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Szanowny Panie Premierze,
w związku ze stanem epidemii, wywołanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2,
Polsce oraz jej obywatelom przyszło zmierzyć się z kryzysem o skali niespotykanej od
dziesięcioleci. Kryzys ten dotyka większości dziedzin życia oraz gospodarki, w tym także
sektora Usług dla Biznesu (BSS), który w ostatnich latach wykazywał się największą dynamiką
wzrostu zatrudnienia pośród niepublicznych pracodawcóws w Polsce (10 – 15% rok do roku).
W całym kraju w powyższym sektorze znajduje zatrudnienie około 330 tyś. osób, pracujących
w 1500 centrach, świadcząc usługi dla szerokiej gamy podmiotów krajowych oraz
zagranicznych.
Szybki rozwój zaawansowania obsługiwanych procesów stawia Polskę na czołowym miejscu
wśród globalnych dostawców usług tego typu, obejmujących m.in. najnowocześniejsze
technologie oraz usługi z zakresu finansów, zarządzania kadrami czy logistyki. Dynamiczny
rozwój sektora BSS przyczynia się jednocześnie do rozwoju innych branż tj. budownictwo czy
obszar usług powiązanych (rekrutacja kadr, doradztwo biznesowe, szkolenia, branża HoReCa
itd.). Ma on również znaczący wpływ na zmianę kierunków kształcenia na wielu polskich
uczelniach wyższych, a także na implementację do gospodarki koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR), która w obecnych czasach nabrała zupełnie innego
wymiaru.

Jednym z najsilniejszych ośrodków działania sektora BSS w Polsce jest Trójmiasto. Aktualnie
w województwie pomorskim w obszarze tych usług funkcjonuje ponad 150 podmiotów,
zatrudniając niemal 30 tys.
Doceniając znaczenie tej gałęzi gospodarki dla dotychczasowego i przyszłego rozwoju
gospodarczego Trójmiasta oraz całego województwa Pomorskiego, my, niżej podpisani,
chcemy wyrazić swoje zdecydowane poparcie dla działań Związku Liderów Sektora Usług
Biznesowych (ABSL), mających na celu uwzględnienie potrzeb pracodawców sektora BSS w
tarczy antykryzysowej, a którego wyrazem są postulaty w/w Związku skierowane do Pana
Premiera w dniu 2 kwietnia 2020 roku załączone do niniejszego pisma.
Jesteśmy przekonani, iż wsparcie, jakie może zostać skierowane do pracodawców w ramach
tarczy antykryzysowej, przyczynić się może do utrzymania wielu miejsc pracy w centrach
sektora, nie tylko na terenie Pomorza, ale również całej Polski.
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