
BRANŻA  
BPO/ ssC/ it

inspiruje biznes

Lublin to silny ośrodek akademicki. Uczelnie ze swoim zapleczem 
naukowo-badawczym tworzą jeden z najmocniejszych atutów miasta 
dając szansę na rozwój sektora specjalistycznych usług informatycznych  
i biznesowych opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach  
(BPO/SSC). Dostępność wykwalifikowanych kadr, przyjazny klimat  
dla biznesu, konkurencyjne koszty oraz coraz lepszy system komunikacji 
to znaczące zachęty dla inwestorów szukających nowych, optymalnych 
lokalizacji dla swoich centrów usług nowoczesnych. 



POWIERZCHNIA  
BiurOwA

ATUTY
 szeroka dostępność dobrze wykształconych pracowników
 ponad 20 tys. absolwentów wyższych uczelni rocznie
 rosnąca liczba studentów z zagranicy na studiach dziennych
  niskie ryzyko rotacji pracowników w porównaniu do innych 

metropolii
 konkurencyjny poziom wynagrodzeń
 dynamicznie rozwijający się rynek powierzchni biurowych
 stawki wynajmu do 20% niższe niż w centralnej i zachodniej Polsce
  Port Lotniczy Lublin i rosnąca liczba bezpośrednich lotów do 

europejskich metropolii

całkowita 
powierzchnia biurowa

107 563 m2

biura  
w budowie

61 700 m2

biura  
planowane

100 000 m2

ZASOBY LUDZKIE
W Lublinie kształci się rocznie ponad 80 000
studentów. Biorąc pod uwagę proporcję liczby
studentów do ogółu populacji (ok. 350 000), Lublin
jest jednym z liderów miast ludzi młodych, dobrze
wykształconych i ambitnych. W gronie studentów
jest 2,3 tysiąca cudzoziemców, co plasuje Lublin  
na 5 miejscu w Polsce pod względem liczby 
studentów z zagranicy. Większość z nich pochodzi  
z Ukrainy, USA, Tajwanu, Norwegii.

Na kierunkach związanych z sektorem nowoczesnych 
usług biznesowych, największą liczbę stanowią 
studenci prawa i administracji (ok. 9 000),
ekonomii (ok. 3 000) oraz finansów i rachunkowości
(ponad 2 000). Licznie reprezentowane są również
filologie obce (ponad 3 000), gdzie obok tradycyjnych
kierunków na uwagę zasługują filologia niderlandzka 
czy slawistyka z językiem bułgarskim, ukraińskim
i białoruskim. Działa tu silny ośrodek nauczania języka
portugalskiego, od niedawna można też studiować
sinologię.
W kategorii IT duży potencjał tworzą studenci
informatyki (ok. 2 200) oraz kierunków pokrewnych,
takich jak edukacja informatyczna, matematyka
czy elektrotechnika (ok. 5 800). Znacząca jest również
liczba specjalistów IT pracujących w lubelskich
firmach, która szacowana jest na poziomie ponad

5 000 osób. W celu wspierania rozwoju branży 
informatycznej, Urząd Miasta Lublin we współpracy 
ze Wschodnim Klastrem ICT wdraża projekt „Lubelska 
Wyżyna IT”. Inicjatywa ma na celu wyeksponowanie 
potencjału informatycznego oraz stworzenie 
sprzyjającego klimatu dla rozwoju branży w Lublinie.

POWIERZCHNIE BIUROWE
Jeszcze 10 lat temu w Lublinie było zaledwie  
28 000 m2 nowoczesnych biur. Wraz z rozwojem 
sektora usług w mieście, sukcesywnie powstawały 
kolejne obiekty, budowane głównie przez lokalnych 
deweloperów. Dziś istniejąca powierzchnia biurowa 
w Lublinie przekracza 100 000 m2. W samym 2011 roku 
oddanych zostało ponad 23 000 m2 biur. Aktualnie 
w budowie jest ok. 60 000 m2, w tym 14 000 m2  
na terenie Podstrefy LUBLIN. Czynnikiem 
zachęcającym do lokowania działalności w mieście 
są koszty najmu powierzchni biurowej w Lublinie, które 
kształtują się w granicach 9-12 EUR/m2. Jednocześnie 
miasto przygotowuje pod budowę biurowców 
kolejne tereny, wśród nich projekt dzielnicy biurowej 
na Helenowie, gdzie na obszarze dzisiejszej zajezdni 
MPK ma stanąć Lubelskie City z wysoką zabudową 
o charakterze usługowo-biurowo-mieszkaniowym. 
Dodatkowa przestrzeń dla firm usługowych, jaka 
powstanie w wyniku projektu ma sięgać nawet  
do 100 000 m2.
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LIDERZY USŁUG BIZNESOWYCH |
OrAngE CustOmEr sErvICE
Integralna część Orange Polska, powstała 
z połączenia działalności obsługowej 
Telekomunikacji Polskiej i PTK Centertel. Lubelski 
oddział zajmuje się kompleksową obsługą 
telefoniczną klientów indywidualnych oraz 
biznesowych. Jest największym oddziałem firmy 
świadczącym tego typu usługi w Polsce.

CenTruM Obsługi KlienTa  
DeTaliCZnegO PKO banKu POlsKiegO
Centrum zajmuje się kompleksową obsługą 
telefoniczną i mailową Klientów banku PKO BP 
oraz Spółek Grupy Kapitałowej w Polsce  
i za granicą. Wielokrotnie nagradzane jako 
najlepsze contact center w sektorze  
bankowości w Polsce.

CenTruM OPeraCji KsięgOwyCh (COK) 
Orange POlsKa
Lubelskie Centrum działa od 2006 roku. Zapewnia 
kompleksową obsługę procesów finansowo-
księgowych spółek Orange Polska. COK otrzymał 
dwukrotnie nagrodę w prestiżowym konkursie 
SSON Excellence Awards w regionie EMEA.  
W 2009 roku jako najlepszy Shared Service Center 
działające do 3 lat, a w maju 2013 jako najlepsze 
centrum usług w kategorii „Excellence in Culture 
Creation”.

PrOAmA
Proama to najszybciej rozwijająca się firma 
ubezpieczeniowa w Polsce, oferująca 
ubezpieczenia majątkowe przez Internet, telefon 
i u agentów. Obecnie zatrudnia 300 osób,  
z czego aż 220 pracuje w Ogólnopolskim 
Oddziale Obsługi Klienta w Lublinie w działach 
sprzedaży, likwidacji szkód, wsparcia sprzedaży, 
serwisu, IT oraz HR.

LIDERZY IT |
asseCO business sOluTiOns s.a.  
www.assecobs.pl
Firma oferuje nowoczesne rozwiązania IT, takie 
jak zintegrowane systemy ERP wspomagające 
procesy biznesowe w średnich oraz dużych 
przedsiębiorstwach, komplet aplikacji do 
zarządzania małą firmą, zaawansowany 
program wspierający pracę w  obszarze HR, 
platforma wymiany danych handlowych 
oraz aplikacja do pełnej obsługi działalności 
biznesowej podmiotów świadczących usługi 
faktoringowe.

COMPugrOuP MeDiCal POlsKa sP. Z O.O.
www.cgmpolska.pl
Producent nowoczesnego oprogramowania 
dla sektora opieki zdrowotnej, w tym systemów 
szpitalnych oraz diagnostyki obrazowej. Wysoką 
pozycję na rynku firma zawdzięcza kompleksowej 
ofercie oraz innowacyjnym rozwiązaniom  
opartym o technologie WWW. Z rozwiązań spółki 
korzystają największe prywatne sieci medyczne 
oraz ponad 150 szpitali w kraju i za granicą.

briTeneT sP. Z O.O. O/lublin
www.britenet.com.pl
Całościowy outsourcing zasobów IT, procesów 
i usług biznesowych. Spółka oferuje przejęcie 
zasobów ludzkich, kompleksowe zarządzanie 
kadrą, środkami i infrastrukturą techniczną 
klienta, systemami informatycznymi lub 
całymi procesami biznesowymi. Oferta firmy 
skierowana jest zarówno do firm informatycznych 
wytwarzających oprogramowanie dla firm 
trzecich, jak i do organizacji potrzebujących 
oprogramowania na własny użytek.
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KLASTRY |

lubelski Klaster Teleinformatyczny
www.klaster.wlublinie.pl
Organizacja zrzeszająca osoby fizyczne 
i firmy działające w szeroko rozumianej 
branży teleinformatycznej, ukierunkowana 
na  wspieranie  innowacyjności, promowanie 
przedsiębiorstw, instytucji, jednostek samorządu 
terytorialnego, produktów, usług i kadry.

wschodni Klaster iCT 
www.ecict.eu
Organizacja zrzeszająca 97 podmiotów z branży 
informatycznej i telekomunikacyjnej, mająca 
na celu wytworzenie przewagi konkurencyjnej 
i rozwój przedsięwzięć innowacyjnych.

Korzyści dla Członków klastra:
  wspólne działania badawczo-rozwojowe 

pozwalające na wypracowanie przewagi 
rynkowej,

 wzrost innowacyjności,
  możliwość rozszerzenia działalności, głównie 

przez niewielkie podmioty gospodarcze,
  optymalizacja procesów dostarczania 

produktów i usług,
 łatwiejszy dostęp do funduszy unijnych.

Korzyści dla Klientów klastra:
  dostęp do kompleksowej wiedzy obejmującej 

kilka dziedzin,
  w sytuacjach kryzysowych wsparcie 

wiarygodnej i kompetentnej grupy 
usługodawców, ekspertów w swoich 
obszarach działania,

  optymalizacja kosztów korzystania z usług 
zewnętrznych,

  otrzymanie produktów i usług najwyższej 
jakości,

 standaryzacja procesu obsługowego.Źr
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Administracja Prawo Ekonomia Zarządzanie  Finanse  
i rachunkowość  

Informatyka  Matematyka  Fizyka  
i Fizyka  

Techniczna

Edukacja  
Techniczno

-Informatyczna

5 345 3 776 2 823 3 033 2 020

2 266 1 132 281 761

2 974 898 1 072 916 764

499 232 61 162

język  
angielski

1397 784

język  
niemiecki

391 139

język  
francuski

421 103

język  
rosyjski

323 131

lingwistyka  
stosowana

323 84

język  
ukraiński

72 30

język  
białoruski

35 19

język 
bułgarski

40 20

język 
niderlandzki

107 27

języki 
iberyjskie

199 23

język 
chiński

68 0

 liczba studentów – rok akademicki 2012/2013   liczba absolwentów  – rok akademicki 2012/2013

 liczba studentów – rok akademicki 2012/2013   liczba absolwentów  – rok akademicki 2012/2013

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z lubelskich uczelni

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z lubelskich uczelni

kierunek studiów |

FiLOLOGie OBCe |

POTENCJAŁ INTELEKTUALNY
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Genpact Poland Sp. z o.o.
www.genpact.com
Światowy lider w branży business
services & technology solutions. Świadczy usługi
w zakresie finansów i księgowości, windykacji,
obsługi klienta, zakupów i logistyki, analizy finansowej
oraz technologii informatycznych. Jednostka
działająca w Lublinie zajmuje się działalnością
finansowo-księgową dla klientów zagranicznych.

Otwarcie biura w Polsce było elementem globalnej
strategii i poszerzenia oferty firmy Genpact
o możliwość dostarczania usług w języku rosyjskim.  
W 2008 r. została podjęta decyzja o otwarciu centrum 
operacyjnego w Lublinie. Zadecydowały o tym takie 
czynniki jak: duża liczba absolwentów wyższych 
uczelni, młode społeczeństwo, stale ulepszana 
infrastruktura, relatywnie niższe koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej i stosunkowo niskie ryzyko 
rotacji pracowników. Nie mniej istotne było również 
wsparcie jakiego udzieliły władze miasta podczas 
otwierania spółki w Lublinie.

Magdalena Dąbrowa-Karasińska
Dyrektor Genpact Lublin

eLeader Sp. z o.o.
www.eleader.pl
Światowy lider w branży technologii mobilnych, 
dostawca oprogramowania biznesowego
dla smartfonów. Zaprojektowane tu innowacyjne 
aplikacje używane są w ponad 70 krajach świata. 
Firma jest również certyfikowanym partnerem 
Microsoft.

Od samego początku eLeader
jest związany z Lublinem. Tutaj udało nam się  
stworzyć zgrany zespół specjalistów, złożony
z absolwentów lubelskich uczelni. Obecnie
realizujemy międzynarodowe projekty, a nasze
produkty są używane w ponad 70 krajach na całym
świecie, m.in. dla największych przedstawicieli branży
consumer goods, finansowej czy FMCG. W zeszłym
roku firma otworzyła dwa zagraniczne oddziały
w celu wsparcia ekspansji zagranicznej oferowanych
przez nas rozwiązań. Pod względem możliwości
rozwoju środowiska naukowo-biznesowego, Lublin
w niczym nie ustępuje innym dużym ośrodkom,
a lokalne firmy mogą bez kompleksów podbijać
rynki zagraniczne.

Piotr Jamrogiewicz
Marketing Manager

Infinite Sp. z o.o.
www.infinite.pl
Wiodącą działalnością firmy jest dostarczanie
rozwiązań z zakresu integracji B2B. Pozwalają one  
na optymalizację transakcji dzięki automatyzacji relacji 
partnerów biznesowych niezależnie od ich wielkości  
i zasobów technologicznych.

Na przestrzeni lat wiele zmieniło się w Lublinie jeżeli
chodzi o zainteresowanie władz miasta branżą IT,
również uczelnie są bardziej otwarte na współpracę.
Nieustannie szukamy osób, które chcą pracować  
oraz rozwijać się w Infinite i jak na razie udaje nam się  
to właśnie w Lublinie. Od samego początku, czyli od 
2002 roku zatrudniamy absolwentów lubelskich uczelni,  
a wśród kadry menedżerskiej wiele osób, które 
zaczynały pracę jako stażyści, obecnie decyduje 
o kierunkach rozwoju firmy. W styczniu tego 
roku połączyliśmy się z jedną z lubelskich spółek 
informatycznych i obecnie zatrudniamy 180 osób. 
Dostarczamy rozwiązania firmom w kraju i całej Europie.

Mariusz Sławek
Wiceprezes Zarządu

Wschodni Klaster ICT
www.ecict.eu
Większość firm IT /ICT w Lublinie i na Lubelszczyźnie 
stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, co stało się 
bodźcem do zawiązania klastra i wspólnej realizacji 
projektów. Dziś klaster zrzesza prawie 100 firm,  
co sprawia, że stał się jednym z największych  
tego typu organizacji w naszym kraju.

Klaster to inicjatywa funkcjonująca od ponad
6-ciu lat z czego ostatnie trzy lata przyniosły nam
wyjątkowy wzrost zarówno w ilości uczestników,
kontaktów krajowych i międzynarodowych  
czy inicjatyw projektowych, jak i jakości współpracy 
- wkraczając w obszary wykorzystujące w większym 
stopniu B+R czy większą złożoność projektów, a także  
w projekty międzysektorowe. Wszystko to wskazuje  
na dynamikę branży i dobrą kondycję sektora  
w naszym regionie.  
Wskazywane przez zewnętrznych obserwatorów
osiągnięcia klastra to między innymi organizacja
jedynych w Polsce targów technologii 3D, znacząca
pozycja klastra na rynku ekspertów SmartGrid
czy wspólny udział w targach członków klastra
w największych w Europie targach branży ICT - CeBIT
(z innowacyjnym produktem „Lublin.Location.2.0”
opracowanym dzięki współpracy Teatru NN i firm
z klastra).”

Rober Szlęzak
Prezes Zarządu

HistOriA sukCesu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


