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Germanista na rynku nowoczesnych usług biznesowych 
Wyniki projektu „Trendy na rynku pracy 

a znajomość języków obcych”

1. Wprowadzenie

W ostatnich latach w Polsce niezwykle dynamicznie rozwija się sektor nowo- 
czesnych usług biznesowych. Dotyczy to również Łodzi, która znajduje się 
w czołówce miast chętnie wybieranych przez inwestorów zagranicznych. 
Centra te, ze względu na rodzaj i zasięg wykonywanych usług, stały się jed-
nym z najważniejszych pracodawców na łódzkim rynku pracy. Zatrudnienie 
w nich znajduje m.in. wielu absolwentów kierunków filologicznych. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszą się studenci filologii germańskiej, którzy 
często już podczas studiów znajdują zatrudnienie w firmach poszukujących 
osób z dobrą i bardzo dobrą znajomością języka. Poniższy artykuł stanowi 
podsumowanie wyników studenckiego projektu badawczego, przeprowa-
dzonego we współpracy z jednym z centrów z sektora BPO (Business Process 
Outsourcing) i jednocześnie partnerem Wydziału Filologicznego Uniwersyte-
tu Łódzkiego1. W pierwszej części zostanie krótko omówiony rozwój sektora 
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i w Łodzi na podstawie najnow-
szego raportu ABSL2. Następnie zostanie przedstawione zapotrzebowanie na 

* Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Germańskiej.
1 Nazwa firmy została pominięta z uwagi na poufne informacje. 
2 Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – wiodąca organizacja reprezentu-

jąca nowoczesne usługi dla biznesu w Polsce, która cyklicznie publikuje szczegółowe raporty dla 
swoich członków i firm związanych z tym sektorem. Źródło: www.absl.pl [dostęp: 01.03.2018].
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języki obce, ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego. Na końcu 
natomiast zaprezentowane zostaną wybrane wyniki ankiety przeprowadzo-
nej na grupie pracowników działu niemieckojęzycznego firmy. 

2. Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

Systematyczny wzrost zatrudnienia, jak również poszerzenie i zróż- 
nicowanie zakresu działalności firm z sektora BPO, SSC, IT oraz R&D po-
zwalają na zaliczenie Polski do grona krajów wiodących w Europie, związa-
nych z usługami dla biznesu. Za wyborem Polski przemawiają stosunkowo 
niskie płace oraz wysoki poziom edukacji obcojęzycznej (Kiefer, Szerszeń 
2015: 133–134). Według danych z raportu ABSL (2017) tylko pomiędzy 
I kwartałem 2016 roku a I kwartałem 2017 roku liczba pracowników 
w tym sektorze wzrosła o 32 tys. osób, z czego aż 75% miejsc pracy stwo-
rzyły firmy z kapitałem zagranicznym. Całkowite zatrudnienie w tych cen-
trach wynosi 244 tys. osób, w tym zaledwie 46 tys. w polskich i aż 198 tys. 
w zagranicznych. Pod względem liczby pracowników w sektorze dominują 
centra usług wspólnych (SSC – 35%), IT (30%), jak również centra outso-
urcingowe (BPO – 21%) i R&D (14%) (ABSL 2017: 6–9). 

Centra usług dla biznesu wybierają na swoje siedziby różne miasta 
w Polsce. I chociaż pod względem liczby zatrudnionych pracowników domi-
nują takie ośrodki, jak: Kraków (ok. 56 tys. osób), Warszawa (ok. 43 tys. osób) 
i Wrocław (ok. 40 tys. osób), to dalej w zestawieniu znalazły się również: Trój-
miasto i Aglomeracja Katowicka (po ok. 19 tys. osób), Łódź (ok. 18 tys. osób) 
oraz Poznań (ok. 13,5 tys. osób). W Łodzi sektor nowoczesnych usług dla 
biznesu stał się jednym z największych i najważniejszych pracodawców. 
W I kwartale 2017 roku liczba centrów wynosiła tutaj 70. O niezwykle dyna-
micznym rozwoju sektora ww. usług w Łodzi świadczy również 16% wzrost 
zatrudnienia, co plasuje miasto na trzecim miejscu, zaraz po Poznaniu (19%) 
i Wrocławiu (17%) (ABSL 2017: 10–14).

Ze względu na duże zapotrzebowanie i dogodne warunki sektor nowo-
czesnych usług biznesowych w Polsce coraz bardziej rozszerza zasięg swo-
ich świadczeń na podmioty zagraniczne. Największy odsetek centrów spe-
cjalizuje się w obsłudze klientów z Europy Zachodniej (88%) i Polski (81%). 
67% usługobiorców stanowią podmioty z Europy Środkowo-Wschodniej, 
60% – z krajów nordyckich, i aż 55% – z USA. Warto dodać, że zasięg geo-
graficzny usług obejmuje również takie kierunki, jak Bliski Wschód i Afryka 
(41%) czy Azja wraz z Australią i Oceanią (33%) (ABSL 2017: 30). 

Szeroki wachlarz świadczeń dla tak odległych miejsc na świecie 
sprawia, że kluczową umiejętnością potrzebną nie tylko do komunikacji 
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zawodowej, ale również przeprowadzenia większości procesów jest zna-
jomość języków obcych. Pracodawcom zależy na pozyskaniu możliwie jak 
najlepiej wykwalifikowanej kadry, co oznacza stopniowy wzrost konkuren-
cji o talenty, szczególnie w kontekście posługiwania się dodatkowymi języ-
kami obcymi (ABSL 2016: 32). W centrach usług w Polsce wykorzystuje się 
ich w sumie aż 38. Do najpopularniejszych zaliczają się odpowiednio: an-
gielski, polski, niemiecki, francuski, hiszpański oraz włoski. Należy zwrócić 
uwagę, iż w zestawieniu, obok popularnych języków europejskich, pojawi-
ła się także niewielka, bo licząca sobie zaledwie kilka procent, kategoria 
„inne”, w której znalazły się tak niszowe języki, jak hindi, urdu czy suahili. 
Najbardziej pożądana na rynku pracy okazała się jednak znajomość języ-
ka niemieckiego (68%). Kolejne miejsca zajęły język francuski (34%) oraz 
języki nordyckie (31%) (ABSL 2017: 32–33). 

3. Zapotrzebowanie na język niemiecki

Ze względu na położenie geograficznie, jak również intensywne kontakty go-
spodarcze (Niemcy są dla Polski kluczowym partnerem handlowym) zapo-
trzebowanie na język niemiecki staje się niemal oczywiste. Polska uzyskała 
również dobre opinie obserwatorów zagranicznych. Doceniony został wyso-
ki poziom kształcenia, szczególnie w zakresie edukacji obcojęzycznej. Oprócz 
tego pozytywnie oceniono wykwalifikowaną kadrę oraz rozbudowaną sieć 
dostawców dla najważniejszych branż gospodarki niemieckiej (Kiefer, Szer-
szeń 2015: 132). Według Ammona (2010: 96 w: Kiefer, Szerszeń 2015: 130), 
choć to angielski jako „język międzynarodowych kontaktów i negocjacji” 
nadal panuje w niemieckim przemyśle, to od niedawna zauważa się jednak 
tendencję do zachowania języka niemieckiego w multinarodowych firmach 
wywodzących się z Niemiec. 

Zakres działalności, w których wykorzystuje się język niemiecki, roz-
szerza się na coraz więcej branż. Wachlarz usług operacyjnych istotnych 
dla działań na rynku polsko-niemieckim jest bardzo szeroki, począwszy 
od nabywania i kupowania, poprzez produkcję i  wytwarzanie, a skoń-
czywszy na sprzedaży i zbycie wraz z usługami doradczymi i serwisowymi 
(Kiefer, Szerszeń 2015: 133). Na polskim rynku pracy można wyodrębnić 
konkretne branże i obszary zawodowe, w których znajomość języka nie-
mieckiego jest szczególnie ważna, a nawet konieczna do wykonywania 
poszczególnych zadań. Do najbardziej popularnych Kiefer i Szerszeń 
(2015: 133) zaliczyli branżę IT (to m.in. programiści, agenci helpdesku, 
testerzy oprogramowania), rachunkowość finansową (np. księgowy) oraz 
marketing i logistykę. 
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Tak dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych 
w Polsce zaczyna wyznaczać pewne trendy i kształtuje sylwetkę potencjal-
nego pracownika. W związku z tym stopniowo zmienia się również rola 
uczelni, a tym samym sposób przygotowania studentów do wejścia na rynek 
pracy. Coraz ważniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego staje się 
budowanie relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Zadania uni-
wersytetu nie ograniczają się już do tradycyjnego kształcenia i przeprowa- 
dzania badań naukowych. W odpowiedzi na aktualny rynek pracy pojawiła 
się tzw. trzecia misja uczelni wyższych, która obejmuje relacje z sektorem 
przedsiębiorstw i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Nawiązanie współ-
pracy uczelni z pracodawcami ma na celu wymianę doświadczeń, na któ-
rą składają się m.in. warsztaty, szkolenia oraz staże przeprowadzane dla 
studentów pod czujnym okiem praktyków (Goźdź-Roszkowski, Makowski 
2015: 67–68). W analogiczny sposób w 2013 roku na Uniwersytecie Łódz-
kim powstała „lingwistyka dla biznesu”, innowacyjny i odpowiadający wy-
maganiom obecnego rynku pracy kierunek studiów prowadzony przez dwa 
wydziały – Wydział Filologiczny oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego we współpracy z firmami regionu łódzkiego3. 

4. Projekt studencki „Trendy na rynku pracy a znajomość języków obcych”

Ze względu na tak prężnie rozwijający się sektor nowoczesnych usług dla 
biznesu w Łodzi oraz duże zainteresowanie rolą języka obcego w środowisku biz- 
nesowym w ramach zajęć uczelnianych „praca projektowa: tłumaczeniowa lub 
biznesowa”, prowadzonych na filologii germańskiej na II roku studiów magister-
skich, powstał pomysł przeprowadzenia projektu studenckiego we współpracy 
z jedną z firm regionu łódzkiego. Celem projektu zatytułowanego „Trendy na 
rynku pracy a znajomość języków obcych” było sprawdzenie wpływu znajo-
mości języka obcego (innego niż język angielski) na otrzymanie miejsca pracy 
w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Łodzi. Ze względu na ograni-
czenia czasowe, wynikające z długości trwania semestru, projekt realizowany 
był od marca do czerwca 2017 roku. Praca nie otrzymała żadnego wsparcia 
finansowego. Wszelkie koszty wynikające z przygotowania i opracowania ma-
teriału badawczego zostały pokryte przez inicjatorki projektu, trzy studentki 
ostatniego semestru studiów magisterskich na kierunku filologia germańska.

Najważniejszą kwestią w pierwszej fazie prac nad projektem było wy-
szukanie i nawiązanie kontaktu z jedną z łódzkich firm. Do współpracy 

3 Szczegółowe informacje na temat powstania, założeń oraz struktury programowej kie-
runku „lingwistyka dla biznesu” w: Goźdź-Roszkowski, Makowski 2015. 
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zaproszona została firma, która w tym czasie stała się oficjalnym partnerem 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Przy wyborze kierowano 
się również tym, że w firmie znajduje się rozbudowany dział niemieckoję-
zyczny, w którym możliwe było przeprowadzenie badania. Wybrany respon-
dent to centrum outsourcingowe (BPO), które istnieje na rynku łódzkim od 
około 15 lat. Do głównych zadań pracowników firmy należy m.in. obsługa 
procesów biznesowych, optymalizacja i automatyzacja procesów opera-
cyjnych, jak również tworzenie oprogramowania. W Łodzi firma zapewnia 
ok. 800 miejsc pracy.

Po wstępnym wyrażeniu chęci współpracy oraz otrzymaniu oficjalnej 
zgody ze strony respondenta kolejnym punktem było opracowanie koncepcji 
pracy. Założono, że projekt studencki będzie składał się z dwóch części. Jedną 
część miało stanowić badanie ankietowe przeprowadzone na 50-osobowej 
grupie pracowników działu niemieckojęzycznego. Kwestionariusz skła-
dał się z 13 pytań, w tym: jednego otwartego, pięciu wielokrotnego wybo-
ru oraz siedmiu jednokrotnego wyboru4. Drugą z nich miała być rozmowa 
z rekruterką firmy na temat procesu rekrutacji oraz wymagań stawianych 
przyszłym pracownikom. Ta część pracy została potraktowana jako uzupeł-
nienie informacji zebranych w badaniu ankietowym. Projekt nie obejmował 
sprawdzenia poziomu znajomości języka angielskiego, który nie został okre-
ślony jako język obcy, o czym poinformowano także ankietowanych. Podczas 
formułowania pytań pod uwagę wzięto konkretne czynniki, takie jak: ocena 
poziomu języka pracownika oraz poziom wymagany podczas rekrutacji, czas 
trwania nauki, częstotliwość oraz forma posługiwania się językiem w miej-
scu pracy, profity wynikające z dobrej znajomości języka, jak również proble-
my związane z wykorzystaniem języka obcego w pracy oraz propozycje ich 
rozwiązania. Przeprowadzone badanie było badaniem ilościowym. Rozmo-
wa z rekruterką została potraktowana jako uzupełnienie informacji uzyska-
nych po wypełnieniu kwestionariuszy. 

Podczas realizacji projektu napotkano na pewne przeszkody związa-
ne z jego wykonaniem. Ze względu na rozbudowane procedury biurokra-
tyczne, wynikające m.in. z ochrony danych firmy, otrzymanie pozwolenia 
na wstęp do korporacji było utrudnione, co znacznie przesunęło w czasie 
opracowanie projektu i przejście do ostatniego etapu, czyli analizy wyni-
ków. Oprócz tego, po otrzymaniu ostatecznej zgody zarządu, okazało się, że 
maksymalna grupa ankietowanych wynosi 30 osób, a nie – jak wcześniej 
założono w pracy – 50. Zmniejszenie grupy badanych o prawie połowę mo-
gło mieć znaczący wpływ na przebieg projektu oraz zaburzyć ostateczny 

4 Cały kwestionariusz został zamieszczony w załączniku do niniejszej publikacji. 
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kształt wyników badań. Wspólnie z opiekunem naukowym pracy ustalono 
jednak, że przebadanie 30-osobowej grupy jest wystarczające i może sta-
nowić dobry wstęp do prowadzenia dalszych, długofalowych prac badaw-
czych nad znajomością języka obcego w środowisku biznesowym. 

5. Analiza wyników badań

Jak już wspomniano, grupa ankietowanych liczyła ostatecznie 30 osób. 
Badanie na tym wycinku wykazało początkowo standardowe informacje, 
jak stanowisko oraz staż pracy. W zespole znalazło się 10 asystentów, 9 kon-
sultantów oraz 11 specjalistów. Najkrótszy okres zatrudnienia wynosił je-
den miesiąc, najdłuższy natomiast 3,5 roku. Przebadana grupa zajmowała 
się na co dzień obsługą procesów niemieckojęzycznych, dlatego też podczas 
analizy wyników skupiono się na znajomości języka niemieckiego wśród 
pracowników firmy. W niniejszej sekcji zostaną przedstawione najbardziej 
reprezentatywne i korespondujące ze sobą wyniki badania, które dotyczą 
wpływu znajomości języka obcego (w tym przypadku języka niemieckiego) 
na zatrudnienie w środowisku biznesowym. 

Podstawową kwestią oraz jednocześnie punktem wyjścia było określe-
nie poziomu języka niemieckiego w przebadanej grupie. Wykres 1 stanowi 
podsumowanie wszystkich odpowiedzi z podziałem na konkretne stanowi-
ska pracy.

Wykres 1. Znajomość języka niemieckiego w przebadanym zespole firmy, stan 
na 17.05.2017. Źródło: opracowanie własne
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Z badań wynika, że grupą najlepiej władającą językiem niemieckim 
są specjaliści, co w obrazowy sposób oddaje wykres 1. Żadna z osób na 
tym stanowisku nie zaznaczyła najniższego poziomu A1–A2, co może suge-
rować, że ewentualny awans w firmie zależy od stopnia biegłości językowej. 
Należy dodać, że każdy ankietowany zaznaczył jeden z trzech podanych pozio-
mów językowych, co wskazuje na to, że wszyscy pracownicy mogą pochwalić 
się co najmniej podstawową znajomością języka niemieckiego. Wniosek ten 
koresponduje z kolejnymi punktami kwestionariusza. Badani byli jednogłośni 
co do tego, że znajomość języka była warunkiem koniecznym do zdobycia da-
nego stanowiska (pyt. nr 6, 100% pozytywnych odpowiedzi). Oznacza to, że 
firma nie zatrudnia pracowników bez jakichkolwiek umiejętności językowych. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub już na etapie tworzenia ogłosze-
nia o pracę firma określa również, jaki poziom językowy wymagany jest od 
kandydatów. Według rekruterki, sprecyzowanie oczekiwanego poziomu ję-
zyka obcego znacznie ułatwia i przyspiesza wstępną selekcję ubiegających 
się o stanowisko w firmie5. Na to pytanie odpowiedzieli również ankietowa-
ni, co obrazuje wykres 2.

Wykres 2. Poziom języka wymagany podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Źródło: 
opracowanie własne

Jak wynika z wykresu 2, większość osób przyjmowanych do pracy mu-
siało wykazać się choćby minimalną znajomością języka. Zdecydowanie 
najbardziej preferowany okazał się poziom średniozaawansowany B1–B2 

5 Informacja otrzymana podczas rozmowy z rekruterką firmy.
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(według skali poziomów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opi-
su Kształcenia Językowego)6, czyli poziom tzw. samodzielności językowej. 
6 osób podało również, że na etapie ubiegania się etat w firmie wymagana 
była biegła znajomość języka (C1–C2).

Powyższe informacje są niezwykle cenne w kontekście analizy kolejne-
go z zadanych pytań. W pytaniu dotyczącym częstotliwości posługiwania się 
językiem w miejscu pracy aż 28 (94%) z 30 ankietowanych zaznaczyło, że 
codziennie wykorzystuje swoje umiejętności językowe (por. wykres 3). Tak 
wysoki wynik podkreśla, jak istotna jest znajomości języka obcego. Jej brak 
byłby zapewne kłopotliwy lub nawet uniemożliwił wykonywanie przydzie-
lonych zadań.

Wykres 3. Częstotliwość posługiwania się językiem obcym w miejscu pracy. Źródło: 
opracowanie własne

Ankietowani zostali również zapytani o to, czy firma inwestuje w do-
datkowe kursy językowe. W tej kwestii badani byli jednogłośni i udzielili po-
zytywnych odpowiedzi (pyt. nr 12, 100% na tak). W rozmowie z rekruterką 
ustalono, że firma dofinansowuje pracownikom szkolenia z języka niemiec-
kiego oraz angielskiego. Świadczy to m.in. o potrzebie zachowania wysokiej 
jakości usług, które dzięki bardzo dobrej znajomości języka mogą być wyko-
nywane sprawniej i dokładniej. 

Podczas wywiadu z rekruterką okazało się także, że firma dużo chętniej 
zatrudnia osoby posługujące się językiem obcym niż wykwalifikowanych 
w konkretnej dziedzinie specjalistów. Manifestuje się to m.in. w dużej licz-
bie zatrudnianych absolwentów filologii obcych (w przypadku respondenta 
dotyczy to głównie absolwentów filologii germańskiej). Wynika to z faktu, 

6 Źródło: https://www.goethe.de/z/50/commeuro/i3.html [dostęp: 01.03.2018].

codziennie / bardzo często czasami / kilka razy w tygodniu
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że dużo szybciej i taniej przebiega szkolenie z określonego wycinka procesu 
pracownika z wykształceniem filologicznym niż nauczenie specjalisty języka 
obcego od podstaw. Warto po raz kolejny podkreślić, że perspektywa ta jest 
szczególnie atrakcyjna dla filologów, ponieważ dzięki takiej polityce firmy 
na rynku utrzymuje się stałe zapotrzebowanie na pracowników z dobrymi 
i bardzo dobrymi umiejętnościami językowymi. Obala to również powszech-
nie panujący w społeczeństwie mit, odnoszący się do braku miejsc pracy dla 
absolwentów kierunków humanistycznych7. 

6. Podsumowanie

Analiza wyników badania ankietowego wykazała, że poziom znajomości ję-
zyka ma bezpośredni wpływ na zajmowane stanowisko w firmie oraz wy-
sokość otrzymywanej pensji. Ze względu na częstotliwość posługiwania się 
językiem obcym w pracy jego nieznajomość uniemożliwiłaby wykonywanie 
poszczególnych zadań. W tym kontekście firmy preferują na swoich pracow-
ników absolwentów neofilologii, którzy mogą pochwalić się bardzo dobrą 
znajomością języka obcego i elastycznością w przyswajaniu wiedzy spe-
cjalistycznej. Podczas analizy wyników zwrócono także uwagę na kwestie 
związane z tworzeniem pytań i ich interpretacją przez ankietowanych. Za-
uważono, że nie wszystkie pytania zostały poprawnie zrozumiane, co mogło 
być spowodowane ich błędnym skonstruowaniem. Taka informacja zwrotna 
stanowi cenną wskazówkę w odniesieniu do dalszych, długofalowych badań 
nad językiem obcym w środowisku biznesowym. 
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