Lubań 1
Łomża 1
Olsztyn 1
Opole 1
Piaseczno 1
Płock 1
Racibórz 1
Rawa Mazowiecka 1

Miasto Liczba lokalizacji
Siedlce 1
Siedlce 1
Sosnowiec 1
Stalowa Wola 1
Straszyn 1
Szczecin 1
Tarnów 1
Tarnów 1
Toruń 1
Toruń 1
Wałbrzych 1
Zabrze 1
Żory 1
tylko praca zdalna 1
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Reklama

MANAGE YOUR 

CUSTOMERS JOURNEY

OUTPERFORM 
YOUR COMPETITORS

YOUR CUSTOMER
WILL NEVER WALK ALONE 

LEARN MORE
info@altitude.com  |  www.altitude.com
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Grupy kapitałowe
Nieco ponad połowa uczestników badania (22) to samodzielne firmy. 18 firm należy 
do różnych grup kapitałowych. 6 z nich to firmy które w obrębie swojej grupy jako jedy-
ne prowadzą usługi outsourcing call center. 12 działa w ramach grupy wraz z innymi 
podobnymi spółkami (w tym: 7 działa w grupach zagranicznych, a 5 w polskich). 

Marcin Sosnowski
Dyrektor wykonawczy 
SMB

W ostatnim okresie 
nastąpiły trzy istot-
ne zmiany w zakresie 

konsolidacji rynku, które należy odnoto-
wać i które istotnie wpłynęły na układ sił 
w branży. Pierwszą było przejęcie spół-
ki Contact Center przez Grupę Arteria. 
Drugim było przejęcie spółek grupy CCP 
przez Call Center Inter Galactica. Ostat-
nim chronologicznie był zakup spół-
ek grupy Data Contact przez Armatis. 
W przypadku dwóch pierwszych akwizy-
cji zakupione spółki pozostały markami 
nadal funkcjonującymi na rynku. W przy-
padku ostatniej transakcji przejęte spół-
ki zostały wchłonięte przez Armatis i nie 
funkcjonują już jako odrębne przedsię-
biorstwa.

Wśród firm, które nie zdecydowały się za-
angażować w badanie udział tych, które 
działają w ramach grup kapitałowych jest 
znacząco mniejszy - ostatecznie udział 
takich organizacji w całym rynku nie jest 
tak duży.

Grupa kapitałowa Nazwa firmy
Armatis LC International SA Francja Armatis LC Sp. z o.o.

Bertelsmann Arvato Bertelsmann Media Sp. z o.o. oddział Arvato 
Services w Szczecinie

CCIG Group
Call Center Poland S.A.
Call Center Inter Galactica

Grupa Archidoc / OEX Voice Contact Center Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa Arteria
Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k.
Arteria S.A.
Contact Center sp. z o.o.

Grupa Nazwa.pl NCC Polska Sp. z o.o.
Mellon Group of Companies Mellon Poland Sp. z o.o.
Raya Contact Center Raya Contact Center Europe sp. z o.o.
Sanoma Group Nowa Era Sp. z o. o.
Simio A.S. Simio Polska Sp.zo.o.
Teleperformance Group Teleperformance Polska Sp. z o.o.
Transcom Worldwide Transcom Worldwide Poland sp z o.o.
UCG Group s.r.o. Unicall Communication Group Poland Sp. z o.o.
Unified Factory dataroker S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatycznych SA Lockus Sp. z o.o.

Wyniki badania – dane ogólne (8/35)
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Wielkość firm, liczba i udział stanowisk

przedział liczba firm łączna liczba 
stanowisk 

% ogółu 
stanowisk 

małe: do 50 6 192 1,4%
średnie: 51 -250 19 2 792 20,2%
duże: ponad 250 15 10 855 78,4%
ogółem 40 13 839

przedział liczba firm łączna liczba 
stanowisk 

% ogółu 
stanowisk 

do 50 6 192 1,4%
51-100 6 488 3,5%
101-250 13 2 304 16,6%
251-500 6 1 965 14,2%
501-1 000 6 4 790 34,6%
1 000+ 3 4 100 29,6%
Ogółem 40 13 839

W ramach przebadanych firm dominują cc duże (15) i śred-
nie (19). Jedynie 6 firm należy do kategorii małych. Firmy 
biorące udział w badaniu (40) dysponują łącznie 13 839 
stanowiskami. Rozkład stanowisk jest jednak silnie skośny. 
78,4% jest w dyspozycji dużych call center (ponad 250 sta-
nowisk). Pośród nich wiele jest firm, które można zaklasyfi-
kować jako bardzo duże (6 firm ma ponad 500 stanowisk, 3 
ponad 1000). W ich dyspozycji jest 78% wszystkich dostęp-
nych stanowisk. Jednocześnie firmy średnie (21) mają 20% 
stanowisk, a firmy małe (6) poniżej 2%. W porównaniu do lat 
poprzednich, firmy duże i bardzo duże skupiają coraz więcej 
stanowisk. Porównanie rzeczywistego przyrostu rok do roku 
deklarowanej liczby stanowisk pokazuje, że rosną w zasa-
dzie tylko firmy duże.

Wyniki badania – dane ogólne (9/35)

do 50 51-100 101-250 251-500 501-1 000 1 000+

0,5%

-0,6%

-2,4%
-3,4%

2,2%

3,6%

Zmiany w porównaniu z 2015 r. (pp)
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Liczba stanowisk a wielkość firm

Z otrzymanych danych wynika, że 47,5% to firmy średnie, po-
siadające między 51 a 250 stanowisk. Skupiają one 20,2% 
wszystkich dostępnych stanowisk. 

Duże cc, posiadające ponad 250 stanowisk, to 37,5% wszyst-
kich badanych firm. Mają one aż 78,4% z dostępnych stano-
wisk w outsourcing cc, biorących udział w badaniu. 

Średnie i duże firmy razem skupiają niemal wszystkie dostęp-
ne stanowiska (98,6%).

Wyniki badania – dane ogólne (10/35)

małe (do 50) średnie (51-250) duże (ponad 250)

15,0%

47,5%
37,5%

1,4%
20,2%

78,4%

udział firm

odsetek stanowisk

Wiktor Doktór
Prezes Fundacji Pro Progressio

Jak pokazują wyniki badania SMB, rynek 
outsourcingowych firm Call / Contact Cen-
ter zdominowały firmy średnie, których 
jest aż 47,5%, posiadają one także 20,2% 

wszystkich stanowisk pracy. Drugą grupą są firmy duże 
posiadające ponad 250 stanowisk i tych jest 37,5%. Duże 
organizacje posiadają 78,4% wszystkich stanowisk pracy. 
Obraz ten pokazuje, że małe firmy Call Contact Center sta-
nowią mały procent rynku i tendencja jest tu spadkowa. 
W kolejnych latach możemy być świadkami wzmacniania 
się dużych i średnich organizacji.

KOMENTARZ EKSPERTA
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Liczba stanowisk a wielkość firm c.d.

Najliczniejszą grupę stanowią firmy dysponujące liczbą od 
101 do 250 stanowisk. Jednak liczba tych i mniejszych firm 
zmniejszyła się w porównaniu do uprzednich lat. Zwiększa się 

za to zarówno liczba jak i udział w liczbie stanowisk firm du-
żych (powyżej 250 stanowisk). Najbardziej rośnie grupa firm 
posiadających od 500 do 1000 stanowisk.

Wyniki badania – dane ogólne (11/35)

do 50 51-100 101-250 251-500 501-1000 1000+

15,0% 15,0%

32,5%

15,0% 15,0%
7,5%

1,4%
3,5%

16,6% 14,2%

34,6%
29,6%

udział firm

odsetek stanowisk
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Reklama
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Liczba stanowisk a wielkość firm c.d.

Trend zaobserwowany w ubiegłorocznym badaniu do domi-
nacji firm dużych i bardzo dużych, nadal się utrzymuje. To 
właśnie one dysponują największą ilością stanowisk oraz od-
powiednim zapleczem związanym z funkcjonowaniem out-
sourcing cc. Ta tendencja może doprowadzić do całkowitego 
zniknięcia firm małych i marginalizacji znaczenia firm śred-
nich. Może to oznaczać de facto monopolizację rynku przez 
garstkę dużych graczy.

Wyniki badania – dane ogólne (12/35)

78,4% DUŻE (PONAD 250)

14,2% 251-500

34,6% 501-1000

1,4% MAŁE (DO 50) 29,6% PONAD 1000

20,2% ŚREDNIE (51-250)

Katarzyna Mędziak
Customer Service Manager,
Berner Polska Sp. z o.o. 

Ten punkt jest bardzo interesujący pod ką-
tem możliwości rozwoju rynku w kolejnych 
latach. Kilku dużych graczy dysponuje aż 

80% stanowisk i ta tendencja zapewne będzie się utrzy-
mywała. Nie upatrywałabym w tym niebezpieczeństw ob-
niżenia konkurencyjności, czy jakości usług, wręcz prze-
ciwnie - stwarza to lepsze warunki negocjacyjne, lepsze 
zaplecze finansowe, stabilniejszą pozycję na rynku. My-
ślę, że może się to przełożyć pozytywne na warunki pracy 
dla konsultantów tych firm.

KOMENTARZ EKSPERTA
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Udział firm o różnej liczbie stanowisk  
(porównanie z wynikami badania 2014 i 2015)

W 2016 roku w porównaniu do lat ubiegłych, obserwujemy 
wyraźnie zarysowany trend wzrostowy wśród dużych firm 
(z 21% do 38%). Natomiast małe i średnie cc utrzymują się na 
podobnym poziomie (małe 15% i średnie spadek o 3%). 

Wyniki badania – dane ogólne (13/35)

małe (do 50 stanowisk)
średnie (51-250)
duże (powyżej 250)

2014 2015 2016

31%

48% 48%

21%
15% 15%

51%

38%

21%

Rafał Dywan
Dyrektor Biura Contact Center i Biura Sprzedaży 
Bezpośredniej
Grupa PZU

O tym ze branża będzie się konsolidować 
mówiono już wiele lat temu, po czym…. 

mam wrażenie że nastąpił trend odwrotny. Tegoroczny ra-
port pokazuje że wracamy do tego trendu. Kilku głównych 
większych graczy moim zdaniem może spowodować że 
outsourcing usług Contact Center będzie w pełni profe-
sjonalną usługą obejmującą całe procesy biznesowe oraz 
doradztwo wynikające z faktu ze firmy pracują dla wielu 
różnych branż.

KOMENTARZ EKSPERTA
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Rozwój branży – zmiana liczby stanowisk

2016
Prognoza 2017

Wyniki badania – dane ogólne (14/35)

32,5% POZOSTAŁA BEZ ZMIAN

65% ZWIĘKSZYŁA SIĘ

2,5% ZMNIEJSZYŁA SIĘ

37,5% POZOSTANIE BEZ ZMIAN

62,5% ZWIĘKSZY SIĘ

Większość firm zadeklarowała, że liczba stanowisk zwiększyła 
się w ubiegłym roku. W planach na 2017 rok również panuje 
optymizm - aż 62,5% badanych firm planuje zwiększenie liczby 
stanowisk w 2017 roku. Należy te dane traktować ostrożnie, 
gdyż bezwzględna liczba stanowisk (porównując liczbę stano-
wisk w raporcie za rok 2015 i 2016) nie zwiększyła się tak, jak 
można by się spodziewać po tych deklaracjach. Zmniejszenie 
liczby stanowisk odnotowało tylko 2,5% respondentów. 
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Rafał Dywan
Dyrektor Biura Contact Center  
i Biura Sprzedaży Bezpośredniej
Grupa PZU

Cyfry pokazujące jak rośnie liczba stano-
wisk i prognozy że trend się utrzyma są dla 

mnie interesujące z punktu widzenia migracji do kanałów 
digital. Z jednej strony na wielu spotkaniach od wielu lat 
słyszę opinie ekspertów o tym ze kanał telefoniczny bę-
dzie się zmniejszał i migrował do selfsevicu a z drugiej 
strony liczby z jakimi się stykam pokazują trend wręcz od-
wrotny. Prawdopodobnie wynika to z faktu uruchamiania 
wielu usług które dotychczas nie były prowadzone w tym 
kanale a które równoważą spadek wynikający z migracja 
do kanałów samoobsługowych.

KOMENTARZ EKSPERTA

Wyniki badania – dane ogólne (15/35)

Krzysztof Zając
Dyrektor Zarządzania Siecią  
Sprzedaży Telefonicznej  
Orange Polska

Optymistycznym założeniem jest raczej 
utrzymanie liczby stanowisk w kolejnym 

roku. Klienci coraz chętniej korzystają z kanałów samoob-
sługowych i zakupów online. Większość zleceniodawców 
w swojej strategii uwzględnia szeroko rozumianą digita-
lizację. Można spodziewać się więc wzrostu zapotrzebo-
wania na realizację przez Call Center akcji typu teleweb, 
live chat, video chat, co-browsing, które wpłyną z pewno-
ścią na działalność cc i spowoduje zmianę specyfiki ich 
działalności.

KOMENTARZ EKSPERTA

Wybieramy najlepszych 
konsultantów telefonicznych
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Rozwój branży – deklarowana zmiana liczby stanowisk

Tylko jedna firma zadeklarowała zmniejszenie liczby stano-
wisk. Nikt nie ma podobnych planów na rok przyszły. Połowa 
firm stwierdziła, że liczba stanowisk wzrosła i nadal będzie 
rosnąć.

 Przewidujemy, że w przyszłym roku: 
Pozostanie bez 

zmian Zwiększy się Ogółem

Liczba stanowisk cc w Państwa firmie w porównaniu 
do zeszłego roku: 

Zmniejszyła się 1 0 1
Pozostała bez zmian 8 5 13
Zwiększyła się 6 20 26

Ogółem 15 25 40

Wyniki badania – dane ogólne (16/35)

Trzeba te deklaracje traktować bardzo ostrożnie. Porównanie 
rok do roku rzeczywistej zmiany liczby stanowisk pokazuje 
nieco mniej optymistyczny obraz (zob. dalej).

ZŁOTA SŁUCHAWKA
NAGRADZAMY NAJLEPSZE PROJEKTY CALL/CONTACT CENTER
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Zmiana deklarowanej liczby stanowisk w 2016 roku (porównanie z wynikami badania 2015) 

Dla firm biorących udział w badaniach przeprowadzonych 
w 2015 i 2016 roku przeanalizowano zmianę deklarowanej 
liczby stanowisk. Firmy te stanowią połowę tegorocznej pró-
by, można zatem szacować, że podobnie zależności są praw-
dziwe dla całej branży. 

Uzyskano następujące wyniki:

10 firm – wzrost liczby stanowisk (pow. 10%), 

9 firm – bez zmian (lub zmiany mniejsze niż 10%),

5 firm – spadek (pow. 10%)

Choć wciąż można zaobserwować tendencję do zwiększa-
nia się liczby stanowisk to najprawdopodobniej zaczyna ona 
słabnąć. Realnie mniej firm urosło, więcej zmalało, liczba sta-
bilnych pozostała na tym samym poziomie.

Wyniki badania – dane ogólne (17/35)
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Wskaźnik wzrostu 

Średni rzeczywisty przyrost (-2;2) (porównanie z wynikami 
badania 2014 i 2015)

Na podstawie deklarowanej i planowanej liczby stanowisk 
utworzono wskaźnik wzrostu. 

Wskaźnik wzrostu przyjmuje wartość:

-2 jeśli firma zmalała i planuje dalsze ograniczenie liczby sta-
nowisk, 

2 jeśli urosła i zamierza rosnąć nadal 

0 jeśli nie ma zmian i nie są one planowane. 

Wyniki badania – dane ogólne (18/35)
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0,27

13 660

0,21
13 839

Ogólnie mówiąc, jeśli wskaźnik przyjmuje wartości dodatnie 
– to większość firm rośnie i planuje dalszy wzrost lub utrzy-
manie liczby stanowisk, jeśli zaś wskaźnik spada poniżej zera, 
oznacza to trend spadkowy. W 2015 wskaźnik wyniósł 0,27, 
a w 2016 0,21 – mamy więc ciągle do czynienia z powolnym 
wzrostem. Jest on jednak coraz wolniejszy. 
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Największe firmy tałowych do których należą. Pod względem liczby stanowisk 
przodują Grupa Arteria i CCIG, która zajmuje pierwsze miejsce 
ze względu na liczbę aktywnych konsultantów. Największe 
pod względem liczby stanowisk są następujące firmy: 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie największych pod 
względem liczby stanowisk firm z uwzględnieniem grup kapi-

Wyniki badania – dane ogólne (19/35)

grupa kapitałowa nazwa firmy liczba 
lokalizacji

liczba 
lokalizacji 

ogółem

liczba 
stanowisk

liczba 
stanowisk 

ogółem

aktywnych 
konsultatnów 

ogółem

aktywnych 
konsultatnów

Grupa Kapitałowa 
Arteria

Contact Center sp. z o.o. 4
8

750
1920

800
2042Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k. 3 840 900

Arteria S.A. 1 330 342

CCIG Group
Call Center Inter Galactica 9

11
1500

1900
2207

2717
Call Center Poland S.A. 2 400 510

Bertelsmann Arvato Bertelsmann Media Sp. z o.o. oddział 
Arvato Services w Szczecinie 5  1400  1800

Armatis LC International 
SA Francja

Armatis -LC Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością 4  1200  1800

 Telbridge Sp. z o.o.  5  1000  1100
Transcom Worldwide Transcom Worldwide Poland sp z o.o.  3  950  1240
Teleperformance Group Teleperformance Polska Sp. z o.o.  3  700  650
Grupa Archidoc / OEX Voice Contact Center Sp. z o.o.  3  550  446
 Delta Contact Sp. z o.o.  3  340  440
Mellon Group of 
Companies Mellon Poland Sp. z o.o.  2  300  250

 Telmon SP. Z O.O. S.K.A.  2  300  450
 ForSell Sp. z o.o.  2  295  413
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Liczba lokalizacji operacyjnych 

Wyniki badania – dane ogólne (20/35)

Firmy w poszczególnych przedziałach liczby stanowisk dysponują następującą liczbą lokalizacji. 

Ponownie widoczna jest dominacja firm dużych, oraz firm 
największych w swoich kategoriach. Rozpraszają one swoje 
zasoby na największą liczbę lokalizacji. Dysponują też naj-
większą liczbą aktywnych konsultantów.

Liczba stanowisk 
(przedział) liczba firm liczba 

lokalizacji
udział liczby 

lokalizacji
liczba 

stanowisk
udział liczby 

stanowisk
liczba aktywnych 

konsultantów
udział aktywnych 

konsultantów
do 50 6 6 7% 192 1% 160 1%
51-100 6 9 10% 488 4% 390 2%
101-250 13 26 28% 2 304 17% 2 057 13%
251-500 6 12 13% 1 965 14% 2 405 15%
501-1 000 6 21 23% 4 790 35% 5 136 32%
1000+ 3 18 20% 4 100 30% 5 807 36%
ogółem 40 92 100% 13 839 100% 15 955 100%



RAPORT Z BADANIA BRANŻY OUTSOURCING CC35

Marcin Sosnowski
Dyrektor wykonawczy SMB

W przypadku firm, które nie wzięły udziału 
w badaniu udało się ustalić (na podstawie 
analizy informacji na stronach internetowych 
oraz w formie wywiadów telefonicznych), że 

32 z tych firm dysponuje 51 lokalizacjami. Ponad połowa 
dysponuje wyłącznie 1 lokalizacją, pozostałe 2 lub 3. Jed-
na firma dysponuje 7 lokalizacjami. Należy przypuszczać, 
że rozkład firm pod względem liczby lokalizacji nie ulegnie 
istotnym zmianom, przy analizie całej branży, jednak będzie 
przesunięty w stronę mniejszej ilości lokalizacji. Dominujące 
nadal będą grupy firm posiadających 1, 2 lub 3 lokalizacje.

Od 2014 wyraźnie widać, że branża rozwija się dwutorowo: 

istnieje wąska grupa firm (zwykle będących częścią dużych 
grup kapitałowych), które dążą do uzyskania bardzo dużych 
rozmiarów (stworzenie 1000 i więcej stanowisk) i jednocze-
śnie rozproszenia na większą liczbę lokalizacji operacyjnych 
(3 i więcej) . W ich przypadku mamy do czynienia z dość sta-
bilnym rozwojem. Firmy te trwają niezachwiane od wielu lat 
i nadal się stabilizują, zyskując coraz większy udział w ryn-
ku oraz rozszerzając zakres usług. Istnieje też bardzo wiele 
firm małych i średnich, wśród których tendencje są inne, ze 
względu na to, że są najprawdopodobniej na innym etapie 
rozwoju. Są to zwykle firmy młode, powstałe w czasie krót-
szym niż ostaniach pięć, a nawet dwa lata. Najczęściej za-
czynają od jednej lokalizacji. Niektóre z nich rozwijają się, 
zwiększają rozmiary i niekiedy zwiększają również liczbę 
lokalizacji (nie więcej niż 2).

Liczba firm według liczby lokalizacji

Większość firm biorących udział w badaniu posiada 1, 2 lub 3 
lokalizacje. Dysponują one łącznie blisko połową stanowisk. 
Największe firmy posiadają 4-5 lokalizacji operacyjnych. Poja-
wiła się firma opierająca się wyłącznie na pracy zdalnej.

Wyniki badania – dane ogólne (21/35)

1 2 3 4 5 8 9

1

16

7
10

2 3
1



RAPORT Z BADANIA BRANŻY OUTSOURCING CC36

Tomasz Paprocki
Dyrektor ds. sprzedaży korporacyjnej
Focus Telecom Polska 

Dążenie do zmniejszenia liczby lokalizacji 
to zjawisko zrozumiałe. Taka centralizacja 
znacznie ogranicza koszty wynajmu po-

wierzchni i ułatwia zarządzanie. Głównym ograniczeniem 
w procesie centralizacji jest dostępność wystarczającej 
ilości pracowników na lokalnym rynku pracy.

Natomiast model 100% pracy zdalnej to zupełne wyelimi-
nowanie kosztów biurowych, a przy obecnie dostępnych 
rozwiązaniach opartych o technologię chmury cyfrowej, 
każdy konsultant może mieć dostęp do wszystkich na-
rzędzi cc, niezależnie od tego, gdzie pracuje. Rozwiąza-
nia chmurowe zapewniają jednocześnie ten sam poziom 
nadzoru i kontroli pracy konsultantów, co tradycyjne cc. 

KOMENTARZ EKSPERTA

Liczba firm według liczby lokalizacji c.d.

Wyniki badania – dane ogólne (22/35)

W programie spotkania:
• całodniowa konferencja, najważniejsze 

zagadnienia branżowe, inspirujące prelekcje, 
aktualności, trendy i raporty

• uroczysta gala, rozstrzygnięcie konkursów 
promujących najwyższe standardy jakości 
w cc, tj. Złota Słuchawka oraz Telemarketer 
Roku 

• fantastyczne party, po prostu, wyjątkowa 
okazja do dyskusji oraz budowania relacji 
z przedstawicielami branży

Konferencja branżowa 
oraz Gala konkursów Telemarketer Roku 
oraz Złota Słuchawka 

Jedyne takie spotkanie branży call/contact center

Największa impreza branżowa w kraju!

Niepowtarzalna możliwość spotkania 
liderów rynku i wymiany doświadczeń 
w zakresie najważniejszych wyzwań, 
przed którymi stoi nasza branża!

Obserwuj nas na:
www.telemarketerroku.pl
www.zlotasluchawka.pl 
https://www.facebook.com/telemarketerroku/
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Maciej Buś
Fundacja Forum Call Center

Przez ostatnie lata rynek skutecznie zwery-
fikował działalność większości usługowych 
call/contact center. Podmioty, które kilka lat 
temu powstały dla realizacji pojedynczego 

projektu (najczęściej dla branży telekomunikacyjnej) o ile 
nie zweryfikowały swojej strategii, nie zdywersyfikowały 
strumieni przychodów oraz nie skoncentrowały swojej 
uwagi na jakości świadczonych usług zniknęły z rynku. 

Krzysztof Zając
Dyrektor Zarządzania Siecią Sprzedaży Telefonicznej  
Orange Polska

Większość dużych firm, bo aż 73% powstała 
w latach 2000-2005, w kolejnych 2006-2016 
dynamicznie pojawiały się średnie (78% ogó-

łu średnich). To oznacza, że najwięksi gracze skutecznie 
utrzymują swój udział w rynku. Z pewnością okres najwięk-

szego rozwoju branży cc już za nami. W latach 2000-2005 
powstawały średnio 2 duże firmy w roku, w kolejnych 2006-
2016- to już 0,4. Ostatnie lata to czas firm z liczbą stano-
wisk 50-250, ale nie spodziewam się dalszych przyrostów 
w perspektywie 2017 roku. Wyzwania w zakresie efektyw-
ności i kosztów prowadzenia działalności mogą doprowa-
dzić w przyszłości do jeszcze większej konsolidacji branży 
(przykłady: Arteria – Contact Center, CCIG – CC Poland)

KOMENTARZ EKSPERTA

KOMENTARZ EKSPERTA

Data rozpoczęcia działalności

Wyniki badania – dane ogólne (23/35)

 do 2000 2001-2005 2006-2010 2011-2016
małe: do 50 
stanowisk 0 1 1 4

średnie: 51-250 
stanowisk 1 3 5 10

duże: ponad 250 
stanowisk 5 6 2 2

Ogółem 6 10 8 16

Aż 5 spośród dużych firm to firmy działające na rynku bardzo 
długo – powyżej 15 lat. Jednak najwięcej uczestników bada-
nia powstało w ciągu ostatnich 5 lat.
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Członkowie SMB

6 z 40 zbadanych firm to członkowie SMB. Znajdują się pośród nich niemal wszystkie największe call center. Dysponują one 
15% wszystkich dostępnych w naszym kraju stanowisk i lokalizacji (wg szacunków) oraz ¼ stanowisk i lokalizacji firm, które 
wzięły udział w badaniu.

Wyniki badania – dane ogólne (24/35)

nazwa firmy grupa kapitałowa liczba stanowisk 
(przedział) liczba stanowisk liczba aktywnych 

konsultantów liczba lokalizacji

Bertelsmann Media Sp. z o.o. oddział 
Arvato Services w Szczecinie Bertelsmann Arvato 1000+ 1400 1800 5

Call Center Inter Galactica CCIG Group 1000+ 1500 2207 9
Delta Contact Sp. z o.o.  251-500 340 440 3

Arteria S.A. Grupa Kapitałowa 
Arteria 251-500 330 342 1

TRADECORP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 101-250 150 96 2

databroker S.A. Unified Factory 101-250 150 180 2
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Rodzaj odbiorców usług

Wyniki badania – dane ogólne (25/35)

Niemal wszystkie badane firmy świadczą usługi na rzecz 
klientów zewnętrznych. Jedynie 5% ogranicza się do własnej 
grupy kapitałowej. 

95% ŚWIADCZYMY USŁUGI KOMERCYJNIE 
NA RZECZ KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

5% ŚWIADCZYMY USŁUGI, 
ALE WYŁĄCZNIE NA RZECZ SPÓŁKI / SPÓŁEK  
W GRUPIE KAPITAŁOWEJ  
(NP. JAKO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH)
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Świadczone usługi

Obsługa klienta, sprzedaż i badania to usługi, które są najpowszechniej-
sze w portfolio dostawców usług cc na rynku. Świadczy je ponad 85% 
wszystkich firm.

Wyniki badania – dane ogólne (26/35)

95% 90% 85%
75%

65%
55% 50%

Obsługa 
klienta

Sprzedaż 
Outbound

Sprzedaż 
Inbound

Badania Help-desk Windykacja Inne

Maciej Buś
Fundacja Forum Call Center

Podobnie do lat poprzednich w Pol-
sce dominują zlecenia projektów 
sprzedażowych w ruchu wycho-
dzącym. Aż 80-90 % całego ruchu 
komunikacji z klientami odbywa się 

w trybie outbound. Jest to odpowiedź na potrzeby 
zleceniodawców, którzy wciąż mocno koncentrują 
się pozyskiwaniu nowych klientów. Procesy obsłu-
gowe natomiast niezmiennie chętniej realizowane 
są w ramach wewnętrznych struktur. Przewiduję, 
że w tym zakresie w najbliższych latach będziemy 
świadkami (a w gronie zawodowców uczestnika-
mi) istotnej zmiany. Nowe modele zachowań kon-
sumenckich oraz zmieniające się uwarunkowania 
prawne (głównie w zakresie ochrony i przetwarza-
nia danych osobowych) wpłyną na sposób komuni-
kacji marketingowej realizowanej przez marki, a co 
za tym idzie działań zlecanych w pewnym zakresie 
do outsourcingowych call center. Nie spodziewam 
się tutaj rewolucyjnego odwrócenia proporcji, ale 
w perspektywie najbliższych 2-3 lat powinny one 
być już zauważalne.

Michał Misiak
CTO Focus Telecom Polska

Świadczenie wielu rodzajów usług wymaga uniwersalnych 
narzędzi. Jest to trend ogólnoświatowy. Unifikacja wszyst-
kich potrzebnych funkcjonalności to wygoda i dla użytkowni-
ka, i dla odbiorcy, a także niższe koszty początkowe i opera-

cyjne. Dodatkową korzyścią stosowania jednego narzędzia jest brak koniecz-
ności integracji różnych systemów – nie ma problemu z kompatybilnością, 
a wszystkie rozwiązania otrzymujemy od jednego dostawcy.

KOMENTARZ EKSPERTA

KOMENTARZ EKSPERTA
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Świadczone usługi a wielkość firmy

Duże i średnie firmy praktycznie wszystkie świad-
czą usługi w zakresie obsługi klienta, sprzedaży 
i badań. Domeną małych firm jest obsługa, bada-
nia i inne, indywidualnie sprofilowane zadania.

duże: ponad 250 stanowisk

małe: do 50 stanowisk

średnie: 51-250 stanowisk

Wyniki badania – dane ogólne (27/35)

83%
95% 100%100%

67%
67%

47%

89%
100%

33%

89%

68%
83% 80%

73%68%
58% 60%

47%33% 33%

Obsługa klienta Sprzedaż 
Outbound

Sprzedaż 
Inbound

Badania Help-desk Windykacja Inne
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Specjalizacja w zakresie świadczonych usług

Aż 65% firm outsourcingowych koncentruje się na świadcze-
niu usług sprzedażowych. 60% z respondentów zajmuje się 
obsługą klienta a 30% prowadzi projekty związane ze sprze-
dażą podczas połączeń przychodzących. Niewielki odsetek 
badanych firm świadczy usługi z zakresu help-desk, badań, 
windykacji. 20% firm odpowiedziało, że nie koncentrują się na 
żadnej z konkretnych usług.

Wyniki badania – dane ogólne (28/35)

65% 60%

30%

15% 15%
2,5%

20%
10%

Obsługa  
klienta

Sprzedaż 
Outbound

Sprzedaż 
Inbound

BadaniaHelp-desk Windykacja Inne Nie mamy 
specjalizacji
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Specjalizacja w zakresie świadczonych usług a wielkość firm 

Duże firmy specjalizują się w sprzedaży i obsłudze klientów. 
Średnie najczęściej wybierają sprzedaż, małe zaś windykację.

Wyniki badania – dane ogólne (29/35)

33,3%

73,7%

47,4%

80,0%
86,7%

31,6%
40,0%

26,3%
16,7% 13,3%

21,1%

50,0%

33,3%

10,5% 5,3%
15,8%13,3%

Obsługa klientaSprzedaż 
Outbound

Sprzedaż 
Inbound

BadaniaHelp-desk Windykacja Inne

małe: do 50 stanowisk

średnie: 51-250 stanowisk

duże: ponad 250 stanowisk

Nie mamy 
specjalizacji
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Współpraca z branżami

Niewielki spadek w porównaniu z wynikami ubiegłorocznej 
edycji badania obserwujemy w zakresie współpracy z branżą 
finansową (2015 - 61%) oraz telekomunikacyjną (2015- 56%). 
Współpraca z branżą ubezpieczeniową oraz mediami pozo-
staje na zbliżonym poziomie. 41% respondentów w 2015 roku 
deklarowało współpracę z innymi branżami, w tegorocznym 
badaniu obserwujemy zdecydowany wzrost w tym zakresie.

Wyniki badania – dane ogólne (30/35)

53% 53% 50%
38% 33%

23%

58%

TelekomunikacjaFinanse FMCGUbezpieczenia Media Wydawnictwa Inne
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Współpraca z branżami a wielkość firm 

Duże firmy najczęściej współpracują z branżą ubezpieczenio-
wą i finansową. Średnie zaś z branżą telekomunikacyjną, fi-
nansową i innymi. W małych cc dominują inne branże i teleko-
munikacja. Media i finanse są na tym samym poziomie (17%).

Wyniki badania – dane ogólne (31/35)

17%
33%

50%

17%

50%47%
37%

63%

21% 26% 21%

58%
73%

93%

40%
53% 47%

33%

60%

małe: do 50 stanowisk

średnie: 51-250 stanowisk

duże: ponad 250 stanowisk

TelekomunikacjaFinanse FMCGUbezpieczenia Media Wydawnictwa Inne
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Reklama



RAPORT Z BADANIA BRANŻY OUTSOURCING CC49

Proporcja ruchu in/out

Niezależnie od wielkości firm dominuje ruch wychodzący. 80-
90% połączeń wychodzących to dominujące natężenie. 

Zaznacza się niewielkie przesunięcie: firmy średnie realizują 
proporcjonalnie nieco więcej takich połączeń niż firmy duże.

Wyniki badania – dane ogólne (32/35)

 

0%  
inbound 
- 100% 

outbound

10% 
inbound 

- 90% 
outbound

20% 
inbound 

- 80% 
outbound

30% 
inbound 

- 70% 
outbound

40% 
inbound 

- 60% 
outbound

50% 
inbound 

- 50% 
outbound

60% 
inbound 

- 40% 
outbound

70% 
inbound 

- 30% 
outbound

80% 
inbound 

- 20% 
outbound

90% 
inbound 

- 10% 
outbound

małe: do 50 
stanowisk 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0

średnie: 51-250 
stanowisk 1 5 7 0 0 2 0 1 1 2

duże: ponad 
250 stanowisk 0 1 3 3 2 1 2 2 1 0

Ogółem 3 7 11 4 2 3 2 4 2 2
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Udział projektów rozliczanych na podstawie 
stawki za sukces 

Wyniki badania – dane ogólne (33/35)

Nie ma dominujących tendencji jeśli chodzi o sposób rozli-
czania projektów. Jedyna zauważalna prawidłowość to fakt, 
że duże firmy, w odróżnieniu od pozostałych, deklarują rozli-
czanie przynajmniej części projektów na podstawie stawki za 
sukces, jednak nigdy wszystkich.

 0 do 25 % do 50 % do 75 % pow. 
75% 100 %

małe: do 50 
stanowisk 1 1 0 1 1 2

średnie: 51-
250 stanowisk 5 5 1 2 4 1

duże: ponad 
250 stanowisk 0 3 5 1 2 0

Ogółem 6 9 6 4 7 3
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Usługi w językach obcych

Zmniejsza się liczba firm, które oferują obsługę w obcych ję-
zykach. Jednocześnie zakres oferty jest wciąż spory. 1/4 firm 
oferuje taką obsługę w standardzie. Dominujące języki to an-
gielski i niemiecki.

NIE – pracujemy wyłącznie dla 
klientów w języku polskim 

TAK – świadczymy dedykowane 
usługi multilingual services 

TAK – świadczymy usługi 
multilingual services na 
indywidualne zlecenie 

małe: do 50 stanowisk 5 0 1
średnie: 51-250 stanowisk 10 3 6
duże: ponad 250 stanowisk 3 8 4
Ogółem 18 11 11

Wyniki badania – dane ogólne (34/35)

 małe: do 50 stanowisk średnie: 51-250 stanowisk duże: ponad 250 stanowisk Ogółem
Angielski 0 8 11 19
Niemiecki 0 5 11 16
Francuski 0 2 6 8
Hiszpański 0 2 5 7
Włoski 0 1 5 6
Rosyjski 1 2 7 10
Inne 0 3 6 9
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Usługi w językach obcych c.d.

Wyniki badania – dane ogólne (35/35)

Michał Misiak,
CTO
Focus Telecom Polska

Spadek liczby firm 
oferujących obsłu-
gę wielojęzyczną 
wynika raczej z ich 

nieprzygotowania do prowadzenia 
takiej obsługi, niż z braku zapotrze-
bowania rynku.

Internacjonalizacja wydaje się so-
lidnym kierunkiem do rozwoju dla 
cc. Inteligentne narzędzia automa-
tycznie dostosowujące język do 
preferencji odbiorcy – nawet w ka-
nałach tekstowych – pozwolą z ob-
sługiwać klientów wielojęzycznych 
w Polsce, a także wyjść poza rynek 
krajowy. Umożliwią też wygodną 
pracę konsultantom obcojęzycz-
nym, niezbędnym przy prowadze-
niu międzynarodowych działań cc.

Wojciech 
Glapa
Wiceprezes 
Zarządu
Dyrektor 
Zarządzający
Arteria S.A.

Zastanawia trend …spadku 
usług w językach obcych. 
Przy zwiększających się 
kosztach pracy w państwach 
zachodniej Europy a zarazem 
rozczarowaniem jakością 
usług świadczonych z innych 
części świata (np. z Azji czy 
Ameryki Południowej) wy-
dawałoby się, że tworzy to 
sprzyjające środowisko do 
rozwoju takich usług. Warto 
byłoby pogłębić tę kwestię 
w kolejnych badaniach – bo 
moim zdaniem rynek na usłu-
gi obcojęzyczne istnieje.

KOMENTARZ EKSPERTA KOMENTARZ EKSPERTA

Wiktor Doktór
Prezes Fundacji Pro Progressio

Istotną informacją jaką niesie 
raport SMB jest analiza wzro-
stu zatrudnienia w branży. Jak 
podali respondenci badania, 
w badanym okresie w 65% ba-

danych firm zatrudnienie wzrosło, a zmala-
ło tylko z 2,5%. Prognoza na rok 2017 mówi 
o dalszych planach wzrostu zatrudnienia. Tu 
aż 62,5% badanych firm postawiło na swój 
dalszy rozwój. Może to wynikać z kilku faktów 
– coraz więcej firm rozumie ogólną zasadę 
outsourcingu i nie boi się korzystać z usług 
firm zewnętrznych. Rośnie także aktywność 
klientów zagranicznych, zarówno z rynków 
niemieckojęzycznych jak i krajów nordyckich, 
a to oznacza napływ nowych zleceń i to o wyż-
szym stopniu marżowości. 

KOMENTARZ EKSPERTA
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Dane szacunkowe (1/1)

Firmy wg statusu Liczba 
firm

Liczba 
stanowisk

Liczba 
lokalizacji

liczba 
aktywnych 

konsultantów
Dane 
zweryfikowane 40 13 839 92 15 955

Dane ze źródeł 
ogólnodostępnych 32 3 008 51 1 053

Dane 
niepotwierdzone 
i odmowa 
odpowiedzi

66 7 878 108 6 882

ogółem 138 24 725 251 23 890

Metoda szacowania

W trakcie badania uzyskano potwierdzenie danych od 29% 
zidentyfikowanych dostawców usług call center oraz prze-
prowadzono szacunki dotyczące wielkości całego rynku. Es-
tymacje przeprowadzono według następującego schematu:

1.  Dane aktywnych uczestników badania uwzględniono bez-
pośrednio (dane zweryfikowane).

2.  Dane dla części firm nie biorących udziału w badaniu za-
czerpnięto z ogólnodostępnych źródeł

3.  Z uwagi na założenie, że udało się zidentyfikować i zdia-
gnozować największe firmy na rynku, jako podstawę do 
szacowania dla firm, które nie wzięły udziału w badaniu 
przyjęto dane pochodzące od firm małych i średnich z prze-
badanej próby 40 firm.

4.  Przyjęto, że rozkład małych i średnich firm jest identyczny 
pośród uczestników badania i firm, które odmówiły, bądź 
z innych przyczyn nie wzięły udziału w badaniu.

5.  Firmom tym przypisano wartości średnie dla małych i śred-
nich firm, według w/w proporcji.

Wynik estymacji przedstawia tabela:
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Pozostałe informacje szczegółowe o działalności (1/1)

Zakres tegorocznej edycji badania został rozszerzony o sze-
reg pytań szczegółowych, dzięki czemu możliwe było przy-
gotowanie dodatkowych analiz dotyczących zagadnień 
związanych z zatrudnianiem, finansami oraz wykorzystywa-
nymi zasobami. Pytania te dotyczyły m.in. kwestii rekrutacji, 
zasad zatrudniania pracowników, i podejmowanych działań 
antyrotacyjnych. Respondenci odpowiadali także na pytania 
dot. wykorzystywanych systemów cc, słuchawek i wyposa-
żenia sal operacyjnych.

Informacje uzyskane z tej części badania znajdują się w ra-
porcie szczegółowym. Raport ten dostępny jest bezpłatnie 
wszystkim firmom, które wzięły udział w badaniu oraz od-
płatnie innym zainteresowanym. Zamówienie raportu wyma-
ga wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się na 
następnej stronie.
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Formularz zamówienia (1/1)

DANE FIRMY ZAMAWIAJĄCEJ

Nazwa firmy: ______________________________________________________________________________________________

Adres firmy: _______________________________________________________________________________________________

NIP: _______________________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko osoby zamawiającej: ______________________________________________________________________

Numer telefonu: ___________________________________________________________________________________________

Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________________

Zamawiam następujące produkty z badania polskiej branży outsourcing cc i zobowiązuję się do uiszczenia poniższych opłat:

 baza danych firm – 2 000,00 pln netto +23% VAT

 raport szczegółowy – 3 000,00 pln netto +23% VAT

 baza danych firm oraz raport szczegółowy – 4 500,00 pln netto + 23% VAT.

 jestem członkiem wspierającym SMB i korzystam z rabatu 40%

Podpis: ____________________________

Skan podpisanego formularza należy przesłać na adres malgorzata.adamkowska@smb.pl. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem SMB: Małgorzata Adamkowska, tel. +48 22 555 33 10.
Dane do przelewu:
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
NIP: 5251011995 
Millennium Bank nr konta 89 1160 2202 0000 0000 8618 2926
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Spis treści (część szczegółowa)

Raport szczegółowy zawiera szczegółowe informacje o polskiej branży dostawców usług cc pozyskane w trakcie badania przeprowadzonego w okresie sierpień-wrzesień 2016 roku przez 
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Raport jest produktem komercyjnym i zawiera zakres analiz rozszerzony względem raportu ogólnego z badania.

 • |  Nagrody w konkursach 
branżowych 

 • | Certyfikaty 
 • | Segmentacja (analiza skupień)
 • | Szacowany wskaźnik wzrostu

 • | Główny system CC 
 • |  Główny system CC ważony przez 

liczbę stanowisk 

 • |  Metody w zakresie 
bezpieczeństwa informacji 

 • | Kanały informacji 
 • | System pracy 
 • | Struktura wieku konsultantów 
 • |  Struktura wieku liderów/

supervisorów/kierowników 
projektów 

 • |  Struktura wykształcenia 
konsultantów 

 • |  Struktura wykształcenia liderów/
supervisorów/kierowników 
projektów 

 • |  Struktura wykształcenia 
menadżerów i specjalistów 

 • | Udział umów o pracę 
 • | Wynagrodzenia konsultantów 
 • |  Stosunek prowizji do 

wynagrodzenia podstawowego 
 • | Obrót 2015 i stawki za godzinę 
 • | Poziom rotacji pracowników 

 • |  Sposoby pozyskiwania 
pracowników wykorzystywane 
najczęściej 

 • |  Metody wykorzystywane w celu 
utrzymania pracowników 

 • | Przestrzeń stanowiska pracy 
 • | Budowa stanowisk pracy 
 • | Metody zmniejszenia hałasu 
 • | Umeblowanie sal operacyjnych 
 • |  Członkostwo w stowarzyszeniach 

branżowych 
 • | Udział w konkursach branżowych 
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Przykładowa analiza z raportu szczegółowego

Występujące marki słuchawek

Posiadane marki słuchawek w zasobach firm. 

50%

33%

30%

18%

15%

Sennheiser

Plantronics

AXTEL

Jabra

Inne
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Przykładowa analiza z raportu szczegółowego

Menadżerowie to wciąż ludzie poniżej 40 rż. Najliczniejsza 
grupa to pracownicy w wieku 31-40. na drugim miejscu znaj-
duje się grupa 26-30. Pozostałe grupy wiekowe są raczej sym-
bolicznie reprezentowane. 

Ogólnie mówiąc cc to domena młodych – większość zatrud-
nionych ma poniżej 40 lat.

Ogółem

ogółem małe średnie duże

do 25

26-30

31-40

41-50

51+

2,5%
10,7%

48,6%

29,6%

3,6%

1,1%
9,2%

43,3%

27,3%

5,9%

2,7%
10,5%

53,0%

30,8%

3,0%

5,5%

14,8%

48,0%

31,7%

0,0%

Struktura wieku menadżerów i specjalistów
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Przykładowa analiza z raportu szczegółowego

Najczęściej stosowane sposoby rekru-
tacji to ogłoszenia na portalach interne-
towych i wewnętrzne programy poleca-
nia. Ze względu na skalę zatrudnienia 
i dużą rotację największe firmy mają 
również największe zapotrzebowane 
na nowych pracowników. Tłumaczy to 
stosowanie przez nich większej liczby 
sposobów ich pozyskiwania.

Ogłoszenia na bezpłatnych portalach

Ogłoszenia na płatnych portalach

Wewnętrzne programy polecania

Lokalne gazety/portale

Współpraca z miejscowymi urzędami 
pracy/hufcami pracy

Targi pracy

Inne, jakie?

98%

95%

95%

75%

68%

65%

20%

100%

83%

83%

50%

50%

17%

0%

95%

95%

95%

68%

58%

63%

16%

100%

100%

100%

93%

87%

87%

33%

małe

ogółem

średnie

duże

Sposoby pozyskiwania pracowników
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Reklama
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Komentarze ekspertów (1/8)

Wiktor Doktór
Prezes Fundacji Pro Progressio

Na koniec kilka punktów podsumowania analiz prowadzo-
nych w Pro Progressio, z których część może być oczywista, 
a część wnosić pewne porady. Świat Call Contact Center jest 
już w chmurze i to tu czeka go największy rozwój. Outsourcing 
usług CCC umacnia się i wzmaga konieczność dalszej kon-
solidacji rynku. Otwierają się nowe kierunki zleceń (Niemcy, 
Skandynawia), a to oznacza konieczność językowego szko-
lenia kadr – być może przyszedł najwyższy czas, aby branża 
Call Center aktywniej włączyła się w szkolenia językowe – bę-
dzie to miało wymierny wpływ na dalszy rozwój outsourcingu 
Call Contact Center w Polsce.

Rafał Dywan
Dyrektor Biura Contact Center i Biura Sprzedaży 
Bezpośredniej w Grupie PZU

Zawsze z uwagą czytam raporty na temat branży Contact 
Center / Customer Care w Polsce – niestety jest ich niewie-
le. Uważam że SMB wykonuje bardzo potrzebną rynkowi pra-
ce zbierając i publikując takie dane. Moim zdaniem dobrym 
kierunkiem byłoby podejście do zmierzenia obsługi klienta 
świadczonej w modelu in-house oraz zestawienie naszych 
danych z benchmarkami w europie i na świecie.
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Komentarze ekspertów (2/8)

Katarzyna Mędziak
Customer Service Manager,  
Berner Polska Sp. z o.o. 

Tegoroczne wyniki raportu z racji szerokiego zakresu badanych 
aspektów i przede wszystkim ich powtarzalności dają naprawę 
rzetelny obraz branży, pomimo, że próba nie jest większościowa. 
Nie zaskakuje tendencja firm do zwiększania swoich możliwości 
operacyjnych poprzez łączenie i przejmowanie spółek, stanowi to 
wg mnie naturalną reakcję na jedną z największych bolączek ten 
branży, czyli niski poziom stabilności projektów przy stosunkowo 
wysokich nakładach, niezbędnych do prowadzenia tej działalno-
ści. Łączenie się firm w duże grupy z kilkoma lokalizacjami to wy-
zwania, ale i ogromne możliwości wymiany doświadczeń, kultury 
pracy i metod zarządzania, pośrednio też stwarza lepsze warunki 
dla zatrudnionych w cc pracowników. 

Ciekawe są dla mnie wyniki nt. rekrutacji i pozyskiwania pracowni-
ków w cc - biorąc pod uwagę, że w branży cc pracuje lekko licząc 
25 tys. osób, martwi nieco fakt, że zarówno w małych i średnich, 
jak i w wielkich firmach wciąż brakuje realnych możliwości i sku-
tecznych pomysłów na zmniejszenie rotacji wśród pracowników, 
co jest podstawowym warunkiem utrzymania wysokiej jakości 
świadczonych usług. Ta jakość, którą wszystkie firmy chętnie, 

a czasem wręcz przesadnie się chwalą, nie bierze się jednak z do-
świadczonych i wykształconych niewątpliwie managerów, lecz 
z ludzi, którzy pracują na słuchawkach, a ci – jak pokazuje raport  
– pracują krótko i są słabo opłacani. Ciekawe byłoby tu zestawienie 
rzetelnych danych dotyczące porównania nakładów finansowych 
i osobowych na prowadzone rekrutacje w zależności od wielkości 
miasta prowadzonej działalności i w zestawieniu z poziomem ro-
tacji personelu. 

Zaskoczył mnie w tegorocznym raporcie fakt, że ponad 30% śred-
niej wielkości firm i tylko niecałe 7% dużych wykorzystuje pracę 
zdalną – różnica jest znaczna. Na marginesie, ta forma pracy jest 
wg mnie wciąż niedoceniana, a potencjał duży, pomimo przeszkód 
organizacyjnych. Średnie firmy jednak znalazły sposób na zorga-
nizowanie i wykorzystanie pracy zdalnej, mając przy tym znacznie 
mniejsze zasoby finansowe, techniczne i personalne. Dla mnie cie-
kawe byłoby rozwinięcie wątku pracy zdalnej w kolejnych edycjach 
badania.

Podsumowując, po lekturze raportu mam wrażenie, że kondycja 
branży cc jest bardzo dobra, pomimo napływających z różnych 
stron głosów, że tradycyjne Contact Center odchodzi do lamusa – 
zapewne tak, być może czasy małych, lokalnych cc opartych głów-
nie na sprzedaży się skończyły, ale kto powiedział, że firmy cc nie 
odnajdą się w nowszej omni-channel’owej i bardziej wymagającej 
rzeczywistości? 
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Analizując wyniki tegorocznej edycji badania przeprowadzonego 
przez Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, ale również 
bacznie obserwując otaczającą rzeczywistość można z dużą pew-
nością potwierdzić, że wchodzimy w etap stabilizacji usługowego 
rynku contact center. Miejsce generycznych wzrostów zastępuje 
akwizycja podmiotów, która przekłada się na koncentrację sta-
nowisk w portfelach kilku grup kapitałowych. Ostatni rok istotnie 
przebudował strukturę rynku w tym zakresie. 

Podobnie do lat poprzednich w Polsce dominują zlecenia projektów 
sprzedażowych w ruchu wychodzącym. Aż 80-90% całego ruchu ko-
munikacji z klientami odbywa się w trybie outbound. Jest to odpo-
wiedź na potrzeby zleceniodawców, którzy wciąż mocno koncentru-
ją się pozyskiwaniu nowych klientów. Procesy obsługowe natomiast 
niezmiennie chętniej realizowane są w ramach wewnętrznych struk-
tur. Przewiduję, że w tym zakresie w najbliższych latach będziemy 
świadkami (a w gronie zawodowców uczestnikami) istotnej zmiany. 
Nowe modele zachowań konsumenckich oraz zmieniające się uwa-
runkowania prawne (głównie w zakresie ochrony i przetwarzania 
danych osobowych) wpłyną na sposób komunikacji marketingowej 

realizowanej przez marki, a co za tym idzie działań zlecanych w pew-
nym zakresie do outsourcingowych call center. Nie spodziewam się 
tutaj rewolucyjnego odwrócenia proporcji, ale w perspektywie naj-
bliższych 2-3 lat powinny one być już zauważalne. 

Wyniki analiz poziomu wynagrodzeń napawają optymizmem. 
W obliczu perspektywy wprowadzenia minimalnego wynagrodze-
nia większość respondentów już dzisiaj jest przygotowana do tej 
zmiany i nie powinna ona wpłynąć na ich kondycję finansową i ope-
racyjną. Po raz pierwszy w badaniu pojawia się zalążek benchmar-
ku ofertowanych stawek za realizację usług call center. Wskazana 
w raporcie średnia kwota 30 zł z godzinę pracy stanowiska (za-
równo w ruchu przychodzącym i wychodzącym) jest coraz bliż-
sza realiom biznesowym. Wierzę, że publikacja takich informacji 
pomoże w końcu urealnić ten aspekt współpracy zleceniodawcy 
z outsourcingowym call center. 

Wyniki badania pokazują siłę i możliwości dużych struktur. W nie-
mal wszystkich aspektach deklarują najszerszy zakres usług, ko-
rzystniejsze warunki pracy oraz możliwości operacyjne. I choć 
trend konsolidacji rynku jest widoczny i uzasadniony nie sądzę aby 
małe czy średniej wielkości struktury zniknęły. Ten dzień nadszedł 
już dzisiaj - czas profesjonalizacji. Dotyczy to i tych największych 
rynkowych graczy jak i małych struktur. Standaryzacja procesów, 
uczestnictwo w życiu branży (organizacje branżowe, kluby, dysku-
sje, konferencje, targi), dzielenie się i szukanie informacji to wyzwa-
nie na najbliższy czas. Jestem przekonany, że ci którzy podejmą to 
wyzwanie zyskają najwięcej … wraz ze swoimi klientami. 
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CORAZ TRUDNIEJSZE CZASY DLA BRANŻY CC 
Zleceniodawcy coraz bardziej wymagający, a rynek niesie nowe wyzwania

Rynek pracy

Rosnące koszty pracy:

•  coraz większe problemy z rekrutacją (szczególnie w miastach 
z dużą konkurencją na rynku pracy)

•  wzrost stawki godzinowej wynikającej ze wzrostu płacy 
minimalnej

•  oskładkowanie umów zleceń i minimalna stawka dla umów 
zleceń w 2017 roku

•  wzrost wynagrodzeń dla firm outsourcingowych w związku ze 
wzrostem stawki godzinowej

Rynek CC

Nowe formy współpracy i rozliczeń 
z Partnerami

•  Model wynagradzania za success-fee 
nie gwarantuje jakości i rozwoju, bo 
stawki są coraz bardziej „wyśrubowane”

•  Coraz więcej firm decyduje się na model 
mieszany – stała część wynagrodzenia 
+ część zmienna za sprzedaż 
uwzględniająca zysk CC

Rynek technologii

Dynamiczny rozwój nowych technologii 
= nowoczesne CC

•  Na rozwój technologiczny mogą 
pozwolić sobie call center z dobrą 
kondycją finansową, z gwarancją 
stabilności ze strony Zleceniodawców 
w perspektywie długoterminowej 
(zwrot z inwestycji, model 
wynagrodzenia z częścią stałą)

Przed branżą CC coraz trudniejsze czasy. Koszty rosną, marże spa-
dają, a oczekiwania Zleceniodawców są coraz większe. To zmu-
sza do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie prowadzenia 
kampanii, zarówno wychodzących jak i przychodzących – jeszcze 
bardziej skutecznych , jeszcze bardziej sprofilowanych z uwzględ-
nieniem preferencji zakupowych Klientów - przez co tańszych, ale 
bardziej jakościowych.

Jedynym słusznym kierunkiem jest ZMIANA w dwóch wymiarach:

- jakościowym i kompetencyjnym w zakresie pracowników I linii

- technologicznym – tzn sprofilowane kampanie z wykorzysta-
niem nowych narzędzi, które daje nam cyfrowy rynek i są szansą 
na utrzymanie potencjalnych przychodów, ale niższym kosztem.

Stawiam więc na campaign management!
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Wpływ specyfiki rynku
Spójrzmy na kilka odnotowanych w raporcie obserwacji
1. Trend konsolidacji zdecydowanie większy niż w Europie, gdzie duże 

firmy stopniowo powiększają swoją dominacje w sektorze obserwu-
jemy od pewnego czasu. Trend ten w tym roku jest kontynuowany. 
Jednocześnie warto spojrzeć na strukturę wieku firm. Raport jedno-
znacznie wskazuje, że 5 ( w większości zaliczanych do dużych) działa 
na rynku od 15 lat- czyli naprawdę długo. Ale większość pozostałych 
firm ma nie więcej niż 5 lat. Spoglądając na rynek w ciągu ostatnich 
lat nie obserwujemy natomiast dramatycznej skali rozwoju. Raport 
tego nie badał – ale nasuwa się myśl o niemałej rotacji w sektorze.

2. A teraz inna perspektywa. Małe i średnie firmy – czyli te które są 
relatywnie młode realizują ryzykowne projekty (np. głównie sprzeda-
żowe opłacane wg success fee) i dodatkowo z wyraźnie niższymi 
stawkami rynkowymi i co za tym idzie niższymi wynagrodzeniami 
dla ludzi. Podejmują takie warunki – bo takie warunki przerzucające 
ciężar ryzyka na Wykonawców dyktują Zleceniodawcy

3. I jeszcze jedna płaszczyzna- tym razem wydawałoby się geograficz-
na. To ze 20% firm z branży ma swoje centra decyzyjne w Warsza-
wie nie dziwi. Natomiast dużo bardziej symptomatyczne jest nie-
naturalnie skoncentrowanie ilości centrów operacyjnych w Stolicy 
– zwłaszcza biorąc pod uwagę charakter działalności pozwalający 

lokować biznes bardziej równomiernie w co najmniej 5 kolejnych bar-
dzo dużych i kolejnych 5 dużych ośrodkach na terenie kraju. Sytuacja 
taka rodzi w Warszawie zauważalne wzajemne konkurowanie con-
tact centers o pracowników, problemy z ilością bądź jakością rekru-
towanych pracowników itp.

Można powiedzieć ze tego wymaga rynek i takie jego prawa. Zlecenio-
dawcy dyktują twarde warunki działania wymuszając konkurowanie 
dostawców, niższe stawki i jednocześnie przerzucając ryzyko na wyko-
nawców. Kryterium najniższej ceny w postepowaniach przetargowych 
czy też negocjowanie metodą wywierania presji na zmniejszanie kosz-
tów lub oferowanie rabatów cenowych, bo konkurencyjne CC i tak jest 
tańsze jest powszechnym modelem biznesowym . Jednocześnie lubią 
mieć centra operacyjne blisko z uwagi na codzienną współpracę gene-
rując drenowanie rynku pracy z wiadomymi skutkami dla jakości. Daje 
to generalnie obraz rynku nastawionego na eksploatowanie korzyści 
oferowanych przez rynek Call Center….ale wydaje się że niestety raczej 
krótkoterminowo.
W efekcie w tych warunkach przetrwać i działać długo potrafią tylko naj-
więksi. U mniejszych projekty pojawiają się i znikają. Prawdopodobnie po-
wstają i znikają także firmy (lub przynajmniej część biznesu oparta o Call 
Center). I znowu można powiedzieć że takie Prawo Wolnego Rynku.
Tyle że jestem przekonany, że taka sytuacja w perspektywie długofalo-
wej negatywnie odbija się na Zleceniodawcach. Krótkofalowo przynosi 
może mierzalne oszczędności finansowe. Ale w dłuższej perspektywie 
na pewno jest to ze szkodą dla wielkości sprzedaży, jakości obsługi i lo-
jalności klientów. Może wiec czas by relacje Contact Centers i Zlecenio-
dawców ewoluowały w kierunku większego zaangażowania Stron, rela-
cji biznesowych opartych na usługach o większej oczekiwanej wartości 
dodanej ale realizowanych w stabilniejszych i przewidywalnych w dłuż-
szej perspektywie warunkach.
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Na rynku branży call/contact center możemy zaobserwować cie-
kawą sytuację. Z jednej strony znacząca większość badanych pod-
miotów jest na rynku dopiero od 5 lat, co świadczy o dynamicznym 
rozwoju branży, a z drugiej strony badane firmy nie przewidują zna-
czącego zwiększenia zakresu swojego działania. Oznacza to, że 
branża wchodzi w fazę dojrzałości z czym związane są nieznane 
jeszcze w tej branży procesy i zjawiska. Rozwój organizacji i po-
zyskiwanie klientów będą realizowane przez akwizycje mniejszych 
podmiotów i konsolidację rynku. Możemy spodziewać się także 
dalszych zmian jakościowych świadczonych usług, czyli konkuro-
wania poprzez wartości dodane. Już dziś jest to przewagą dużych 
organizacji call/contact center i jest ściśle związane ze zmianą wi-
zerunku branży. Takie zjawiska rynkowe mogą też być szansą dla 
najmniejszych podmiotów, które będą działały w usługach niszo-
wych ale zarazem specjalistycznych. Takim przykładem jest windy-
kacja. Osobiście uważam, że to dopiero początek drogi w segmen-
cie eksperckiego profilowania branży call/contact center.
Natomiast największym wyzwaniem branży są dziś zasoby ludz-
kie. Mają na to wpływ zarówno zjawiska społeczne, gospodarcze 

jak i wizerunkowe branży. Zmniejszające się bezrobocie, efekty 
500+, nowe postawy i zachowania społeczne w najmłodszych 
grupach zawodowych poniżej 25 roku życia jak i grupie 25-30 lat 
będą zmuszały branżę do innego działania i zmiany sposobu pozy-
skiwania pracowników. Samo ogłoszenie w rekrutacyjnym serwi-
sie internetowym już nie wystarczy, choć oczywiście znajdują się 
tam szukający pracy.
Ciekawym zjawiskiem jakie obserwuję od 1,5 roku, jest znaczący 
wzrost ogłoszeń o pracę w gazetach codziennych. To zjawisko do-
tyczy zarówno tych kupowanych w kiosku jak i rozdawanych bez-
płatnie. Coraz więcej firm odkrywa na nowo ten kanał komunikacji 
chwaląc sobie jego skuteczność, przy konsekwentnym jego wyko-
rzystaniu.
Szczególnie miejskie dzienniki bezpłatne dają bezpośrednie dotar-
cie do grupy potencjalnych pracowników. Ich skuteczność można 
znacząco zwiększyć poprzez zmianę ustawień dystrybucji np. pod 
uczelniami czy w miejscach w których możemy spotkać pracow-
ników. Takie podejście rekrutacyjne w połączeniu z działaniami 
mającymi na celu poprawę wizerunku branży realizowane w tych 
dziennikach, jest szansą na pozyskanie nowych pracowników. Tu-
taj ważna jest współpraca projektowa pomiędzy call/contact cen-
ter a biurami reklam wydawców, którzy skroją na miarę działania 
pod każdego klienta. W coraz większej liczbie miast mamy rynek 
pracownika i wydaje się, że powinniśmy się powoli do tego trendu 
przyzwyczajać.

Komentarze ekspertów (6/8)
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Outsourcingowe Call i contact center są specyficzną częścią branży pra-
cującej „na słuchawkach”. Mają inne zadania, finansowanie, inaczej mu-
szą zabiegać o zlecenia, liczba agentów zmienia się dynamicznie i zależy 
od realizowanych aktualnie kampanii. Jednocześnie liczba pracujących 
tu konsultantów jest znacząca w skali całego rynku Call Center.
Przy wyborze dostawcy usług telemarketingowych klienci kierują się 
przede wszystkim ceną. Zdarza się niejednokrotnie, że klient o ugrun-
towanej pozycji rynkowej i oferujący wysokiej klasy produkty idzie taką 
„najtańszą” drogą. 
Właściciele call center starając się spełnić wymagania cenowe klienta 
i wygrać z konkurencją, obniżają koszty personelu i infrastruktury. Dodają 
nowe lokalizacje, szukają pracowników w innych rejonach i oszczędzają 
na wyposażeniu. W efekcie otrzymujemy setki połączeń o złej jakości, 
w których trudno zrozumieć siebie i cel rozmowy. W takich warunkach 
nawet dobrze zaprojektowana kampania skutkuje gorszymi wynikami. 
Dla uzyskania optymalnych efektów prowadzonych kampanii, w trosce 
o promowane marki, klientów i przyszłe zlecenia warto przyjrzeć się 
temu zagadnieniu.
Co jest istotnym czynnikiem odpowiadającym za powodzeniem lub nie-
powodzenie rozmowy i całej kampanii? Otóż naszym zdaniem jest to ha-
łas, który pogarsza przekaz głosowy. A przecież głos jest jedynym narzę-
dziem pracy telemarketera. Mówienie głośniej nie rozwiązuje problemu. 

Spójrzmy zatem jak problem hałasu widać w ankietach.
Większość ankietowanych podała, że stara się chronić przed hałasem, 
ale robią to nieskutecznie, wykorzystując półśrodki.
Najpopularniejszą metodą walki z hałasem wg. Ankietowanych są wykła-
dziny podłogowe. Niestety w tym obszarze ankieta nie ukazuje prawdy 
o rodzaju stosowanych wykładzin. Oczywiście wykładziny miękkie wy-
tłumiają dźwięk, ale mogą mieć różną tłumienność. Wiele lokalizacji Call 
Center korzysta jednak z powierzchni przygotowanych wcześniej przez 
kogo innego i zazwyczaj są tam stosowane najzwyklejsze wykładziny 
biurowe.
Podobnie wygląda kwestia mebli. W ankiecie aż 60% firm podało, że 
używa większego obudowania stanowisk w celu zmniejszenia hałasu 
na sali. Nie znajduje to jednak podparcia w fakcie, że aż 70% przegród 
zbudowane jest ze zwykłej płyty wiórowej, która nie zapewnia wysokiej 
tłumienności.
Drugim najczęściej wskazywanym sposobem na zmniejszenie hałasu 
są stosowane słuchawki nagłowne. Większość ankietowanych bo aż 90-
100% przyznała, że używa profesjonalnych słuchawek wyciszających 
szumy i hałas otoczenia. A dobór odpowiednich słuchawek to nie tylko 
kwestia istotna dla zdrowia, ergonomii i przestrzegania norm BHP i pra-
cy, ale również dla jakości i efektów prowadzonych kampanii.
Każda słuchawka składa się z mikrofonu i głośników i często mylnie do-
bierając słuchawki zwracamy uwagę tylko na jedne z nich, pozostawia-
jąc decyzję nawet w ręku telemarketerów czy kierującego się wyłącznie 
ceną działu zakupów IT. 
Dźwięk z głośników wraz z hałasem otoczenia dociera do ucha konsul-
tanta. Hałas ma tu znaczenie zakłócając pracę i tok myślenia konsul-
tanta, ale nie przeszkadza klientowi. Łatwo to ocenić każdemu konsul-
tantowi już po założeniu słuchawek i pierwszej rozmowie. Odpowiednio 
dopasowane gąbki słuchawek potrafią w niewielkim stopniu wyciszyć 

Andrzej Wiśniewski
Dyrektor ds. Rozwoju
Kontel Sp.z o.o. S.K.  
Jedyny master dystrybutor Plantronics w Polsce
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dźwięki z zewnątrz a np. Plantronics pokazał w tym roku nowe słuchawki 
z aktywną redukcją dźwięków otoczenia w głośnikach.
Jednak to rodzaj i jakość mikrofonu ma największe znaczenie dla od-
bieranej przez rozmówcę jakości dźwięku, percepcji klienta już w pierw-
szych sekundach rozmowy i w efekcie powodzenia kampanii.
Dzisiaj po wielu latach od opatentowania przez Plantronics mikrofonu 
z redukcją dźwięków otoczenia (Plantronics Noise Cancelling Micropho-
ne) cała branża przejęła ten termin jako swój, a wszystkie słuchawki, 
w których projektanci starają się wytłumić dźwięki choć trochę pokazują 
ten termin w specyfikacjach. Niestety ta funkcja nie jest czarno-biała. Nie 
działa w każdej słuchawce tak samo i dział zakupów kierując się tym ter-
minem jako jedynym wymogiem zaoferuje nam tani ale nieodpowiedni 
produkt do działalności Call Center.
Parametr skuteczności redukcji szumów otoczenia w mikrofonie można 
najłatwiej ocenić odsłuchując nagrania z rozmów, lub samemu biorąc 
udział w takiej rozmowie. 
Słuchawki o niewielkiej skuteczności redukcji szumów otoczenia często 
mają mikrofon okryty gąbką, rozmowy kolegów z sąsiednich stanowisk 
są w nagranej rozmowie wyraźnie słyszalne. Warto też zwrócić uwagę, 
że w niektórych słuchawkach redukcja w mikrofonie działa dobrze gdy 
konsultant nic nie mówi i „słychać ciszę” ale gdy tylko zaczyna on mówić 
nagle redukcja przestaje działać i w rozmowie słychać wszystkich jego 
kolegów. Powoduje to, że praktycznie nie da się rozmawiać i jest oznaką 
niewydajnej redukcji. 
Dobrej jakości słuchawki utrzymują stały poziom dźwięku głosu właści-
ciela powodując, że inne głosy i hałasy stają się niesłyszalne podczas 
całej rozmowy.
Jako modele referencyjne w tym zakresie uważa się w branży słuchawki 
o najlepszym mikrofonie w średniej grupie cenowej modele Plantronics 
SupraPlus HW251N/HW261N oraz słuchawki Plantronics EncorePro 

710/720 (następca znanego EncorePro HW291N/HW301N). 
Z kolei z obserwacji i wizyt u klientów z branży outsourcingowej wie-
my, że używany w outsourcingu sprzęt to często słuchawki bardzo 
ekonomiczne, detaliczne, które można zakupić w markecie lub dys-
trybucji IT. Nawet jeżeli są to słuchawki znanych marek takich jak Lo-
gitech, Plantronics, czy Sennheiser, to w branży outsourcingowej 
najczęściej nie jest to sprzęt profesjonalny, z odpowiednią reduk-
cją dźwięków w mikrofonie, a są to urządzenia stworzone z myślą 
o użytkownikach domowych, służące krótkiej komunikacji przez Sky-
pe czy rozrywce (np. do gier) czyli o znacznie słabszych parametrach.  
Z tego faktu nie zdają sobie sprawy ani pracodawcy, ani firmy zlecające 
zewnętrznie obsługę swoich kampanii.
Podsumowując wyniki ankiety można stwierdzić że większość firm 
w branży outsourcingowej jest przeświadczonych, że słuchawki zapew-
nią wysoką jakość rozmowy ale praktyka pokazuje nam, że tak nie jest 
– nie mają odpowiednich słuchawek. Codziennie odbieramy rozmowy 
z innych kampanii w których prawie nie można zrozumieć osoby do nas 
dzwoniącej ze względu na otaczający ją hałas sali Call Center.
Kontel jako członek SMB od wielu już lat stara się dbać o dobry wize-
runek branży contact center. Razem z SMB odczarowujemy zawód te-
lemarketera, szerząc dobre nawyki wśród właścicieli centrów kontaktu 
z klientem. Od lat walczymy o poszanowanie tej profesji i dobre warunki 
pracy w zawodzie. Zawsze służymy radą i pomocą oraz z chęcią dzieli-
my się naszym 30 letnim doświadczeniem w budowaniu tej branży. 
Z przyjemnością spotkamy się z firmami zainteresowanymi zapanowa-
niem nad jakością dźwięku w swoim Contact Center i prowadzonych 
kampaniach. Do dyspozycji mamy szeroką wiedzę i najatrakcyjniejsze 
na rynku warunki współpracy i dostaw produktów Plantronics poprzez 
sieć wieloletnich partnerów handlowych.

Komentarze ekspertów (8/8)
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EncorePro 510 

EncorePro 520 Importer i dystrybutor Plantronics w Polsce www.kontel.pl 

69% profesjonalnych słuchawek
w USA i Anglii to Plantronics

ENCOREPRO 510 & 520

Pomóż zespołowi 
pozostawić 
dobre wrażenie

Skontaktuj się po swój egzemplarz testowy 
tel.: 602416612         plantronics@kontel.pl 

Twoi klienci oczekują skutecznych 
kampanii sprzedażowych. Oczekiwania 
rosną, a rozmowy są bardziej złożone niż 
kiedykolwiek. Zbudowanie bliskiej relacji 
z klientem i wyniki sprzedaży zależą od 
doskonałej jakości dźwięku podczas 
rozmowy. Sukces osiągniesz dzięki 
zmotywowanym i zadowolonym konsul-
tantom Contact Center. Wygodne 
słuchawki pomagają im w całodziennej 
koncentracji.

Potrzebujesz odpowiednich słuchawek. 
Mamy dla Ciebie nowe EncorePro.

Przemyślany design poprawia komfort 
noszenia przez cały dzień. Doskonały 
mikrofon Plantronics z redukcją 
dźwięków otoczenia i zwiększona 
trwałość to doskonała oferta dla 
wymagającej branży outsourcingu. 
Nowa EncorePro pokazuje jak 
przekraczać oczekiwania w każdym 
wymiarze. 

Reklama
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Podsumowanie SMB (1/1)

Tegoroczny raport dzięki mocno rozbudowanej formule do-
starcza wielu nowych, cennych informacji na temat polskiego 
rynku dostawców usług cc. To prawda, że rynek ten jest wciąż 
jeszcze mało transparentny, niemniej jednak coraz więcej firm 
rozumie potrzebę dzielenia się informacjami, nawet tymi dość 
szczegółowymi, a czasem wręcz wrażliwymi (np. stawki, wy-
nagrodzenie, zatrudnianie). Przy zachowaniu najwyższych 
standardów analizy takich danych jesteśmy w stanie opraco-
wywać wiedzę na temat branży i wartościowe wnioski. Wie-
rzymy, że istnieje wiele organizacji i osób, które będą potrafiły 
wykorzystać takie dane do skutecznego i szybkiego rozwoju.

Na bazie przygotowanego raportu można z pewnością budo-
wać solidną strategię działania firmy, analizując dane i fak-
ty, oceniając trendy, a także porównując działania własne 
z benchmarkiem rynkowym. Dla zainteresowanych przedsię-
biorstw jesteśmy w stanie dostarczyć indywidualne bench-
marki precyzyjnie odnoszące informacje nt. danej firmy do 
statystyk i charakterystyk całego rynku.

Raport jest też z pewnością niezwykle interesujący dla klien-
tów branży outsourcingowej oraz innych podmiotów, np. in-
westorów.

Mamy nadzieję, że raport w istotny sposób przysłuży się całej 
branży i jej poszczególnym graczom. Zachęcamy Państwa do 
aktywnego wykorzystania przygotowanych przez nas danych 

oraz do udziału w kolejnych edycjach badania - to aktywność 
przedstawicieli rynku jest gwarantem jego rozwoju. Jako sto-
warzyszenie branżowe naszą rolą jest zapewnić Państwu od-
powiednie warunki do współdziałania.

Zapraszamy do współpracy.

Beata Szynkowska, Marcin Sosnowski 
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
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Istnieje od 1995 roku i jest najważniejszą organizacją non-
-profit, która zrzesza najbardziej dynamiczne firmy działają-
ce w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego, 
przestrzegające najwyższych zasad etycznych. 

Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży marke-
tingu bezpośredniego i interaktywnego, promocja najlepszych 
rynkowych praktyk oraz firm stosujących najwyższe standar-
dy działania. 

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Federacji Mar-
ketingu Bezpośredniego FEDMA, European Confederation of 
Contact Centre Organisations (ECCCO), Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związku Stowa-
rzyszeń Rada Reklamy. Dzięki temu jest najważniejszą organi-
zacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego 
środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm 
etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Współpracujemy ze środowiskiem oraz naszymi partnera-
mi, tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi marketingu 
bezpośredniego i interaktywnego w Polsce zgodnie z obo-
wiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej.

Wspieramy rozwój zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych 
kanałów komunikacji bezpośredniej.

Tworzymy odpowiednie warunki ramowe sprzyjające innowa-
cyjności i społecznej akceptacji marketingu bezpośredniego 
jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym.

Pomagamy w kreowaniu odpowiedzialnego dialogu pomię-
dzy konsumentami, przedsiębiorstwami, organizacjami cha-
rytatywnymi, oświatowymi i kulturalnymi oraz instytucjami 
państwowymi.

Nasze inicjatywy:
 X www.polskimarketing.pl
 X www.goldenarrow.pl
 X www.telemarketerroku.pl
 X www.zlotasluchawka.pl
 X www.listarobinsonow.pl

http://www.polskimarketing.pl
http://www.goldenarrow.pl
http://www.telemarketerroku.pl
http://www.zlotasluchawka.pl
http://www.listarobinsonow.pl


RAPORT Z BADANIA BRANŻY OUTSOURCING CC72

Wizytówki firm outsourcing call center (1/4)

Bertelsmann Media Sp. z o.o.  
oddział Arvato Services w Szczecinie

Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin
Tel.: 61 845 13 00

Faks: 61 845 13 01
e-mail: info_callcenter@arvato.pl

www: www.arvato.pl 

Arteria S.A.
ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa
Tel.: 22 482 02 00, 22 482 02 14

Faks: 22 482 03 00
 katarzyna.gluba@arteriasa.com

 www.arteriasa.com

Zakres usług: Arvato Polska świadczy kompleksowe usługi outsourcingowe 
w/z: CRM (wielokanałowa i wielojęzyczna obsługa klientów, back office, 
telesprzedaż, social media), SCM (logistyka) oraz FS (usługi finansowe). 
Firma posiada 13 lokalizacji w Polsce i zatrudnia ponad 3000 osób.
Klienci: P4/Play, Microsoft, Vodafone

Zakres usług: Contact Center – obsługa i utrzymanie klienta (infolinie 
informacyjne, produktowe, finansowe, alarmowe, helpdesk), telesprzedaż 
(sprzedaż, up i cross selling, generowanie leadów, windykacja).
Klienci: energetyka, bankowość, ubezpieczenia, literatura fachowa, FMCG. 

Zakres usług: Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów, tworzenie 
wielokanałowych kampanii telemarketingowych, contact center, generowanie 
leadów sprzedażowych, pozyskanie, obsługa i utrzymanie klienta.

databroker S.A.
ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa

Tel.: 22 451 28 28
databroker@databroker.pl 

 www.databroker.pl

Zakres usług: contact center, bazy danych, programy lojalnościowe,  
Business Process Outsourcing, Programy wsparcia sprzedaży i promocji.
Klienci: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, AXA, Saatchi & Saatchi Poland

D&L Contact Center sp. z o.o.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno 

Tel.: 607 099 941
Monika Lis - Customer Service and Sales Manager

m.lis@dlcc.pl
www.dlcc.pl

mailto:info_callcenter@arvato.pl
http://www.arvato.pl
mailto:databroker@databroker.pl
mailto:m.lis@dlcc.pl
http://www.dlcc.pl/
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Wizytówki firm outsourcing call center (2/4)

 EFEKTUM Wojciech Nadejczyk S.K.A.
 ul. Wrocławska 11/22, 01-493 Warszawa

Tel.: 22 253 35 40
biuro@efektum.pl

Zakres usług: Efektum świadczy wszystkie usługi call center z wyjątkiem 
telesprzedaży. Specjalizujemy się we wspieraniu działów kontroli jakości. 
Ponadto realizujemy obsługę infolinii, badania rynku, tajemniczego klienta, 
umawianie spotkań i inne. Naszym klientom wystawiamy ulgi na PFRON 
w wysokości 100% wartości faktury.

Delta Contact Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 52, Warszawa

Tel.: 22 574 93 00
 zapytanie@deltacontact.pl

Zakres usług: Infolinia, Omnichannel, Obsługa korepospondencji, livechat, 
Zatrzymanie Klienta, Telemarketing, Umawianie spotkań, Generowanie 
leadów, Badania i ankiety, Windykacja miękka
Klienci: Banki, Firmy ubezpieczeniowe, Wydawnictwa, Media, FMCG, 
Energetyka, Usługi medyczne, Inne

Idea Call Center Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa
Działalność operacyjna w Radomiu:

ul. Główna 9, 26-600 Radom
Tel.: 22 292 70 00 lub 501 086 348

Info@ideacc.pl
www.ideacc.pl

Zakres usług: Idea Call Center to kameralne contact center, koncentrujące 
się na indywidualnym podejściu i wnikliwej analizie każdego projektu. 
Jesteśmy firmą oferującą szerokie spektrum usług. Gwarantujemy 
ciągłość biznesu, wymaganą jakość obsługi oraz satysfakcjonujące relacje 
partnerskie.

 Media System Sp. z o.o.
 ul. Dworcowa 81b, 85-009 Bydgoszcz

Tel.: 22 462 66 01
wspolpraca@mediasystem.pl

www.mediasystem.pl 

Zakres usług: BPO-telesprzedaż, infolinia, helpdesk, windykacja, telemarketing, 
prowadzenie zewnętrznych grup sprzedażowych, merchandising, promocje 
sprzedaży, marketing, rekrutacja, szkolenia, ob. księgowości
Klienci: Sektory: telekom., bankowy, finansowy, obrotu wierzytelnościami, 
ubezp., energet.

mailto:biuro@efektum.pl
mailto:zapytanie@deltacontact.pl
mailto:Info@ideacc.pl
http://www.ideacc.pl
mailto:wspolpraca@mediasystem.pl
http://www.mediasystem.pl
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Zakres usług: Sitel Polska to outsourcingowe contact center zatrudniające 
ponad 850 pracowników. Od 2004 roku świadczymy kompleksowe usługi 
z zakresu obsługi klienta dla wiodących, światowych liderów branży 
technologicznej oraz e-commerce. Z Warszawy wspieramy klientów drogą 
telefoniczną, mailową oraz czat w 22 językach!

Telbridge Sp. z o.o.
ul. Urzędnicza 16, 25-729 Kielce

Tel.: 22 420 56 60 
Faks: 22 472 14 37

marketing@telbridge.pl
www.telbridge.pl

Zakres usług: multijęzykowe contact center, obsługa klienta, back office, 
help desk, outsourcing sprzedaży, obsługa infolinii, chat, video-chat, 
administrowanie programami ubezpieczeniowymi 
Klienci: branża finansowa, telekomunikacyjna (firmy ubezpieczeniowe, banki, 
telekomy)

Teleinvention Contact Center 
Lockus Sp. z o.o.

ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków 
Tel.: /+48/ 12 298 07 60

e-mail: kontakt@teleinvention.pl

Zakres usług: call i contact center, obsługa infolinii, COK oraz help-desk, 
telesprzedaż, umawianie spotkań handlowych, badanie opinii o produktach, 
zbieranie zamówień, generowanie leadów, obsługa: e-mail, chat, live-chat.
Branża: telewizja, bankowość, ubezpieczenia, elektronika, motoryzacja, 
sektor mody, przemysł paliwowy

Sitel Polska Sp. z o. o.
ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D

02-675 Warszawa
Tel: 22 411 17 00

www: http://www.sitel.com
Facebook: facebook.com/sitelpolska

Instagram: sitel_polska

Wizytówki firm outsourcing call center (3/4)

Simiopolska Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 7, 40-005-Katowice

Tel: +48 420 60 30
grzegorz.pieciak@simiopolska.pl

www: www.simiopolska.pl
Dyrektor Zarządzający 600 042 881

Zakres usług: specjalizacja telesprzedaż (akwizycja, utrzymanie, up i x-sell); 
Infolinie informacyjne oraz sprzedażowe, windykacja; 
Klienci: telekomunikacja, finanse, energia, szkoleniowe.

mailto:marketing@telbridge.pl
http://www.telbridge.pl
mailto:kontakt@telienvention.pl
http://www.sitel.com
mailto:grzegorz.pieciak@simiopolska.pl
http://www.simiopolska.pl
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Wizytówki firm outsourcing call center (4/4)

 Tradecorp Sp. z o.o.
 ul. J. Dąbrowskiego 16, 35-036 Rzeszów

Tel.: 793-930-933
izabela.stanio@tradecorp.pl

www.tradecorp.pl

Zakres usług: Telemarketing, Obsługa infolinii, Profilowanie baz danych, 
Generowanie leadów sprzedażowych, Telefoniczny up-selling
Klienci: branża telekomunikacyjna, bankowa, energetyczna, telewizje 
cyfrowe, FMCG

UniCall Communication Group 
Poland Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 40B lok. 18 02-520 Warszawa
Tel.: 666 086 737

 marcin.lukasik@unicall.pl
www.unicall.pl

Zakres usług: Świadczymy usługi z zakresu contact center i BPO obejmujące 
zarówno obsługę obecnych jak i pozyskiwanie nowych klientów. Nasze biura 
znajdują się w Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie oraz na Węgrzech
Klienci: Natural Pharmaceuticals, Skarbnica Narodowa, CitiBank, BOŚ S.A., 
TF Bank, AIG, E.ON, UNICEF, Telio, AmeriGas

Teleperformance Polska
ul. Domaniewska 50

Tel.: 22 468 70 00
Faks: 22 519 77 01

Mariusz Odkała, Prezes Zarządu
mariusz.odkala@teleperformance.com 

www.teleperformancepolska.pl

Zakres usług: wielokanałowa i wielojęzyczna obsługa klienta, wsparcie 
techniczne, wsparcie back-office oraz sprzedaż telefoniczna dla globalnych 
firm z sektora B2B i B2C.
Klienci: branża e-commerce, retail, nowoczesne technologie, bankowość 
i finanse, opieka medyczna, energetyka, automotive, media, FMCG i inne.

mailto:marcin.lukasik@unicall.pl
http://www.unicall.pl
mailto:mariusz.odkala@teleperformance.com
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Wizytówki dostawców (1/2)

Cludo Sp. z o.o. 
ul. Grochowska 306/308

03-840 Warszawa 
Krzysztof Niewidziajło 

Tel.: 605 606 423 
kniewidziajlo@cludo.pl www.cludo.pl 

Altitude Software
Pegasuslaan 5, 1831 Diegem, Belgium

Fabien Frenay, Regional Director CEE 
Phone: + 32 2 745 58 80, 

Email: Fabien.Frenay@altitude.com

Zakres usług: Personalizowane Contact Center oraz WFM w modelu CCaaS 
oparte na technologii z kwadrantu Gartnera: głos, mail, sms, czat, fax, video. 
Integracja z CRM. 
Klienci: CCiG, Wolters Kluwer, PGF

Range of services and clients: Contact Center Solutions Provider, Altitude 
uCI (Unified Customer Interaction) is a robust, modular software platform 
that handles all customer interactions and unifies all touch points, in the 
contact center and throughout any organization. More than 300.000 users 
in 1100 customers in 80 countries.

Zakres usług: Dostawca innowacyjnych systemów contact center do 
wielokanałowej komunikacji: telefon, mail, sms, chat, www. Darmowe 
wdrożenie, integracja, wsparcie 24/7; 3 poziomy SLA.

Focus Contact Center
by Focus Telecom Polska

Focus Telecom Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101A

04-041 Warszawa
www.focustelecom.pl
Tel.: +48 222 289 289

i.pietka@focustelecom.pl

KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
wyłączny dystrybutor Plantronics w Polsce

Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa
Tel.: 22 646 76 76
Tel.: 602 416 612

plantronics@kontel.pl
www.kontel.pl

Zakres usług: KONTEL wspiera tworzenie call centrów w Polsce, wraz 
z partnerami wyposażając m.in. agentów w słuchawki Plantronics 
i konsultując zagadnienia poziomu hałasu i spełnienia norm. Oferuje telefony, 
wideo- i audiokonferencje oraz system zarządzania słuchawkami. Marki: 
Plantronics, Polycom, Yealink, Konftel.

mailto:kniewidziajlo@cludo.pl
http://www.cludo.pl
http://www.focustelecom.pl
mailto:i.pietka@focustelecom.pl
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Unified Factory S.A. 
Al. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa 

Polska
Tel.: +48 22 45 12 816 

sale@unifiedfactory.com

Zakres usług: pełna automatyzacja procesów sprzedaży i obsługi klienta 
wsparta narzędziami do zarządzania multikanałowym contact center (głos, 
video, SMS, chat, email, social chat)
Klienci: branże: Call/Contact Center, E-commerce, Wydawnictwa, 
Administracja, Bankowość

VMBS Sp. z o.o.
ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków

Tel.: 12 323 60 94
Faks: 12 376 74 26

j.rzepisko@vmbs.pl 
www.vmbs.pl 

Zakresusług: Integracja z systemami call-center, automatyczne infolinie, 
obsługa informacji zwrotnej, automatyczne ankietowanie, badanie poziomu 
obsługi konsultantów, systemy masowego powiadamiania: SMS,VMS, e-mail 
(także dedykowaną aplikacją mobilną)
Klienci: Teleinvention, Grupa Unima 2000, Nuxxe, Cummins, Administracja

VOCALCOM
Jan Emiel Mommaertslaan 20A

1831 Diegem, Belgium
+32 2 467 82 11

www.vocalcom.com
l.detournay@vocalcom.com

Range of services: Leveraging 20 years of experience, helping companies 
connect with their customers in advanced ways, Vocalcom has created 
a customer contact solution that redefines what’s possible in the cloud and 
also within the Salesforce.com cloud CRM environment. Vocalcom Cloud is an 
Enterprise level, fully functional, entirely cloud based Contact Centre solution.
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