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WSTĘP

Szanowni Czytelnicy,
Zapraszam na drugie wydanie magazynu FOCUS ON Business. Na dobre otwarcie
roku 2022 postanowiliśmy zwrócić uwagę na ważny temat, jakim jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Naszym tematem numeru jest właśnie CSR, a konkretnie przykład, jak do odpowiedzialnego biznesu podchodzi gigant technologiczny – Samsung.
Otwarcie roku to także dobry moment, aby się przyjrzeć ważnym zagadnieniom prawnym. W obecnych czasach, kiedy to legislacja potrafi się zmieniać bardzo
dynamicznie, warto na bieżąco śledzić i dostosowywać się do wymogów nowo tworzonego prawa. W sekcji prawnej zapraszamy do lektury publikacji poświęconych
Polskiemu Ładowi oraz aktywności pracowników w mediach społecznościowych.
Prawo, inwestycje, biznes i HR, to obszary, z którymi otwieramy na stronach
FOCUS ON Business rok 2022. Wszystkie one są także na bieżąco przedstawiane
na naszych internetowych stronach, na które serdecznie Państwa zapraszam.
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE
WIND OF CHANGE: The BSS Forum 2022 oraz 9. Gala Outsourcing Stars
Nadchodzi najbardziej spektakularne wydarzenie sektora nowoczesnych
usług dla biznesu.

Podcasty dla biznesu

Aktywność pracowników w mediach społecznościowych
Według badań mniej więcej połowa Polaków przyznaje, że korzysta aktywnie
z mediów społecznościowych.

Polski Ład – biznes po nowemu
Przedsiębiorcy Rok 2022 rozpoczęli w zupełnie innej rzeczywistości podatkowej.

Marketing relacyjny – plusy i minusy z perspektywy klienta
Marketing relacyjny to pojęcie, które posiada różne definicje.

Rezylientnie, czyli jak?
Co to właściwie oznacza – rezyliencja? Kogo dotyczy i czy jest sens się nad nią
pochylać w dobie pandemii?

Zjadacze czasu. Pierwszy taki kalkulator
Nawet 1,3 mln zł rocznie może zyskać niewielki shared service dzięki eliminacji
tzw. zjadaczy czasu.

Jak będzie wyglądało biuro przyszłości?
Biura na całym świecie przechodzą właśnie istotną przemianę.

Jak wybrać właściwe krzesło do pracy. Holistyczne podejście do ergonomii w biurze
Najnowsze dane wskazują na pewne niepokojące trendy zdrowotne wśród
pracowników biurowych.

WYWIAD NUMERU
Mamy wpływ na lepsze jutro
Rozmowa z Magdaleną Olborską, CSR Managerem w Samsung Electronics Polska.
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AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

Elbląski Park Technologiczny – Miejsce spotkań nauki i biznesu
Rozmowa z Arkadiuszem Koseckim, Dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego.

Kielce wspierają sektor IT. Inwestycja w kadry
Na gospodarczej mapie stolicy województwa świętokrzyskiego sektor informatyczny
zajmuje szczególne miejsce.

Digitalizacja – konieczność czy szansa?
Czy jest to tylko trend, czy realna transformacja przynosząca korzyści? O procesie
digitalizacji w biznesie opowiada Jan Błażejewski z poznańskiej firmy IC Solutions.

Employer branding na Jurze!!!
W Częstochowie stawiamy na jakość pracy – to oczywiście działa w dwie strony.
W roku 2021, już po raz czwarty, miasto stało się jesienną stolicą employer brandingu.

Czym Bydgoszcz przyciąga inwestorów?
Dlaczego inwestorzy stawiają na Bydgoszcz i na jakie wsparcie mogą liczyć ze strony
miasta? Oto kilka powodów, dla których warto tu zainwestować.

AKTUALNOŚCI HR
Czy Silversi mogą uratować pracodawców w dobie niedoboru talentów?
Silversi to reprezentanci pokolenia określanego przez socjologów i demografów
mianem „baby boomers”, a więc roczniki powojenne do połowy lat 60. XX w.

Rekrutacja? To proces, który nie zaczyna i nie kończy się na ogłoszeniu o pracę
Czasy, kiedy sama publikacja ogłoszenia o pracę wystarczyła, aby pomyślnie
przeprowadzić proces rekrutacyjny, minęły bezpowrotnie.

Ambitne projekty kluczem do rekrutacji najlepszych specjalistów
Wywiad z Dariuszem Korkiem – Dyrektorem Zarządzającym ASTEK Polska.

Znajomość niszowych języków to atut na rynku pracy
O wymaganiach, jakie stawia się profesjonalnym tłumaczom i o specyfice tego
zawodu rozmawiamy ze specjalistami z Kelly Services.

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE
HUSHWALL: NOWOCZESNA ŚCIANKA DO BIURA
Mobilna ścianka hushWall to kolejne

zapewniającą jednocześnie pionową prze-

ścianka multimedialna z uchwytem

rozwiązanie z kolekcji Hushoffice, marki

strzeń do pracy. Mobilna ścianka zbudo-

na TV. Daje możliwość tworzenia nowych

należącej do Mikomax Smart Office.

wana jest z korpusu z możliwością kon-

układów podziału biura i szybko dosto-

HushWall jest zaprojektowaną w myśl

figuracji: jako przegroda mobilna z pane-

sowuje się do zmieniających się warun-

filozofii agile office mobilną przegrodą

lem filcowym, jako ruchoma ścianka

ków pracy bez konieczności angażowania

do elastycznego podziału biura na strefy,

z tablicą suchościeralną i jako przestawna

instalatorów i wykonywania prac adaptacyjnych w biurze.
HushWall pozwala dzielić przestrzeń biurową tak, aby na bieżąco kreować miejsca pracy dostosowane do
wykonywanych zadań. Ma odpowiednią
wagę zapewniającą stabilność ścianki
przy jednoczesnej łatwości jej przesuwania. Produkt jest w pełni mobilny i wzorem całej linii Hushoffice naturalnie rozszerza możliwości pracy w biurze. Dedykowany jest do przestrzeni biurowych
typu „open space”, przestrzeni audytoryjnych, sal konferencyjnych, coworkingów i innych elastycznych przestrzeni.
HushWall dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych z szafką zamykaną
roletą żaluzjową.

NAUKA ONLINE Z SEDUO.PL
Seduo.pl – platforma do nauki online

uzupełnienie programu szkoleń w fir-

trenerów, ustalanie terminów, a pra-

od stycznia jest dostępna w Polsce. Za jej

mach. Można użyć platformy jako bene-

cownikom pozwala uczyć się w dogod-

wprowadzenie odpowiada firma LMC

fitu, bo nauka i szkolenia zawsze są wska-

nym czasie i miejscu: w pracy, w drodze

Polska, która jest częścią międzynarodo-

zywane w top 3 oczekiwanych benefitów

do pracy, bo kursy działają także w wer-

wego koncernu Alma Media.

w badaniach pracowników.

sji offline. Ważną cechą jest demokra-

Seduo.pl – czyli Self EDUcation

Platforma do nauki online Seduo.pl

tyczny dostęp do platformy – pracow-

Online – to platforma z kursami, trwa-

to idealne rozwiązanie dla nowocze-

nicy mają możliwość korzystania ze

jącymi nie dłużej niż godzinę z różnych

snych HR-owców i HR Business Partne-

wszystkich dostępnych na Seduo.pl.

dziedzin: rozwoju osobistego, języków

rów. Oszczędza czas na poszukiwanie

kursów.

obcych, excela, umiejętności miękkich.
Na start platformy w Polsce dostępnych
będzie 30 kursów.
– Wiemy z badań, że Polacy chcą się
rozwijać i wiemy, w czym chcą się doszkolić – mówi Rafał Glogier-Osiński, Country
Manager LMC Polska. – I dajemy im na to
odpowiedź. Ponadto aż 65 proc. Polaków,
w naszym badaniu pracowników z lipca
2021 roku powiedziało, że zmieniliby
pracę, gdyby otrzymali lepszy pakiet rozwojowy, czyli np. szkolenia.
Seduo.pl to narzędzie do rozwoju indywidualnego, jak i jakościowe
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GDAŃSK: NOWE MOŻLIWOŚCI OLIVII
inwestycji przy Al. Rzeczypospolitej
wpisane są najnowsze trendy skandynawskiego budownictwa, co przekłada
się zarówno na ciekawy design, ekologię, jak i standard życia mieszkańców.
Została tak zaprojektowana, aby doskonale współgrać przestrzennie z charakterystycznymi dla gdańskiej Zaspy zabudowaniami i wpisywać się w otoczenie
zarówno pod względem skali, jak i bryły.
Co ciekawe, budynek należy do jednych
z najbardziej ekologicznych budynków
w Polsce, gdyż został przygotowany
w technologii modułowej, o której mówi
się, że stanowi przyszłość rynku budowlanego na świecie. Zastosowane w obiekNajemcy Olivia Centre rekrutują obec-

Olivii Star oraz ogólnodostępny taras

cie rozwiązania techniczne zmniejszają

nie blisko 2000 pracowników, wśród któ-

widokowy, znajdujący się 130 metrów nad

zapotrzebowanie mieszkańców na ener-

rych są wysokiej klasy specjaliści pocho-

ziemią, a także centrum eventowo-konfe-

gię elektryczną i zapewniają im nawet

dzący z innych regionów Polski, a także

rencyjnego, dołącza pierwszy w pełni ser-

dwukrotnie większy względem norm

z krajów europejskich. Teraz, do szeregu

wisowany budynek mieszkalny w bliskiej

komfort akustyczny.

korzyści, jakie czekają na nowych pra-

odległości od miejsca pracy.

Każdy z funkcjonalnie zaprojek-

cowników Olivii dochodzi możliwość

Nowa inwestycja nosi nazwę @Home,

towanych lokali @Home będzie w pełni

najmu mieszkań w przygotowywanym

a jej położenie zapewnia płynny i szybki

umeblowany. Mieszkańcy lokali na par-

do odbioru budynku na gdańskiej Zaspie.

dostęp do gdańskiego centrum bizne-

terze będą mieli do dyspozycji ogródki,

Najem będzie dostępny dla osób indywi-

sowego w Oliwie, kampusów Politech-

a część lokali na wyższych piętrach

dualnych, ale także jako uzupełnienie

niki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdań-

będzie posiadała balkony. Doskonałym

pakietów relokacyjnych Rezydentów Oli-

skiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu

dopełnieniem całości jest taras na dachu

vii dla swoich pracowników.

Medycznego. Co więcej, w niecały kwa-

budynku i tarasy zlokalizowane na poś

Budynek, w całości przeznaczony

drans jazdy na rowerze, można wypocząć

rednich kondygnacjach przeznaczone

na najem długoterminowy, będzie zarzą-

na plaży. W DNA pięciokondygnacyjnej

do użytku wszystkich najemców.

dzany przez spółkę operatorską utworzoną przy udziale Olivia Centre, która
zajmie się wynajmem oraz serwisowaniem nieruchomości. Oferta kierowana
jest do młodych, aktywnych zawodowo
profesjonalistów, dla których ważny jest
komfort i wysoka jakość najmowanej
przestrzeni, ale będzie również wariantem dodatkowym dla firm wynajmujących powierzchnię w Olivia Centre, którzy relokują pracowników w związku
z procesami rekrutacyjnymi wśród kadr
z Polski i zza granicy. Najemcy Olivii
i jej pracownicy będą zatem mogli liczyć
na wyjątkowy pakiet korzyści, jakie
łączą się z wynajmem biura w Gdańsku.
Do dotychczas dostępnych atrakcji, do których należą tropikalny ogród Olivia Garden, prestiżowe restauracje na 33 piętrze
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BIZNES

WIND OF CHANGE:
The BSS Forum 2022
oraz 9. Gala Outsourcing Stars
Nadchodzi najbardziej spektakularne wydarzenie sektora nowoczesnych usług
dla biznesu – Gala Outsourcing Stars. Już po raz dziewiąty Pro Progressio
zorganizuje uznawane za jedno z najbardziej inspirujących i integrujących branżę
wydarzenie networkingowe sektora BSS w Europie.

8
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Tym razem Gala Outsourcing Stars zawita do Trójmiasta. W programie wydarzenia,
którego hasłem przewodnim w 2022 roku jest WIND OF CHANGE, oprócz wieczornej
uroczystej Gali, znajduje się także całodniowe The BSS Forum. W ramach Forum
zorganizowanych zostanie kilkanaście spotkań z ekspertami sektora BSS z Polski
i ze świata. Całość będzie się odbywać w formie stacjonarnej.

Focus on Business Polska | styczeń–luty 2022
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BIZNES

Zgodnie z motywem przewodnim, po raz pierwszy Pro Progressio podejmuje się także
nowej formuły swojej dorocznej imprezy. Tym razem Gala i Forum zostaną uzupełnione
o Targi Pracy oraz warsztaty dla studentów i pracowników sektora BSS. To pierwszy
raz, kiedy w Polsce wydarzenie swoją agendę kieruje nie tylko do kadry menedżerskiej,
lecz także do pracowników z Polski i zagranicy, zainteresowanych podjęciem pracy
w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

10
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Zapraszamy do zarezerwowania sobie dni 5–6–7 kwietnia 2022 na biznesowy wyjazd
do Trójmiasta oraz śledzenia stron internetowych bssforum.com, gdzie na bieżąco
będą pojawiać się informacje o tegorocznej Gali Outsourcing Stars, The BSS Forum
oraz Targach Moja Praca, Mój Rozwój, Mój Wybór.
Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Invest in Pomerania.
A oto jak Forum i Gala wyglądały w poprzednich latach:

Focus on Business Polska | styczeń–luty 2022
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Podcasty dla biznesu
posłuchaj mojego podcastu
GREG ALBRECHT PODCAST
Greg Albrecht Podcast to wiodący podcast biznesowy w Polsce, który składa się z dwóch formatów.
Pierwszy z nich, to Dylematy szefa, czyli krótkie odcinki o kluczowych tematach dla zarządzających
biznesem. Bazuję w nich na moich doświadczeniach jako przedsiębiorcy, doradcy strategicznego, mentora i inwestora w startupy.
Drugi to obszerne rozmowy z przedsiębiorcami, którzy zbudowali swój biznes od zera. Pokazuję w nich
inspirujące historie founderów oraz konkretne taktyki i narzędzia, które pomagają im osiągnąć cele.
Gdybym zadał pytanie, czy chcesz mieć więcej klientów, jaka byłaby Twoja odpowiedź? 9 na
10 przedsiębiorców bez wahania powie – jasne! Nic dziwnego. Ciągły wzrost jest wpisany
w naturę i mechanikę biznesu. Zazwyczaj szukamy sposobów na to, by klientów mieć więcej.

Posłuchaj odcinka:

Dziś chcę Cię przekonać, że czasem warto ich mieć mniej. Przedstawię trzy scenariusze,
które pomogą Ci ocenić ryzyka związane z marketingiem, sprzedażą i rozwojem organizacji. Uchronią Cię przed utratą pieniędzy, zmęczeniem zespołu i narażeniem reputacji.
Posłuchaj i sprawdź, czy taka sytuacja może występować u Ciebie. Posłuchaj 188 odcinka
podcastu: Pozyskiwanie klientów może zniszczyć Twój biznes – 3 scenariusze.

PIOTR BUCKI – BIZNES W IT
Krótka historia tego odcinka jest taka, że nagrałem go jako pewnego rodzaju uporządkowanie tematu
po tym, jak widziałem, że często delegowanie przypomina wrzucanie kamieni do wody. Plum i nie
ma. Nic nie wiadomo, nic nie widać. Koniec końców efekt pracy, jak ten kamień, leży na dnie.
W innych sytuacjach bywa, że delegujemy za mało albo za dużo, albo zbyt ambitne zadania itd.
Efekty, jakich można się spodziewać, to: przepracowani liderzy, przepracowani pracownicy,
zadania nie wykonane lub źle wykonane. Polecam jeden z pierwszych, ale nadal aktualny
odcinek podcastu Biznes w IT: 004 – Jak skutecznie delegować zadania?

Posłuchaj odcinka:

WIKTOR DOKTÓR – BSS BEZ TAJEMNIC
Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Agnieszką Komorowską. Tematem #558 odcinka
podcastu BSS bez tajemnic jest empatia. Cóż to takiego jest i czy my jako ludzie potrafimy komunikować się z innymi ludźmi w taki sposób, aby unikać od razu oceny tej drugiej strony?
Czy potrafimy zrozumieć osobę, z którą prowadzimy rozmowę? A może najpierw powinniśmy zrozumieć samych siebie?
O znalezieniu człowieka w człowieku oraz o daniu sobie prawa do..., a także o wielu innych
aspektach z obszaru empatii i komunikowania się posłuchacie w tym wyjątkowo ciekawym
odcinku? Zapraszam!

Posłuchaj odcinka:

WOJCIECH STRÓZIK – ROZWÓJ OSOBISTY DLA KAŻDEGO
Każdego dnia podejmujemy dziesiątki decyzji o różnej skali ważności i trudności. W życiu prywatnym to kwestie tego, co dzisiaj ubrać, co zjeść i jakie zadania mamy zamiar realizować. Nadajemy wagę tym zadaniom
i zastanawiamy się, jaką przyjąć rezerwę, aby te działania efektywnie i kompletnie zrealizować.
W życiu zawodowym bardzo podobnie. Gdzie wysłać nowe oferty, które faktury zapłacić i w jakiej kolejności,
kiedy nowa rekrutacja, jakie narzędzia wdrożyć, aby jeszcze lepiej optymalizować procesy, itp.
Piszę o decyzjach, bo badani mówią, że często podejmujemy decyzje, których później żałujemy lub które
wywarły na nas, czy biznes, negatywny wpływ. Proces podejmowania decyzji nie musi być bardzo
złożony, ale nie powinien także być bagatelizowany. Bywa, że koncentrujemy się na rekomendacjach tych samych ekspertów, lub – w wyniku niezadowolenia – szukamy innych, którzy ponownie mylą się, błędnie odczytując trendy.

Posłuchaj odcinka:

W odcinku 152 podcastu Rozwój Osobisty Dla Każdego, w którym gościem jest Klaudia Kałążna,
rozmawiamy właśnie o decyzjach. To jeden z tych odcinków, które powinny być odsłuchane
kilka razy i/lub z uwagą oraz notesem.
Warto też przetestować liczne ćwiczenia proponowane przez gościa podcastu, żeby utrwalać
proces i znaleźć taki sposób, który najbardziej nam przypadnie do gustu w drodze do dokonywania lepszych wyborów. Co warto zapamiętać, to fakt, że brak decyzji także jest decyzją…
Focus on Business Polska | styczeń–luty 2022

moja rekomendacja
THE TIM FERRISS SHOW
The Tim Ferriss Show to topowy podcast biznesowy na świecie, którego odcinki zostały
pobrane setki milionów razy.
Inspiracje z książek i podcastów Tima o efektywnej organizacji życia, ciekawych lekturach
i doświadczeniach najbardziej skutecznych ludzi świata, pomogły mi podjąć wiele decyzji, które znacząco wpłynęły na jakość mojego życia.
Z Timem miałem przyjemność spotkać się podczas konferencji two12 w 2017 r. w Denver.
Udzielił mi wtedy bardzo ważnej i prostej rady, którą chcę dzisiaj podzielić się z Tobą.
Powiedział, że nie mogę blokować się tym, że nie mam wielkiego, jasno określonego celu.
Jeżeli masz wizję i za nią podążasz, to wystarczy.

Posłuchaj
odcinka:

Wspominam to spotkanie, bo chciałbym polecić dziś Twojej uwadze jego drugą rozmowę
z osobą, która śmiało podąża za swoimi wizjami. Mówię o Balaji S. Srinivasanie – angel
inwestorze i przedsiębiorcy. Dawniej CTO Coinbase i partnerze generalnym w Andreessen Horowitz. Okazjonalnie – wykładowcy na Stanfordzie, którego słuchało ponad 250 tys.
studentów na całym świecie!
Uważam, że jego zdolność do malowania wizji przyszłości w oparciu o najważniejsze bieżące trendy jest naprawdę unikalna. Jeśli interesują Cię nowe technologie, kryptowaluty,
tworzenie nowych miast – zachęcam Cię do prawie 5-godzinnej inspirującej wyprawy
z Balajii i Timem.

ANNA SARNACKA-SMITH – EVEREST LIDERA
Asertywność – słowo odmieniane przez przypadki i często wypowiadane bez zrozumienia
w przeróżnych kontekstach. To pojęcie jest też często przyrównywane wprost do mówienia
NIE. Czyli asertywna osoba bez skrępowania i często z byle powodu jest gotowa powiedzieć
NIE. Natomiast nieasertywna osoba często jest utożsamiana z mówieniem TAK na wszystko.

Posłuchaj
odcinka:

Jak powinniśmy rozumieć asertywność? Czy asertywność zabija współpracę? Czy asertywność to pożądana cecha lidera, czy nie?
Dziś polecam odcinek Anny Sarnackiej-Smith, który w tym kontekście, moim zdaniem, jest
w punkt: #8 Jak być asertywnym szefem i nie zepsuć relacji z pracownikami?

ROZMOWY FACEBOOKA – NATALIA HATALSKA I JOANNA SOSNOWSKA
Pod koniec roku 2021 Mark Zuckerberg obwieścił zmianę nazwy swojej korporacji i wejście na ścieżkę metawersum. Tak się składa, że od jakiegoś czasu słucham Podcastów Facebooka – to znakomita audycja, w której prowadzone są ciekawe rozmowy biznesowe.
Dziś rekomenduję Wam przesłuchanie odcinka numer 6 z Rozmów Facebooka, w którym
gośćmi są Natalia Hatalska, analityczka trendów i autorka książki Wiek paradoksów, oraz
Joanna Sosnowska, dziennikarka technologiczna i szefowa projektu Jutronauci. Znakomita rozmowa o wizji świata równoległego, cyfrowego, stworzonego tak, jak sobie tego
życzymy. Po co ludzie chcą być w takim świecie?

Posłuchaj
odcinka:

No cóż, warto spędzić te blisko 30 minut i posłuchać Hatalskiej i Sosnowskiej.

NAUCZ SIĘ NEGOCJOWAĆ UMOWY – MAŁGORZATA FITRZYK-BARRAL
#3 Jak odnieść sukces w negocjacjach – czyli w jaki sposób pisać umowy
Przyznam, że początek tego podcastu mnie zaskoczył. Czułem się lekko zagubiony i byłem
bliski wyłączenia. Jednak dobrze, że tego nie zrobiłem. To bardzo wartościowy odcinek.
Sam w pracy często czytam umowy i na podstawowe tematy potrafię zareagować, a całą
resztę kieruję do prawnika. Warto posłuchać i utrwalić, na jakie obszary umowy należy
zwrócić uwagę, a jakich zapisów unikać. To, co powinno zostać każdemu po przesłuchaniu tego materiału, to świadomość, że umowy konstruuje się na gorsze czasy, o czym często zapominamy i bagatelizujemy kluczowe dla nas aspekty prawne!

Posłuchaj
odcinka:

Przecież w sytuacji konfliktu, czy konfrontacji zamawianych usług z tym, co faktycznie
zostało zrealizowane, ma znaczenie, dokładnie zdefiniowany zakres prac, termin ich rozpoczęcia i zakończenia, możliwe odstępstwa i zmiany. Ważnym zapisem będzie też forma
zapłaty, termin wystawienia, dla jednej strony, a dla drugiej – termin dostarczenia faktury. Jeśli w grę wchodzą dane osobowe lub inne specyficzne aspekty, to ilość ważnych dla
obu stron zapisów rośnie, a zatem powinna urosnąć nasza świadomość w tym zakresie.
Na uwagę zasługuje jeszcze struktura odcinka, która dla jednych będzie „przekombinowana”, a innych zauroczy, bo – jak to mawiają nie tylko prawnicy – to zależy... Co kto lubi!?
Focus on Business Polska | styczeń–luty 2022
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Aktywność pracowników
w mediach społecznościowych
Tekst | Bartłomiej Babańczyk

Według badań mniej więcej połowa Polaków przyznaje, że korzysta aktywnie z mediów
społecznościowych. Przepisy prawa pracy nie nadążają za dynamicznie zmieniającą
się rzeczywistością i nie odnoszą się wprost do aktywności pracowników w mediach
społecznościowych. Nie oznacza to jednak, że korzystanie przez pracownika z mediów
społecznościowych nie podlega żadnym ograniczeniom.

14

Nie ulega wątpliwości, że umiejętne ko

pracownika, w tym prawo do prywatno-

rzystanie z mediów społecznościowych

ści. W związku z tym przyjmuje się, że pra-

może być z sukcesem wykorzystane do

codawca nie ma, co do zasady, prawa

budowania pozytywnego wizerunku

ingerować w treści zamieszczane przez

pracodawcy. Aktywne wsparcie pra-

pracowników w prywatnych mediach

cowników poprzez śledzenie firmowego

społecznościowych. Nie oznacza to

profilu, udostępnianie postów na nim

jednak, że działalność pracowników

publikowanych, czy prowadzenie wła-

w mediach społecznościowych nie

snych zawodowych profili, może zna-

podlega jakimkolwiek ograniczeniom

cząco wspierać strategię komunika-

z punktu widzenia prawa pracy.

Jednym z podstawowych
obowiązków każdego
pracownika jest
zachowanie w tajemnicy
informacji, których
ujawnienie mogłoby
narazić pracodawcę
na szkodę.

cyjną pracodawcy. Czasami jednak to,

Pracownik musi mieć na uwadze,

co pracownik opublikuje w mediach

że jego aktywność w mediach społeczno-

społecznościowych, może być kłopotliwe

ściowych może naruszać:

dla pracodawcy.

• wynikający z art. 100 § 2 pkt 1 Kodeksu

• wynikający z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu

pracy – obowiązek przestrzegania czasu

pracy – obowiązek dbałości o dobro

PRAWO DO PRYWATNOŚCI

pracy ustalonego w zakładzie pracy

zakładu pracy (np. publikowanie pos

Pracodawca jest zobowiązany sza-

(np. publikowanie prywatnych postów

tów negatywnie odnoszących się do

nować godność i inne dobra osobiste

w godzinach pracy),

działalności pracodawcy),
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chce wyciągnąć konsekwencje w stosunku
do pracownika, bardzo częstym argumentem jest powoływanie się przez pracownika na prawo do dozwolonej krytyki.
W orzecznictwie wskazuje się,
że „dozwolona krytyka” musi cechować
się rzeczowością, rzetelnością, adekwatnością do konkretnych okoliczności faktycznych oraz odpowiednią formą (wyrok
Sądu Najwyższego z 25 listopada 2014 r.,
sygn. akt I PK 98/14). W związku z tym
można zastanawiać się, na ile odpowiednią formą krytyki jest w danym przypadku opublikowanie danej informacji
w mediach społecznościowych.
Przy ocenie sytuacji i jej możliwych
konsekwencji należy mieć na uwadze
intencje pracownika. Nie zawsze opublikowanie przez pracownika niepotwierdzonych informacji będzie uzasadniało
rozwiązanie umowy na podstawie art.
52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, jeśli intencją pracownika było polepszenie istniejącego stanu rzeczy (wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2006 r., sygn. akt II PK
76/06). Może to jednak stanowić przyczynę
wypowiedzenia pracownikowi umowy
• wynikający z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu

nie pozwoli naprawić pracodawcy szkody

o pracę z powodu utraty do niego zaufa-

pracy – obowiązek zachowania w ta

wyrządzonej już ujawnieniem poufnej

nia i niemożliwości dalszej współpracy.

jemnicy informacji, których ujawnienie

informacji. W związku z tym wydaje się,

mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

że – z punktu widzenia pracodawcy –

OBRAŻANIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW

(np. publikowanie poufnych informa-

korzystniej jest zapobiegać takim przy-

Kolejnym problemem, z którym nieraz

cji dotyczących klientów czy prowadzo-

padkom poprzez wprowadzenie jasnych

musi się w praktyce zmierzyć praco-

nych projektów),

zasad (np. co możemy uznać za poufne)

dawca, są niestosowne czy obraźliwe

oraz budowanie świadomości pracowni-

posty publikowane przez pracownika

ków (np. na co należy zwracać uwagę).

na temat swoich współpracowników.

• wynikający art. 100 § 2 pkt 6 Kodeksu
pracy – obowiązek przestrzegania zasad
współżycia społecznego (np. obrażenie współpracowników).

ZACHOWANIE TAJEMNICY
Aktywność pracownika w mediach społecznościowych może nawet w niezamierzony sposób prowadzić do ujawnienia
informacji, które nigdy nie powinny stać
się dostępne. Nietrudno wyobrazić sobie
sytuację, gdy zdjęcie zrobione przez pracownika w biurze w godzinach pracy

Wydaje się, że publikowanie postów w mediach
społecznościowych może być jak najbardziej uznane
za naruszenie zasad współżycia społecznego.
Przy ocenie sytuacji powinniśmy wziąć pod uwagę
nie tylko treść, lecz także inne okoliczności sprawy
(np. fakt, czy post jest publicznie dostępny).

zawiera fragment poufnego dokumentu
albo lokalizacja zdjęcia zdradza konku-

KRYTYKA PRACODAWCY

rentowi kontrahenta, z którym spółka

Jednym z problemów, z którymi w prak-

dzie pracy zasad współżycia społecznego,

prowadzi negocjacje.

Obowiązek przestrzegania w zakła-

tyce musi nieraz zmierzyć się praco-

wynikający z art. 100 § 2 pkt 6 Kodeksu

Zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu

dawca, jest publikowanie przez pracow-

pracy, obejmuje m.in. nakaz odpowied-

pracy, jednym z podstawowych obowiąz-

ników w mediach społecznościowych

niego zachowywania się przez pracow-

ków każdego pracownika jest zachowa-

negatywnych komentarzy dotyczących

nika w stosunku do swoich współpra-

nie w tajemnicy informacji, których ujaw-

działalności pracodawcy (np. publikowa-

cowników. Należy przez to rozumieć

nienie mogłoby narazić pracodawcę

nie postów krytykujących zmiany wpro-

zachowanie pracownika zgodne z obo-

na szkodę. Wyciagnięcie negatywnych

wadzone w organizacji w ramach wdra-

wiązującymi w danym czasie i miejscu

konsekwencji w stosunku do pracownika

żania nowej strategii). Gdy pracodawca

normami pozaprawnymi, moralnymi,
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etycznymi, zwyczajowymi. Narusze-

odrębnej polityki dotyczącej mediów spo-

wypowiadania się w imieniu firmy (np. za-

niem zasad współżycia społecznego

łecznościowych. Jasne regulacje wew

strzeżenie, aby w imieniu firmy wypowia-

może być właśnie obrażanie współpra-

nętrzne mogą stanowić istotny argument

dały się tylko upoważnione do tego osoby).

cowników (wyrok Sądu Najwyższego z 29

na korzyść pracodawcy w razie niepożą-

Wydaje się również korzystne wska-

czerwca 2005 r., sygn. akt I PK 290/04).

danej aktywności pracownika w mediach

zanie, jakie zachowania pracownika mogą

społecznościowych.

zostać uznane za naruszenie obowiązku

Pracownik jest zobowiązany do szanowania zasad współżycia społecznego
nie tylko w czasie i w miejscu pracy, lecz
także poza godzinami pracy i poza miejscem pracy, jeśli zachowania pracownika
pozostają w sferze stosunku pracy, są z tą
sferą związane i odnoszą się do współpracowników (wyrok Sądu Najwyższego

Problemem, z którym nieraz musi się w praktyce
zmierzyć pracodawca, są niestosowne czy obraźliwe
posty publikowane przez pracownika na temat
swoich współpracowników.

z 9 lipca 2008 r., sygn. akt I PK 2/08).
W związku z tym wydaje się, że publiko-

Warto, aby w regulaminie pracy

dbałości o dobro zakładu pracy, obo-

wanie postów w mediach społecznościo-

albo polityce mediów społecznościo-

wiązku zachowania w tajemnicy infor-

wych może być jak najbardziej uznane

wych, pracodawca określił zasady doty-

macji, których ujawnienie mogłoby

za naruszenie zasad współżycia społecz-

czące korzystania z mediów społeczno-

narazić pracodawcę na szkodę, czy obo-

nego. Przy ocenie sytuacji powinniśmy

ściowych w godzinach pracy oraz przy

wiązku przestrzegania zasad współży-

wziąć pod uwagę nie tylko treść, ale rów-

wykorzystaniu sprzętu pracodawcy (np.

cia społecznego. Należy przy tym pamię-

nież inne okoliczności sprawy (np. fakt,

zakaz), korzystania z wizerunku firmy

tać, aby zasady zostały stworzone w spo-

czy post jest publicznie dostępny).

(np. wskazywanie na swoje miejsce zatru

sób nienaruszający prawa pracownika

dnienia na portalach społecznościowych),

do prywatności.

POLITYKA DOTYCZĄCA MEDIÓW
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Z punktu widzenia pracodawcy korzystne

Autor

wydaje się jasne określenie zasad dotyczących aktywności pracowników w mediach
społecznościowych. Pracodawca może
w tym celu wprowadzić odpowiednie

Bartłomiej Babańczyk
Radca prawny, Baker McKenzie

postanowienia do regulaminu pracy
albo zdecydować się na wprowadzenie

16
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Polski Ład – biznes po nowemu
Tekst | Dorota Chudzik i Konrad Matuszewski

Przedsiębiorcy Rok 2022 rozpoczęli w zupełnie innej rzeczywistości podatkowej. Ustawodawca
zafundował wszystkim podatnikom ogromną ilość zmian podatkowych, które w najbardziej dotkliwy
sposób dotknęły prowadzących biznes. Przepisy przygotowane były w pośpiechu i zapewne będą
w czasie ich stosowania stwarzać wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Ustawodawca zawarł w uchwalonej

wynagrodzenia określanego przez GUS.

wynikłej niedopłaty składki ubezpieczony

ustawie cały szereg zmian, począwszy

Jednakże, od 2022 roku wysokość składki

jest zobowiązany do uregulowania braku-

od podatków dochodowych, przecho-

zdrowotnej będzie stanowiła zmienną

jącej różnicy. Jednakże w przypadku nad-

dząc na grunt ustawy o postępowaniu

wynikającą z osiągniętego przez przed-

płaty, przedsiębiorca musi pamiętać o zło-

egzekucyjnym, ordynacji podatkowej,

siębiorcę dochodu. Aby dodatkowo utrud-

żeniu wniosku o zwrot, ponieważ w przy-

podatku VAT, o ubezpieczeniach zdrowot-

nić całą zmianę pod uwagę należy wziąć

padku niezłożenia go w terminie nadpła-

nych i prawie przedsiębiorców. Ogrom

również sposób rozliczania działalności.

cona kwota przepada.

zmian jest nie lada wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy.

ZMIANY W SKŁADCE ZDROWOTNEJ
Skupiając się na najważniejszych zmianach, które dotykają przedsiębiorców
w „codziennych” obowiązkach rozli-

Od roku 2022 wysokość składki zdrowotnej będzie
stanowiła zmienną wynikającą z osiągniętego przez
przedsiębiorcę dochodu. Pod uwagę należy wziąć
również sposób rozliczania działalności.

czeniowych, jest nie tyle zwiększenie
składki zdrowotnej, co zniesienie możli-

Należy również podkreślić, że w przy-

Przedmiotowe zmiany rzutują na

wości odliczenia części składki zdrowot-

padku skali podatkowej i podatku linio-

wspólników spółek jawnych i partner-

nej od ustalonego podatku. Wskazana

wego minimalną kwotą składki zdrowot-

skich, „preferencyjnym” traktowaniem

zmiana przyczyniła się do zwiększenia

nej będzie kwota 9%, której podstawą

mogą cieszyć się spółki komandytowe.

kwoty obciążeń wynikających z prowa-

będzie minimalne wynagrodzenie obo-

Ze względu na zmiany wynikające z przej-

dzenia działalności. Do tej pory przedsię-

wiązujące w danym roku podatkowym.

ścia spółek na CIT, dochód wspólników

biorcy rozliczając podatek dochodowy

Nowością w rozliczaniu składki

nie jest rozliczany w żaden z powyż-

mogli zmniejszyć jego wysokość o część

zdrowotnej będzie również sposób jej

szych sposobów, ponieważ stanowi dywi-

zapłaconej składki zdrowotnej, w ramach

obliczania. Składka będzie obliczana

dendę. W związku z tym wspólnicy spółek

nowego ładu przepis ten został uchylony.

w skali miesięcznej oraz rocznej. Przy

komandytowych będą płacić stałe stawki

Pozostając na gruncie składki

rozliczeniu rocznym mogą wystąpić trzy

składek zdrowotnych, których podstawą

zdrowotnej nie można ominąć tematu

scenariusze. W pierwszym kwota zapła-

będzie ŚMW.

jej zwiększenia. Do końca 2021 r. wyso-

conych składek jest właściwa, w drugim

Zmiany nie ominęły również osób

kość składki zdrowotnej była kwotą

składki zostały zapłacone w niższej kwocie,

pełniących funkcję z tytułu powołania.

stałą, ustalaną na podstawie średniego

czy też składkę nadpłacimy. W przypadku

W przypadku członków zarządu czy

Podmiot

Podstawa

Wysokość

Skala podatkowa

dochód

9%

Podatek liniowy 19%
Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych

18

dochód

4,9%

przychód

<60 tys.: 9% od 60% ŚMW;
60-300 tys.: 9% od 100% ŚMW;
>300 tys.: 9% od 180% ŚMW

prokurentów, składka będzie obliczana
na podstawie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu powołania.
Wskazane zmiany w zakresie skła
dki zdrowotnej powinny być dla każdego
przedsiębiorcy czynnikiem motywującym do weryfikacji nowych obciążeń.
Niestety zaistniałe zmiany nie pozwalają na znalezienie złotego rozwiązania
pasującego dla każdego.
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Mówiąc o zmianach, należy rów-

Dodatkowo kolejnym pozytywnym zasko-

Nie możemy jednak zapominać

nież wymienić pozytywne aspekty Pol-

czeniem jest zniesienie obowiązku inwe-

o specyfice estońskiego CIT, w szczegól-

skiego Ładu. Wbrew pozorom również

stycyjnego. W poprzednim kształcie

ności o tym, co stanowi podstawę do opo-

przedsiębiorcy mogą znaleźć udogodnie-

podatnik wybierający tę formę opodat-

datkowania. W odróżnieniu od klasycz-

nia w prowadzeniu działalności.

kowania był zobowiązany do ponoszenia

nej wersji podstawą opodatkowania są
wypłaty zysku lub ich przeznaczenie

Pozytywną zmianą jest uproszczenie estońskiego
CIT. W nowym brzemieniu ustawy z estońskiego CIT
będą mogły skorzystać również spółki komandytowe,
komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne.

na pokrycie strat, ukryta dywidenda,
wydatki niezwiązane z działalnością,
czy nieujawnione operacje gospodarcze.
Kolejnym udogodnieniem, jakie
wiąże się z korzystaniem z estońskiego
CIT, jest możliwość uniknięcia minimalnego podatku CIT. Wyjaśnijmy jednak
powstałe wokół tego podatku niejasności.

ESTOŃSKI CIT
NA KORZYSTNIEJSZYCH WARUNKACH

określonych nakładów inwestycyjnych
na środki trwałe. Kolejnym powodem,

PODATEK MINIMALNY

Pozytywną zmianą jest uproszczenie

dla którego warto zastanowić się nad

Pierwszą z nich jest powszechny pogląd,

estońskiego CIT. W pierwszej kolejno-

tą formą opodatkowania, jest obniżenie

że podatek ten będzie dotyczył wielkich

ści ustawodawca postanowił udostępnić

stawek podatku, dzięki którym łączne

korporacji – niestety, ale podatek doty-

tę formę opodatkowania szerszej gru-

obciążenie podatkowe CIT i PIT wypłaty

czy wszystkich podmiotów opodatkowa-

pie podmiotów. W nowym brzemieniu

będzie obciążone na poziomie 20%/25%.

nych CIT. W tym momencie należy pochy-

ustawy z estońskiego CIT będą mogły

Dla porównania w klasycznym podatku

lić się nad zagadnieniem, kogo ma doty-

skorzystać również spółki komandy-

CIT, kwota obciążeń przy wypłacie dywi-

czyć minimalny podatek. Przesłanką

towe, komandytowo-akcyjne oraz proste

dendy w spółce będącej małym podat-

do jego zastosowania jest wystąpienie

spółki akcyjne. Zniesiony zostanie rów-

nikiem wyniesie 26,29% w przypadku

straty albo udział dochodu w przycho-

nież górny próg 100 mln zł przychodu.

dużego podatnika jest to 34,39%.

dach wynoszący nie więcej niż 1%.
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Kolejnym jest pogląd, że podatek
będzie płatny od przychodu. Podstawą
opodatkowania, nie będzie cały przychód, a jedynie 4% przychodu. Dodatkowo podstawą opodatkowania będą
inne składniki, takie jak koszty finansowania dłużnego poniesione na rzecz
podmiotów powiązanych, wartość odroczonego podatku, kosztów poniesionych
na niektóre usługi świadczone na rzecz
podmiotów powiązanych.

UKRYTA DYWIDENDA
Pozostając na gruncie zmian w CIT, nie
można uniknąć zagadnienia ukrytej
dywidendy. Pojęcie ukrytych zysków
pojawiło się już w momencie wprowa-

poniesionych na ukrytą dywidendę jest

spełnić ustawowe warunki dotyczące

dzania estońskiego CIT na początku

niższa niż zysk brutto spółki w danym

powiązań, tj. powiązania finansowe, eko-

2021 r. Teraz ukryta dywidenda zostanie

roku podatkowym.

nomiczne i organizacyjne. Odnoszą się

rozciągnięta na wszystkich podatników

one do posiadania 50% udziałów przez

CIT, powodując brak możliwości ujęcia

GRUPA VAT

„lidera” grupy w pozostałych jej człon-

poniesionych wydatków w kosztach uzy-

Wracając do pozytywnych aspektów

kach, prowadzenia zbieżnych działalno-

skania przychodu. Dotyczy ona kosztów

zmian, może okazać się nim grupa VAT.

ści lub uzupełniających się, oraz pozosta-

poniesionych przez spółkę w związku ze

Jest to nowy twór w polskim systemie

nia pod jednym kierownictwem.

świadczeniem wykonanym przez pod-

podatkowym pozwalający na „zwolnie-

miot powiązany.

nie z VAT” w ramach grupy.

PODSUMOWANIE

Ukryta dywidenda zostanie rozciągnięta na wszystkich
podatników CIT, powodując brak możliwości ujęcia
poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodu.

Wskazane powyżej zagadnienia stanowią jedynie część zmian, jakie weszły
lub wejdą w życie w ramach zmian
podatkowych, jakie zostały uchwalone
w Polskim Ładzie. Najbliższe miesiące
pozwolą poznać, jak sami pomysło-

Ukrytą dywidendą będą wszystkie

Zasada funkcjonowania grupy nie

dawcy interpretują niektóre zagadnie-

poniesione przez spółkę koszty, które

wygląda nazbyt skomplikowanie, ponie-

nia, a wydawane interpretacje i wyroki

będą uzależnione od wypracowanego

waż to grupa będzie występowała jako

pozwolą na właściwe stosowanie prze-

przez nią zysku. Innym rodzajem ukry-

podatnik VAT. Oznacza to, że towar lub

pisów, które na dzień dzisiejszy wpro-

tej dywidendy są nieracjonalne koszty czy

usługa będą opodatkowane w momen-

wadzają wiele wątpliwości. Niemniej

wynagrodzenie za prawo do korzystania

cie wejścia i wyjścia z grupy. Ułatwione

każdy przedsiębiorca powinien wziąć

z aktywów należących do wspólnika lub

zostaną również rozliczenia VAT w tym

pod lupę swoje obciążenia publiczno-

podmiotu powiązanego. W przypadku

zakresie, ponieważ nie wystąpi obo-

-prawne związane z prowadzoną dzia-

przykładów wskazanych w poprzednim

wiązek ewidencjonowania transakcji

łalnością i zastanowić się nad reorga-

zdaniu istnieje jednak możliwość zalicze-

wewnątrz grupy w JPK.

nizacją prowadzonego biznesu, która

nia wskazanego wydatku w koszt spółki,

Jednakże, podmioty chcące stwo-

warunkiem jest, że kwota wydatków

rzyć wskazaną grupę będą musiały

pozwoli na zmniejszenie skutków Polskiego Ładu.

Autorzy
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Dorota Chudzik

Konrad Matuszewski

doradca podatkowy | główny
menedżer, Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni

konsultant prawno-podatkowy,
Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni
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Marketing relacyjny – plusy
i minusy z perspektywy klienta
Tekst | Karolina Prusaczyk

Marketing relacyjny to pojęcie, które posiada różne definicje. Najbliższa mi to ta, według której jest
to indywidualne podejście do klienta, oferujące mu spersonalizowany produkt czy rozwiązanie.
Co ważne dla mnie w tego typu relacji, indywidualizm musi być widoczny na wszystkich
płaszczyznach współpracy z klientem. W poniższym artykule pochylę się nad tym zagadnieniem
i przeanalizuję, jakie są wady i zalety marketingu relacyjnego z perspektywy klienta.

INDYWIDUALIZM

POTRZEBA BYCIA ANONIMOWYM

Każdy z nas jest niepowtarzalny i wyjąt-

Wiele sfer życia przenosi się do wirtual

Z drugiej strony są wśród nas tacy,

kowy. W związku z tym chcemy, aby trak-

nego świata: edukacja, rozrywka, a nawet

którzy cenią sobie to, że usługodawca

towano nas w ten sam sposób: indywidu-

praca. Mimo to coraz częściej dążymy

wychodzi do klienta. Cieszą się, gdy dostają

alnie. Ubrania czy gadżety z tzw. sieció-

do tego, by pozostać anonimowi. Nie

na maila powiadomienie o promocyjnych

wek są dla nas mało atrakcyjne. Chcemy

chcemy, aby firmy gromadziły dane

cenach akcesoriów dla dzieci czy specjal-

się wyróżniać. Szukamy produktów, które

na nasz temat: ile wydajemy, co i gdzie

nej ofercie korelującej z ich dotychczaso-

będą „szyte na miarę” naszych preferen-

kupujemy, jak wysokie są nasze oszczęd-

wymi wyborami. Gromadzenia danych

cji i oczekiwań. Produktów, które będą

ności lub jakie są nasze zakupowe pre-

nie odbierają jako zabierania prywatno-

stanowiły odpowiedź na nasze konsu-

ferencje. Czujemy opór przed kontrolo-

ści, a raczej jako ukłon w ich stronę i próbę

menckie potrzeby.

waniem. Nie jest nam na rękę praktyka

budowania partnerskiej biznesowej rela-

W Polsce takie podejście było daw-

polegająca na gromadzeniu danych

cji. Zwolennicy relacyjnego podejścia

niej kojarzone z luksusem: przeciętnemu

przez firmy za pośrednictwem tzw.

są również zadowoleni z tego, że dzięki

Kowalskiemu wydawało się, że na taki

kart lojalnościowych.

niemu mogą zaoszczędzić czas i pieniądze.

luksus zasługują tylko najbogatsi. Aktualnie się to zmienia. Grono osób, które
domagają się spersonalizowanych
usług i produktów poszerza się. Wiedza
o tym, czego się chce oraz świadomość,
że jest to osiągalne, prowadzą do wzrostu naszych wymagań.
Zarzutem, jaki wysuwają w obszarze tego zagadnienia przeciwnicy marketingu relacyjnego, jest cena. Persona-

Specjaliści stosują sprzedażowe sztuczki. Przykład?
Jeśli sklep chce na dany produkt zaoferować rabat
niższy niż np. 100 zł, wysokość rabatu poda w procentach.
Kiedy natomiast wysokość rabatu, jaki chce zaproponować
sklep, jest dużo wyższa i wynosi np. 200 zł, sprzedawca
użyje właśnie takiego określenia.

lizacja na ogół znacznie podnosi cenę
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danego produktu czy usługi. Ale przecież

Właśnie to jest jedną z przyczyn

to, co idealnie dopasowane jest do kon-

wycofywania się z marketingu relacyj-

MARKETING RELACYJNY
A ŚWIADOMY WYBÓR

kretnej osoby, musi być i będzie droższe

nego. Nie chcemy, by ktoś wiedział, jakie

Zarzutem, jaki pojawia się w stosunku

– tak działa rynek. Niektórych to odstra-

buty kupujemy, za ile, jak często, do któ-

do marketingu relacyjnego, jest również

sza i wolą wybrać podstawową opcję,

rych sklepów chodzimy najczęściej…

potencjalne ryzyko ingerencji w wybory

a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć

Nawet jeśli w zamian dostalibyśmy pakiet

konsumentów. Większość z nas nie lubi,

na pokrycie innych wydatków: zwykłych

bonusów: dodatkowe rabaty, wydłużony

kiedy ktoś próbuje wpływać na nasze

zachcianek lub tych związanych z reali-

okres gwarancji czy możliwość później-

decyzje. Niezależnie od tego, czy jest to

zacją planów czy spełnianiem marzeń.

szego zwrotu produktu.

partner, współpracownik czy obca osoba.
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Mimo to specjaliści od sprzedaży pró-

PODSUMOWANIE

bują manipulować naszymi wyborami.

Myślę, że marketing relacyjny, tak jak

Mając wgląd w dane zgromadzone

wszystko, ma swoje wady i zalety. Każdy

przez sklepy i dotyczące naszych pre-

klient posiada prawo do decydowania,

ferencji, są w stanie przygotować ofertę

co jest dla niego dopuszczalne w rela-

dopasowaną do naszych potrzeb. Czy

cji przedsiębiorca – konsument, a co

coś w tym złego? Absolutnie nie.

narusza jego prywatność. To, co dla jed-

Jednakże wspomniani specjaliści

nych jest atutem, innych będzie zrażać

idą krok dalej i stosują sprzedażowe

do takiego podejścia w biznesie i odwrot-

sztuczki. Przykład? Jeśli sklep chce

nie. Potrzeba wielu lat, aby konsumenci

na dany produkt zaoferować rabat niż-

zrozumieli na czym dokładnie polega

szy niż np. 100 zł, wysokość rabatu poda

relacyjność w marketingu i co się z tym

w procentach. Prawdopodobnie doj-

wiąże. Wówczas będą w stanie zająć w tej

dziemy wówczas do wniosku, iż jest to

kwestii stanowisko zgodne z ich przeko-

dla nas korzystna oferta, a tym samym

naniami oraz oparte na wiedzy, a nie

będziemy bardziej skłonni do kupna.

na przypuszczeniach.

Zarzutem w stosunku
do marketingu
relacyjnego jest
potencjalne ryzyko
ingerencji w wybory
konsumentów.
Większość z nas
nie lubi, kiedy ktoś
próbuje wpływać
na nasze decyzje.

Kiedy natomiast wysokość rabatu, jaki
chce zaproponować sklep, jest dużo
wyższa i wynosi np. 200 zł, sprzedawca użyje właśnie takiego określe-

Autor

nia. Dlaczego? Otóż dużo atrakcyjniejsza wyda nam się informacja: „Rabat
200 zł” niż „Rabat 3%”. Jak się okazuje,
za sprawą takiego prostego zabiegu

Karolina Prusaczyk
Sales Manager, FlowDog

osoby z zewnątrz mogą wywierać
wpływ na nasze wybory.
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Rezylientnie, czyli jak?
Tekst | Justyna Piechowska

Ostatnie półtora roku pokazało nam, że popularne i nośne sformułowania jak „data driven
decisions” lub podejście „cost efficient” mają – mniej skoncentrowane na wymiernych
wskaźnikach, ale równie godne – towarzystwo w postaci „resilient organizations”. Co to właściwie
oznacza – rezyliencja? Kogo dotyczy i czy jest sens się nad nią pochylać w dobie pandemii?

Na potrzeby tego artykułu (G. Schiraldi,

energią, tzn. liderkę/lidera przyszłości

dotykające obszaru zarządzania ener-

2019) w podstawowym znaczeniu rezy-

charakteryzuje dużo energii fizycznej i czę-

gią tak, żeby poradzić sobie z kryzysową

liencja to wewnętrzne przymioty umy-

ste zapadanie się w sobie, aby osiągnąć

sytuacją. Większą popularność zyskało

słu i charakteru – zarówno wrodzone,

odpoczynek czy stan spokoju ducha (San-

też dzielenie się dobrymi praktykami

jak i nabyte – umożliwiające człowiekowi

torski, 2020). To krytyczna umiejętność,

na temat budowania angażujących rela-

odpowiednie reagowanie na przeciwności.

żeby móc optymalnie wykorzystać swoje

cji w zespołach rozproszonych, tema-

Rezyliencja na poziomie jednostek

wewnętrzne zasoby i utrzymać motywa-

tyka związana ze skutkami odizolowa-

cję w trybie dążenia do realizacji celów.

nia czy depresji, nie mówiąc już o wzmac-

to, m.in. zdolność do zapobiegania zaburzeniom związanym ze stresem, takim

Rola tego mechanizmu nabrała

nianiu świadomości dotyczącej profilak-

jak depresja czy lęk; szybsze dochodze-

szczególnego znaczenia w czasie pande-

tyki infekcji we współpracy z dostawcami

nie do siebie po doświadczeniu stresu,

mii, która wymusiła na nas przechodze-

usług opieki medycznej.

poprawa sprawności umysłowej i funk-

nie na model pracy zdalnej.

cjonowania w różnych obszarach życia.
Zastosowanie takiej definicji w zasadniczy
sposób tłumaczy zakres wpływu tej cechy
na sytuację jednostki, ale – przyjmując
założenie, że jednostki tworzą społeczności – dotyczy to całych organizacji. Szacuje
się, że 1,5 mln Polaków cierpi na depresję,
stan epidemii zapewne wywinduje statystyki zastraszająco, również w obszarze

Szacuje się, że 1,5 mln Polaków cierpi na depresję, stan
epidemii zapewne wywinduje statystyki zastraszająco,
również w obszarze PTSD. Te same 1,5 mln Polaków to
pracownicy/czki, menedżerowie/rki, liderzy/rki czy
członkowie/inie zarządu, którzy tworzą organizacje.

PTSD. Te same 1,5 mln Polaków to pra-
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cownicy/czki, menedżewrowie/rki, lide-

Nagłe rozproszenie pracowników

Zaczęliśmy bardziej patrzeć do

rzy/rki czy członkowie/inie zarządu, któ-

wpływa na wzrost poczucia izolacji u czę-

wewnątrz organizacji. Szukamy sku-

rzy tworzą organizacje. Czy indywidualna

ści z nich. Panująca atmosfera zagroże-

tecznych sposobów na komunikację

rezyliencja wpływa w takim razie na biz-

nia uruchamia w nas w sposób natu-

z pracownikami, próbujemy się w narzę-

nes? Pytanie retoryczne.

ralny i uzasadniony psychologiczny lęk

dziach typu burza mózgów (w trybie zdal-

Skoncentrujmy się więc na roli

przed utratą zdrowia czy życia. Oczywi-

nym poprzez jamboardy), sesje online

lidera/rki, jako tej, która w bezpośredni

stym, z perspektywy pracodawcy, staje się

z managementem, warsztaty poprawia-

sposób wpływa na kondycję firmy i ob-

szukanie takich rozwiązań, które z jed-

jące komunikację w zespołach, również

raną przez firmę strategię. Przy tema-

nej strony pomogą zadbać o kondycję

poprzez interaktywne narzędzia np.

cie rezyliencji ważne staje się również

psychofizyczną pracowników, a z dru-

blackboard. Standardowym i już niekwe-

zaznaczenie różnicy między strategią

giej strony wyposażą kadrę zarządza-

stionowanym rozwiązaniem stał się bez-

i taktyką, które rezylientny lider wyko-

jącą w narzędzia poprawiające relacje

płatny dostęp pracowników do konsultacji

rzystuje w sposób bardzo elastyczny

i współpracę z pracownikami, którzy

psychologicznych. Wszystko, aby wzmoc-

i sprawny. Taka umiejętność łączenia

z dnia na dzień zaczęli stanowić rozpro-

nić pracowników, wyposażyć w mecha-

pozornych przeciwieństw stanowi bazę

szony zespół.

nizmy sprzyjające rezyliencji i chroniące

dla rozpoznania siedmiu atrybutów lide-

Popularne stały się pulsujące an

przed skutkami pandemii, które w bezpo-

rek i liderów przyszłości. Jednym z nich

kiety, sprawdzające atmosferę w zespo-

średni sposób przekładają się na perfor-

jest, m.in. zarządzanie swoją własną

łach pracujących zdalnie, webinary

mance i kondycję całej organizacji.
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Liderkę/lidera przyszłości charakteryzuje dużo energii
fizycznej i częste zapadanie się w sobie, aby osiągnąć
odpoczynek czy stan spokoju ducha. To krytyczna
umiejętność, żeby móc optymalnie wykorzystać swoje
wewnętrzne zasoby i utrzymać motywację w trybie
dążenia do realizacji celów.

o rezylientnym biznesie dopiero w trakcie trwania pandemii, to czeka nas najprawdopodobniej lekcja do odrobienia.
Jedno nie istnieje bez drugiego.
Sednem resilience jest utrzymanie
szerokiej perspektywy, ogarnianie całości złożonej sytuacji i własnych emocji
(Santorski 2020). Rezyliencja lidera przekłada się na umiejętność konstruktywnego komunikowania się, podejmowania
roztropnych decyzji i budowania morale

CZYM, W TAKIM RAZIE, JEST
REZYLIENCJA BIZNESOWA?

spełnić, jednocześnie zabezpieczając

zespołów oraz załogi w stresie (tamże).

swój P&L na oczekiwanym poziomie,

W jaki sposób organizacje mogą wypo-

Z perspektywy branży BPO możemy

powinniśmy być dobrze przygotowani

sażyć się w taką umiejętność (poza kultu-

założyć, że była to jedna z lepiej rozwi-

do zaistniałej sytuacji. Rezyliencja wpi-

rowym dopasowywaniem pracowników

niętych kompetencji jeszcze przed roz-

sana jest w pewien sposób w kulturę

do organizacji już na poziomie procesów

wojem kryzysu pandemicznego. Ze

organizacyjną branży BPO, stawiającej

rekrutacyjnych), skoro z definicji wynika,

względu na zorientowaną na zmienia-

w dużej mierze na efektywny change

że jest to również umiejętność nabyta?

jące się potrzeby klienta branżę, koniecz-

management. Jeżeli jednak jako organiza-

Na tym poziomie krytyczna staje się rola

ność modelowania i planowania proce-

cja zadbaliśmy o pracowników w ujęciu

zarządu (McKinsey, 2021) i kluczem jest

sów biznesowych tak, aby te potrzeby

indywidualnym, ale zaczęliśmy myśleć

sprawna odpowiedź na dynamikę zmian.
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Konieczność podejmowania szybkich

pierwszoliniowego pracownika? Jak on

• Czy mamy sprawdzony sposób tworze-

decyzji, m.in. z zakresu bezpieczeństwa

postrzega reakcję organizacji na zmie-

nia i działania sztabu kryzysowego –

i zdrowia pracowników, przeniesienia

niającą się sytuację? Co możemy zrobić

operacji w tryb pracy zdalnej, nie mając

lepiej, żeby te różnice niwelować?

transparentnego stanowiska rządu czy

Katalog działań nie jest zamknięty,

decyzja o korzystaniu z rządowych roz-

ale jeżeli chcemy zacząć swój biznesowy

wiązań dających doraźną ulgę – to tylko

rachunek sumienia, warto zadać sobie

przykłady wyzwań z ostatnich 2 lat.

kilka pytań kontrolnych, czy to w roli

war room?
• Jak wygląda komunikacja kryzysowa?
Kto za nią odpowiada?
• Jak szybko, jako organizacja, potrafimy
podejmować decyzje?
• Jak wygląda Matrix of authorities
w mojej organizacji?
Taka retrospektywa za 2020 czy 2021

Jak donoszą wyniki badań, rozdźwięk między
postrzeganiem przez zarządy, a realnym
funkcjonowaniem organizacji bywa znaczący.

może rzucić ciekawe światło na nasz organizacyjny way of working w obliczu kryzysu.
Mając na uwadze, że kompetencje,
takie jak rezylinecja czy krytyczne myślenie, plasują się na najwyższych miejscach
list pożądanych kompetencji przyszłości

Jak donoszą wyniki badań (m.in.

członka/kini zarządu, czy w roli mene-

(Forbes 2021, McKinsey 2021), zwrot ku

McKinsey) rozdźwięk między postrzega-

dżera/rki operacyjnego/ej.

niedalekiej przeszłości i rewizja kondy-

niem przez zarządy, a realnym funkcjo-

• Czy tworzę organizację, w której funk-

cji naszej organizacji w wymiarze rezy-

nowaniem organizacji bywa znaczący.

cjonuje regularny proces oceny ryzyka?

liencji jednostkowej (czyli działań, jakimi

Deklaratywna gotowość do przyjęcia

Jak wygląda proces oceny ryzyka –

wzmocniliśmy tę cechę u pracowników

i poradzenia sobie ze zmianą, a rzeczywi-

odhaczona checklista czy przeanalizo-

czy liderów) i biznesowej, może okazać

ste przygotowanie operacyjne określane

wane ze stakeholderami scenariusze?

się bezcenna.

przez management, często stają na prze-

• Czy jako lider buduję kulturę współ-

ciwstawnych krańcach kontinuum.

JAK ZARZĄD MOŻE ZBUDOWAĆ
REZYLIENCJĘ W SWOJEJ ORGANIZACJI?
Gdyby powtórzyć format wspomnianych
badań i poprosić zarząd i management
operacyjny o określenie, gdzie jako organizacja jesteśmy w zakresie zarządzania kryzysowego i tworzenia rezylient-

pracy i zaufania?

Warto się nad nią pochylić przed kolejnym biznesowo-kryzysowym zwrotem.

Autor
Justyna Piechowska
HR Manager Poland, Transcom

nego biznesu – to czy nasze odpowiedzi
byłyby spójne? A gdyby dodać do tego
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Akademia Mistrzostwa
Kadrowo-Płacowego
/
o kadrach i placach
z pasja,
Na kursie Czas Pracy nauczysz się:
n

Na kursie Płace nauczysz się:

n przygotowania i sporządzania listy płac,
ustalania uprawnień z tytułu choroby i macierzyństwa,
n
ustalania wysokości wynagrodzenia i zasiłków
z tytułu choroby i macierzyństwa,
n ustalania wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy,
n naliczania i ustalaniu wysokości poszczególnych
składników wynagrodzeń,
n przygotowania danych i dokumentów do dokonania
potrąceń z wynagrodzeń,
przygotowania danych i dokumentów do obliczenia
wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
n

n

n
n
n

poprawnie definiować czas pracy,
ustalać normy i wymiar czasu pracy,
dobierać najlepsze systemy i rozkłady czasu pracy,
planować optymalne grafiki pracy,
n rozliczać czas pracy,
n klasyfikować godziny nadliczbowe,
n rozliczać pracę w porze nocnej, niedziele i święta.

Na kursie RODO nauczysz się:
n

Na kursie Excel nauczysz się:

n wyciągania danych z komórek
prawidłowego zaokrąglanie liczb,
n
tworzenia list wybieranych oraz tworzenia
arkuszy kalkulacyjnych z wykorzystaniem
prawidłowej konstrukcji formuł oraz
ich zagnieżdżania jedna w drugiej,
n
pracy z filtrem i sortowaniem
wykorzystania tabel przestawnych przy tworzeniu
raportów i zestawień kadrowo–płacowych,
n
ochrony danych arkusza i pliku
n graficznej prezentacji danych,
n wykorzystania danych zewnętrznych
przy tworzeniu zestawień
n
wykorzystania narzędzi formatowania warunkowego.
n

n

Na kursie Urlopy nauczysz się:

poprawnie udzielać urlopu wypoczynkowego,
ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego,
n
ustalać należny pracownikowi urlop proporcjonalny,
n
sporządzać plany urlopowe,
n
udzielać urlopu na żądanie,
n obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
n
obliczać i wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy.
n

n

Na kursie Zasiłki nauczysz się:

n

jakie są obowiązki pracodawcy pełniącego funkcję
Administratora danych,
n
jakie prawa przysługują pracownikom, którzy powierzają
pracodawcy swoje dane osobowe,
n jakie są zasady przetwarzania danych osobowych
i obowiązki informacyjne w związku z przetwarzaniem
danych osobowych,
n
kto jest zobowiązany do rejestrowania czynności
przetwarzania i tworzenia raportu z naruszeń,
n kiedy należy powołać inspektora ochrony danych,
n czym jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

ustalać uprawnienia z tytułu choroby i macierzyństwa,
n
obliczać okresy zasiłkowe,
n
ustalać podstawę wymiaru świadczeń
z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
n obliczać i wypłacać wynagrodzenie i zasiłki za czas choroby,
n ustalać uprawnienia z tytułu rodzicielstwa,
n
udzielać świadczeń i wypłacać należności z tytułu rodzicielstwa,
n obliczać i wypłacać świadczenia za czas wypadku przy pracy.

Na kursie Kadry nauczysz się:

gromadzenia, archiwizowania i przygotowywania
dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy,
n udzielania i rozliczania urlopów i zwolnień od pracy,
n planowania i rozliczania czasu pracy,
n przygotowywania dokumentacji związanej ze zmianą treści
i rozwiązaniem stosunku pracy,
n
ustalania uprawnień związanych z rodzicielstwem.
n
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BIZNES
CASE STUDY

Zjadacze czasu.
Pierwszy taki kalkulator
Tekst | Krzysztof Pimpicki i Michał Stangret

Nawet 1,3 mln zł rocznie może zyskać niewielki shared service dzięki eliminacji tzw. zjadaczy czasu.
Powstał pierwszy na rynku kalkulator do szybkiego obliczania korzyści z ich eliminacji w zespołach
Business Services oraz Back/Middle Office.
Zastanawiałeś się, jaki jest realny koszt

nasze grafiki, że brakuje czasu i ener-

z porządkowaniem, planowaniem i ko

twoich codziennych aktywności związa-

gii na realizację zadań dających realną

munikowaniem się wokół organizowa-

nych z rozdzielaniem zadań pracowni-

wartość organizacji. Zamiast budować

nia i monitorowania statusów zadań.

kom? Ile czasu zabiera ci weryfikowanie

zespoły, rozwijać organizacje, wytyczać

Zwróćmy uwagę na wielość tego rodzaju

statusów pracy członków zespołu? „Nego-

i realizować cele zgodne z menedżer-

działań realizowanych przez pracowni-

cjacje z pracownikami”, co do przypisa-

skimi ambicjami, niepostrzeżenie sta-

ków każdego dnia.

nia niedokończonych zadań? Sporządza-

jemy się więźniami prostych, przyziem-

Wśród nich wyróżniamy cztery

nie statystyk, wyciąganie i konsolidowa-

nych działań. Niepostrzeżenie, ponieważ

główne zjadacze czasu pracowników linio-

nie danych z różnych systemów?

tak właśnie działają zjadacze czasu.

wych, wynikające z:

To tylko przykłady zadań składają-

szczególnie w modelu pracy zdalnej lub
hybrydowej – stała się jeszcze większym

W przypadku pracowników liniowych,

rem) na temat zadań do realizacji w da-

wyzwaniem pochłaniając więcej twojego

kluczowym obszarem destrukcyjnego

nym dniu oraz statusu realizacji spraw,

cennego czasu i energii.

działania zjadaczy czasu są czynności

pracę. Organizacja pracy zespołów –

28

• Realizacji kilku zadań jednocześnie,

7 ZJADACZY CZASU
BIEŻĄCEJ PRACY ZESPOŁÓW BUSINESS
SERVICES I BACK OFFICE

cych się na twoją codzienną, rutynową

w środowisku systemowym niesprzyjającym skupieniu.
• Nieefektywnej komunikacji (z menedże-

w tym problemów z realizacją zadań.

Bardzo często bieżące działania

wspierające bieżącą, codzienną reali-

• Potrzeby samodzielnego planowania

do tego stopnia podporządkowują sobie

zację zadań. W szczególności związane

swojej pracy, podejmowania decyzji co
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robić w przypadku konfliktu prioryte-

Services oraz Back/Middle Office stwo-

5 etatów pracownika liniowego i niemal

tów, zarządzania pilnymi „wrzutkami".

rzyliśmy model, na podstawie którego

jeden etat menedżerski.

• Konieczności samodzielnego szukania

powstał kalkulator uwolnionego czasu

To daje pierwszy obraz siły oddzia-

informacji o zadaniach przez pracow-

umożliwiający, m.in. oszacowanie ilości

ływania zjadaczy czasu. Co istotne, dodat-

ników, porządkowania ich, zarządza-

czasu traconego w ww. obszarach.

kowo obserwujemy również znaczną

nia zadaniami wstrzymanymi, których

• W przypadku pracownika liniowego jest

utratę czasu poświęcanego na nieopty-

realizacja nie była możliwa za pierw-

to 0,75 godzin dziennie, tj. 15,75 godzin

malną realizację zadań wynikającą z przy-

szym razem, a które przed wznowie-

miesięcznie (ok. 9% miesiąca pracy).

jętej metody organizacji pracy.

niem realizacji muszą zostać odnalezione i uporządkowane.
Po drugiej stronie procesów związanych z codzienną realizacją zadań są
menedżerowie, narażeni na działanie zjadaczy czasu związanych z czynnościami
dotyczącymi organizacji, monitorowania
i raportowania, takimi jak:

Zamiast budować zespoły, rozwijać organizacje,
wytyczać i realizować cele zgodne z menedżerskimi
ambicjami, niepostrzeżenie stajemy się więźniami
prostych, przyziemnych działań.

• Kontrola wykonalności wszystkich

• W przypadku menedżera to 1,25 godzin

zadań w ciągu dnia oraz „negocjacje

dziennie, tj. 26,25 godzin miesięcznie

7 ZJADACZY CZASU WSKUTEK
NIEOPTYMALNEJ ORGANIZACJI PRACY

z pracownikami” co do przypisania

(ok. 16% miesiąca pracy).

Na tym polu, w przypadku pracowników

niedokończonych przez innych zleceń.

PRZYKŁAD. W organizacji składają-

• Przygotowywanie i ręczne rozdziela-

cej się z 50 pracowników liniowych pra-

dacze czasu, wynikające z:

nie zadań tak, aby wydelegować pracę

cujących w średnio 10-osobowych zespo-

• Nierównomiernego rozłożenia pracy

dla poszczególnych pracowników oraz

łach (5 menedżerów), wskutek działania

w zespole w danym dniu, co powoduje

realizacja innych czynności technicz-

powyższych 7 zjadaczy czasu organiza-

stres, aby zdążyć (przekładający się na

nych z tym związanych.

cja traci 787,5 godz./mies. czasu pracy

gorszą jakość pracy, nadgodziny), niepro-

• Przygotowywanie statystyk wyciągając

pracowników liniowych i 131,25 godz./

duktywne oczekiwanie na pracę lub „luzo-

i konsolidując dane z różnych systemów

mies. czasu pracy menedżerów. Zakła-

wanie" w dniach z mniejszą liczbą zadań.

transakcyjnych oraz z innych plików

dając, że średnio pracujemy 168 godzin

• Braku dopasowania zadań do pracow-

zewnętrznych do celów raportowych

w miesiącu (w zależności od układu

ników: pracownicy realizują zadania,

oraz do spotkań z zespołem.

świąt i weekendów miesięczna liczba

które są poniżej ich kompetencji albo

Na podstawie naszych doświad-

ta waha się zwykle od 152 do 184 godz.)

takie, których wykonywać nie lubią (spa-

czeń z ponad 500 zespołami Business

przekłada się to odpowiednio na blisko

dek zaangażowania, motywacji).
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liniowych, wyróżniamy cztery główne zja-
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• Konieczności rozwiązywania proble-

• W przypadku pracownika liniowego

pracownika liniowego i 1,25 etatu mene-

mów jakościowych, związanych z back

jest to 28 godz./mies. (ok. 17% miesiąca

dżerskiego (założenie czasu pracy 168

logiem, zarządzaniem wstrzymaniami

pracy).

godz./mies.).

zadań, popełnianiem podobnych błę-

• W przypadku menedżera jest to 16 godz.

dów jakościowych.

/mies. (ok. 10% miesiąca pracy).

W sumie opisane 14 zjadaczy czasu
kosztuje taką organizację blisko 1,3 mln zł

• Braku znajomości i stosowania najlep

PRZYKŁAD. Kontynuując powyższy

rocznie (zakładając średni poziom wyna-

szych praktyk realizacji danego zadania

przykład organizacji (50 pracowników

grodzeń: ok. 7 tys. zł – pracownik liniowy,

przez wszystkich pracowników (pracow-

liniowych, 10-osobowe zespoły, 5 mene-

12 tys. zł – menedżer).

nicy realizują zadania w inny sposób).

dżerów), wskutek działania powyższych

O ile 7 zjadaczy czasu bieżącej pracy
zespołów to nisko wiszące jabłka (do szyb-

O ile 7 zjadaczy czasu bieżącej pracy zespołów to nisko
wiszące jabłka (do szybkiej i „łatwej” eliminacji w ciągu
kilku tygodni), to zjadacze czasu pracy będące wynikiem
nieoptymalnej metody jej organizacji, jesteśmy w stanie
wyeliminować w średnim okresie (kilka miesięcy).

kiej i „łatwej” eliminacji w ciągu kilku
tygodni), to zjadacze czasu pracy będące
wynikiem nieoptymalnej metody jej organizacji, jesteśmy w stanie wyeliminować
w średnim okresie (kilka miesięcy).

CO ZROBIĆ Z UWOLNIONYM CZASEM?
Zarówno w przypadku menedżerów, jak
i pracowników liniowych można prze-

Również w przypadku menedże-

kolejnych 7 zjadaczy czasu organizacja

znaczyć go na, np.: rozwój, działania

rów obserwujemy znaczne straty czasu

traci dodatkowe 1400 godz./mies. czasu

nakierowane na wzrost jakości i dające

poświęcanego na nieoptymalną realiza-

pracy pracowników liniowych i 80 godz./

większą wartość dla organizacji (utrzy-

cję zadań wynikającą z przyjętej metody

mies. czasu pracy menedżerów. Prze-

manie klienta, dosprzedaż), realizację

organizacji pracy. Identyfikujemy tu takie

kłada się to odpowiednio na ponad

dodatkowych zadań związanych ze wzro-

zjadacze czasu, jak:

8 etatów pracownika liniowego i niemal

stem skali, działania optymalizacyjne.

• Konieczność zbierania danych, ich kon-

0,5 etatu menedżerskiego (uwzględniając

Uwolniony czas pozwala na reali-

solidacji, dodatkowych analiz, które

wspomniane założenie 168 godz. pracy

zację większej ilości pracy przez ten sam

mają umożliwić zarządzanie produk-

w miesiącu).

zespół – dzięki temu możemy zaoszczę-

tywnością, terminowością i jakością

dzić na kosztach rekrutacji nowych pra-

pracy (stawianie celów, monitorowa-

JAK WYELIMINOWAĆ ZJADACZE CZASU?

cowników, a zaoszczędzone środki wyko-

nie, raportowanie, rozliczanie).

W sumie, wskutek działania wszystkich

rzystać, np. na podwyżki dla obecnych

14 wyżej wymienionych zjadaczy czasu,

pracowników. W ten sposób „bezkosz-

danych na temat statusu wdrażania

straty są następujące:

towo” zapewniamy środki na oczekiwany

nowych pracowników, a także czynno-

• W przypadku pracownika liniowego

przez pracowników wzrost wynagrodzeń.

ści administracyjne i analityczne zwią-

jest to 43,75 godz./mies. (ok. 26% mie-

To tylko kilka wybranych sposobów wyko-

zane z zarządzaniem rozwojem kompe-

siąca pracy).

rzystania uwolnionego czasu i energii.

• Potrzeba organizacji i monitorowania

tencji pracowników.

• W przypadku menedżera: 42,25 godz./

wadzania dodatkowych analiz umoż-

PRZYKŁAD. Dla wspomnianej przy-

liwiających planowanie pracy, zarządza-

kładowej organizacji działanie wszyst-

nie zasobami, organizację zastępstw, pla-

kich 14 zjadaczy czasu skutkuje utratą bli-

ILE KOSZTUJĄ TWOJĄ ORGANIZACJĘ
ZJADACZE CZASU? ILE MOŻESZ ZYSKAĆ
DZIĘKI ICH ELIMINACJI?
JAK TO OSIĄGNĄĆ?

nowanie urlopów.

• Konieczność zbierania danych i przepro-

mies. (ok. 26% miesiąca pracy).

sko 2200 godz./mies. czasu pracy pracow-

Sprawdź korzystając z przygotowanego

Jak przekłada się to na ilość utraco-

ników liniowych i ponad 210 godz./mies.

przez nas kalkulatora, który znajdziesz

nego czasu zgodnie z opracowanym przez

czasu pracy menedżerów, co przekłada

na: www.harmodesk.com/kalkulator

nas modelem?

się odpowiednio na ponad 13 etatów

Autorzy
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Krzysztof Pimpicki

Michał Stangret

CEO, Harmodesk
& Positive Productivity

Evangelist, Harmodesk
& Positive Productivity

Focus on Business Polska | styczeń–luty 2022

HAYS POLAND
RAPORT PŁACOWY
2022

hays.pl
hays.xx/salaryguide

BIZNES

Jak będzie wyglądało
biuro przyszłości?
Zdjęcia | Szymon Polański

Biura na całym świecie przechodzą właśnie istotną przemianę. Na ewolucję biznesu i naturalne
zmiany społeczne, będące odpowiedzią na potrzeby kolejnych pokoleń wchodzących na rynek pracy,
nałożyła się pandemia koronawirusa i jej skutki. A to już było gwałtowne zjawisko o charakterze
globalnym – w równej mierze dotknęło firmy na wszystkich kontynentach. Po wielomiesięcznym
przeniesieniu aktywności do przestrzeni wirtualnej i powszechnej dominacji modelu home-office,
coraz więcej firm decyduje się na powrót do biur. Jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to
powrót do innych, lepszych wnętrz. Warto podsumować te zmiany.

BIURO ELASTYCZNE
Możliwość płynnej adaptacji przestrzeni

blatu – pozwalające na zmianę pozycji

wirusa w zamkniętych pomieszczeniach?

biurowej do bieżących potrzeb to zaleta,

pracy, a nawet przypominające o takiej

Jak zabezpieczyć pracowników i gości,

którą zaczęto doceniać już kilka lat temu.

konieczności. Ale projektanci dbają nie

zachowując jednocześnie możliwość nor-

Coraz powszechniejsza stawała się po

tylko o kręgosłupy użytkowników, rów-

malnego funkcjonowania firmy?

trzeba szybkiego przechodzenia między

nie ważne są… głowy. Standardem stały

Na szczęście już wcześniej w naszej

trybem pracy indywidualnej a zespoło-

się strefy wypoczynku dające znakomite

ofercie nie brakowało elementów, które

wej. Dotychczasowe aranżacje biur nie

warunki do relaksu. Krótka drzemka

można wykorzystać do wprowadzenia

dawały takiej swobody, stąd coraz więk-

albo kilkuminutowe bujanie na biuro-

separacji między stanowiskami pracy,

sza popularność ruchomych mebli uła-

wej huśtawce pomagają w regeneracji

albo do zabezpieczenia miejsc krytycz-

twiających przeprowadzanie szybkich

i mogą w cudowny sposób przywrócić

nych (odpowiednia budowa lady recep-

spotkań, a z drugiej strony – pojawienie

świeżość myśli.

cyjnej) – przy zachowaniu wymaganych funkcji.

się elementów pozwalających na błyskawiczne odseparowanie się od otoczenia

BIURO BEZPIECZNE

przy pracy indywidualnej. Doskonałym

Pandemia koronawirusa postawiła przed

piecznego, a jednocześnie efektownego

przykładem są sofy i pufy do kameral-

administratorami biurowców wyzwanie

i funkcjonalnego biura, może być aran-

nych spotkań oraz ruchome parawany

– jak zminimalizować ryzyko transmisji

żacja wnętrz warszawskiej siedziby

Doskonałym przykładem bez-

izoluj ące od rozpraszających obrazów i dźwięków czy wygłuszone budki
telefoniczne.

BIURO ZDROWE
Nie, nie chodzi tylko o „zwykłą” ergonomię, czyli konstrukcję krzeseł i foteli
zapewniającą podparcie pleców czy
układ biurka umożliwiający odpowiednie usytuowanie klawiatury i monitora
komputera. Nowoczesne biuro aktywnie
wspiera szeroko rozumiany dobrostan
użytkownika, rozumiany jako połączenie
optymalnych warunków dla ciała i duszy.
Coraz popularniejsze są biurka
i stoły z elektryczną regulacją wysokości

32

Wnętrza warszawskiej siedziby firmy Cushman & Wakefield.
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międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, która wdrożyła własną
koncepcję 6 FEET OFFICE (zapewnienie
odpowiedniego dystansu między osobami
przebywającymi w biurze).

BIURO (MULTI)FUNKCJONALNE
Zdalna praca w domu, do której musieli
się przyzwyczaić pracownicy biurowi,
oprócz niewątpliwych minusów, miała
również plusy. Jednym z nich była pełna
swoboda w dostosowaniu stanowiska
pracy do własnych potrzeb. Powstały
tysiące małych, domowych biur, z któ-

Projektanci dbają nie
tylko o kręgosłupy
użytkowników, równie
ważne są… głowy.
Standardem stały się
strefy wypoczynku
dające znakomite
warunki do relaksu.
rych każde odpowiadało jednostkowym
oczekiwaniom. Można powiedzieć –
niemal stuprocentowa funkcjonalność.
Możemy się spodziewać, że po powrocie
do stacjonarnych biur ich użytkownicy
nadal będą oczekiwać tej wygody i dopasowania do potrzeb.
Tu znów odpowiedzią są takie elementy wyposażenia, które każdemu pracownikowi biura pozwalają łatwo kształtować własną „mikroprzestrzeń”. A składają się na nią nie tylko biurka, stoły,
krzesła i parawany, ale i regały, kwietniki
czy wieszaki. Jak podkreślają projektanci
tworzący wzory dla Balmy – ważne jest,
by zapewnić odpowiednią ilość, jakość
i spójność wzorniczą tych akcesoriów –
w końcu mówimy o biurze, czyli o przestrzeni reprezentacyjnej…

CZY PRZEŻYWAMY ZATEM
BIUROWĄ REWOLUCJĘ?
Raczej nie. Skupienie na dobrostanie

Wnętrza warszawskiej siedziby firmy Cushman & Wakefield.

użytkownika biura i dbałość o zaspokojenie jego potrzeb upowszechniało
się już w przedpandemicznych czasach.

Autor

Powszechne i przymusowe „wyjście
z biur” skorygowało jednak naszą perspektywę. Wydaje się, że teraz – wracając
do biur – lepiej wiemy, czego oczekiwać.
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Jak wybrać właściwe krzesło
do pracy. Holistyczne podejście
do ergonomii w biurze

Najnowsze dane wskazują na pewne niepokojące trendy zdrowotne wśród pracowników biurowych.
Jedna na osiem ankietowanych osób spędziła w ciągu typowego dnia pracy ponad osiem i pół
godziny w pozycji siedzącej, a 40 procent ankietowanych spędziło od dwóch i pół do pięciu
i pół godziny, siedząc nieruchomo. Wyraźnie widać także taką zależność, że osoby, które siedzą
nieruchomo najdłużej, zazwyczaj ćwiczą mniej.

ZOSTALIŚMY STWORZENI DO RUCHU

wygodne, łatwe w użyciu i przyjazne dla

wspierają prawidłową postawę oraz te,

Konsekwencje dla zdrowia wynikające ze

środowiska. Powinno być również dobrze

które zachęcają do ruchu.

złych nawyków przy pracy siedzącej są

zaprojektowane. Ale co oznacza „dobrze

nam doskonale znane. Bóle głowy i pro-

zaprojektowane“ w kontekście rozwią-

WSPIERANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY

blemy z koncentracją. Napięcie mięśni,

zywania problemów zdrowotnych zwią-

To fotele biurowe zaprojektowane z myślą

szczególnie w okolicach ramion i szyi.

zanych z siedzeniem w bezruchu? Dla

o zachowaniu naturalnego kształtu kręgo-

Zaburzenia krążenia. Zaburzenia układu

nas „dobry projekt“ oznacza tworzenie

słupa podczas siedzenia zarówno w po

sercowo-naczyniowego. Problemy te

krzeseł biurowych, które podtrzymują

zycji wyprostowanej, jak i odchylonej do

przyczyniają się każdego roku do niezli-

naturalny kształt kręgosłupa podczas

tyłu. Siedzisko i oparcie są zsynchroni

czonych zwolnień lekarskich i strat finan-

siedzenia, pomagając zachować prawi-

zowane, a ich ruch jest bardziej kontro

sowych w firmach. Fakty te nie są jednak

dłową postawę przy pracy. Fotele obro-

lowany. Niektóre fotele obrotowe mają

zaskoczeniem dla specjalistów medycyny

towe można regulować na różne sposoby.

dodatkowe funkcje, takie jak aktywne pod-

pracy, ponieważ ludzkie ciało po prostu

Dla lepszego zobrazowania podzieliliśmy

parcie miednicy i automatyczne dostoso-

nie jest przystosowane do długotrwałego

krzesła biurowe na dwie grupy – te, które

wanie do wagi użytkownika.

siedzenia w bezruchu.
Oczywiście, najprostszym rozwiązaniem tego problemu byłoby zachęcanie pracowników do jak najczęstszego
wstawania z krzesła. Można to częściowo
osiągnąć dzięki układowi pomieszczeń,
np. usytuowaniu kuchni i pomieszczeń socjalnych lub drukarki w pewnym oddaleniu od stanowisk pracy. Jednakże, poza oczywistymi wyzwaniami
związanymi z produktywnością, w wielu
biurach jest to po prostu niemożliwe.
Co można zatem zrobić?

WSPIERANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY
I ZACHĘCANIE DO RUCHU
W Kinnarps uważamy, że dobre krzesło
biurowe powinno być ergonomiczne,
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ZACHĘCANIE DO RUCHU
W tych krzesłach biurowych siedzisko

WYBÓR IDEALNEGO
KRZESŁA BIUROWEGO

i oparcie poruszają się niezależnie od sie-

Wybór najlepszego fotela do pracy to

bie. Mają one szeroki zakres pochylenia

bardzo indywidualna sprawa – a jak już

do przodu i otwarty kąt siedziska, co uła-

wiemy, to właśnie na indywidualnym

3 CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY
UWZGLĘDNIĆ PRZY WYBORZE
FOTELA BIUROWEGO

twia użytkownikowi aktywne siedzenie

dopasowaniu opiera się cały mecha-

1. Jak będzie użytkowany?

i zachęca go do ruchu. Umożliwiają to

nizm i funkcjonalność naszych krze-

Czy z fotela ma korzystać więcej osób?

mechanizmy asynchroniczne. Funkcje

seł biurowych. Przed podjęciem decy-

Jak długo użytkownik będzie przeby-

te, między innymi, wspierają aktywne

zji należy rozważyć kilka czynników.

wać w pozycji siedzącej? Jaki rodzaj

siedzenie w różnych pozycjach i zachę-

Na przykład, czy jedno krzesło do biurka

cają do zmiany ustawienia stóp, co popra-

będzie mieć wielu użytkowników? Bio-

2. Ruch zapewnia dobre samopoczucie

wia krążenie krwi.

rąc pod uwagę coraz częstsze korzysta-

Warto poszukać krzesła z funkcjami

pracy będzie wykonywać?

W obu kategoriach, które zdefinio

nie z hybrydowego modelu pracy oraz

zachęcającymi do zmieniania pozycji.

waliśmy – wspieranie prawidłowej pos

elastyczne godziny pracy i układ biur,

3. Przetestuj i sprawdź, jakie krzesło

tawy i zachęcanie do ruchu – istnieje moż-

jest to ważna kwestia. Warto poświę-

najbardziej nam odpowiada.

liwość dostosowania do indywidualnych

cić chwilę na zastanowienie się, w jaki

Powinno być wygodne i łatwo dopa-

potrzeb. Poprzez utrzymywanie użytkow-

sposób fotel obrotowy będzie używany

sowywać się do potrzeb. Należy zwró-

nika w ruchu w czasie siedzenia, krzesła

i jakie jego funkcje są ważne w tym

cić uwagę, czy mechanizmy regula-

te stymulują mięśnie i łagodzą napięcie,

kontekście. Po analizie tych czynników

cyjne są łatwo dostępne i intuicyjne

wspierają naturalny kształt kręgosłupa

łatwiej będzie podjąć decyzję i znaleźć

w obsłudze.

i sprzyjają otwartej, naturalnej pozycji

krzesło biurowe, które sprzyja aktywno-

ciała oraz lepszemu krążeniu krwi.

ści i zwiększa wydajność pracy.

Wybór najlepszego fotela do pracy to
bardzo indywidualna sprawa – a to na
indywidualnym dopasowaniu opiera
się cały mechanizm i funkcjonalność
krzeseł biurowych.
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USIĄDŹ ZDROWIEJ
Po znalezieniu odpowiedniego fotela

również wyzwania związane z identy-

do pracy, ważne jest ustalenie i przyję-

fikacją i stosowaniem rozwiązań, które

cie prawidłowej pozycji siedzącej, ponie-

najlepiej wpłyną na dobre samopoczu-

waż wpływa ona na sposób, w jaki trzeba

cie pracowników. W dużym stopniu

go wyregulować. Całe stopy powinny spo-

może w tym pomóc zapewnienie dobrego

czywać na podłodze, tak, by pięty znajdo-

fotela biurowego.

wały się w linii pod kolanami. Aby usta-

Bez wątpienia korzyści płynące

lić właściwą wysokość siedziska, kąt ugię-

z zastosowania prawidłowo dopasowa-

cia kolan powinien wynosić od 90 do 100

nych krzeseł biurowych, z odpowiednimi

stopni, a plecy powinny być wypro-

dla użytkownika funkcjami, są znacznie

stowane. Warto zauważyć, że sposób

większe niż tylko poprawa komfortu

umieszczenia myszy, klawiatury i moni-

oraz postawy podczas pracy. Prawidłowa

tora również wpływa na postawę ciała,

i wygodna pozycja siedząca przyczynia

dlatego warto wziąć pod uwagę te czyn-

się do zmniejszenia liczby zwolnień cho-

niki podczas ćwiczeń prawidłowego sie-

robowych lub dni wolnych na wizytę

dzenia. Właściwa postawa siedząca jest

u lekarza lub fizjoterapeuty. Zwiększa

bezpośrednio powiązana z ustawieniem

również produktywność. Wszystkie te

blatu biurka na odpowiedniej wysoko-

czynniki optymalizują efektywność eko-

ści. Mając to na uwadze, warto rozwa-

nomiczną i potwierdzają, że wysokiej

żyć inwestycję w biurko z elektryczną

jakości ergonomiczne krzesło biurowe

regulacją wysokości, jeśli jeszcze takiego

to mądra inwestycja długoterminowa.

nie posiadamy.

Prawidłowa
i wygodna pozycja
siedząca przyczynia
się do zmniejszenia
liczby zwolnień
chorobowych
lub dni wolnych
na wizytę u lekarza
lub fizjoterapeuty.
Zwiększa również
produktywność.

Wybór odpowiedniego fotela biurowego to tylko część holistycznego podej-

JAK SIEDZIEĆ ERGONOMICZNIE?
• Niezależnie od tego, czy siedzimy, czy

ścia do ergonomii.

stoimy podczas pracy przy kompute-

5 POWODÓW, ABY INWESTOWAĆ W ERGONOMIĘ ŚRODOWISKA PRACY

rze, należy wyregulować wysokość

1. Niższe koszty

4. Zaangażowanie pracowników

blatu tak, aby ręce zgięte w łokciach

Trudno skupić się, gdy pracujemy

Angażując współpracowników w pro-

tworzyły kąt 90-100 stopni.

w niewygodnej pozycji. Tracimy czas

jekt nowego środowiska pracy, mo

• Górna część monitora powinna znajdo-

i popełniamy błędy. Ergonomiczne

żemy wpłynąć na wzrost satysfakcji

wać się na jednej wysokości z linią oczu.

zmiany w środowisku pracy zwiększą

personelu i zmienić ich w ambasa-

produktywność i dokładność.

dorów zmiany. Ergonomia poprawia

• Zagłówek zapewnia wygodne oparcie
dla głowy lub szyi.

2. Redukcja liczby zwolnień lekarskich

• Podczas siedzenia należy wyregulować

Ergonomia może znacznie zmniejszyć

wysokość krzesła tak, aby nogi zgięte

występowanie problemów, takich jak

również wizerunek organizacji i tworzy lepszy klimat pracy.
5. Poprawa współracy

w kolanach tworzyły kąt 90–100 stopni.

ból i długotrwałe zwolnienia lekarskie

Zachęcając do ruchu i pracy w naprze-

• Nadgarstki nie powinny być skręcone

spowodowane stresem. Zdrowy i zado-

miennych pozycjach – siedzącej i sto-

lub zwrócone ku górze; powinno się trzy-

wolony człowiek może osiągać sukcesy

jącej, można spodziewać się pozytyw-

mać dłonie prosto, równolegle do blatu.

w pracy.

nych efektów na poziomie indywidu-

• Należy upewnić się, że podparcie dol

3. Podniesienie morale

alnym i zespołowym. Większa dawka

nej części pleców zapewnia wygo

Ból, frustracja, stres oraz niedogod-

ruchu w pracy nie tylko zapobiega

dną pozycję dla odcinka lędźwiowego

ności spowodowane przez dysfunk-

wadom postawy u pracowników, lecz

kręgosłupa.

cyjne środowisko pracy zmniejszają

także poprawia współpracę w zespole.

motywację i przyczyniają się do wzro-

INWESTYCJA W WYDAJNOŚĆ

stu niezadowolenia. Holistyczne po

Obecnie trendy w środowisku pracy biu-

dejście do ergonomii podnosi morale

rowej obejmują pracę opartą na aktyw-

pracowników.

ności oraz coraz częstsze wprowadzanie hybrydowego modelu pracy, w którym czas jest bardziej równomiernie rozłożony pomiędzy pracę z domu i biura.
W praktyce ten nowy, bardziej elastyczny

Autor

model stawia dodatkowe wymagania
działom kadr oraz managerom odpowiedzialnym za planowanie biur i zarządzanie środowiskiem pracy. Stwarza to
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Stwórz harmonię
w miejscu pracy
ERGONOMIA HOLISTYCZNA WEDŁUG KINNARPS

O naszych produktach można pomyśleć, jak o instrumentach w orkiestrze.
Oddzielnie każdy z nich może dać niesamowity efekt, ale nie są stworzone do gry solo.
Niemożliwe jest lepsze prowadzenie biznesu, redukcja liczby zwolnień lekarskich oraz promowanie
zdrowego stylu życia, jeśli środowisko pracy nie jest dostrojone do potrzeb pracowników i organizacji.
Potrzebna jest harmonia, którą w Kinnarps nazywamy ergonomią holistyczną. To nowoczesny sposób
na pełne doświadczenie przestrzeni, stanowiące jeden z najważniejszych czynników, które mają wpływ
na tworzenie udanych biur, szkół i środowisk opieki. Posłuchaj i ciesz się swoją przestrzenią pracy.
kinnarps.pl/ergonomia

WYWIAD NUMERU

MAMY WPŁYW

NA LEPSZE
JUTRO
Rozmowa z Magdaleną Olborską,
CSR Managerem w Samsung Electronics Polska.
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WYWIAD NUMERU

Wiktor Doktór, Pro Progressio: We

CyfrOFFy kONtakt. Promuje on aktyw-

wrześniu na portalu FOCUS ON Business

ności związane z cyfrowym dobrosta-

pisaliśmy o międzynarodowym pro-

nem, rozwijaniem kompetencji cyfro-

gramie edukacyjnym Solve for Tomor-

wych oraz dbaniem o bezpieczne i roz-

row (SFT), w ramach którego młodzież

ważne korzystanie z nowych technologii.

może rozwijać swoje kompetencje i pro-

Zachowanie równowagi między świa-

ponować rozwiązania, skupione wokół

tem online a offline jest jednym z waż-

trzech najważniejszych współczesnych

niejszych wyzwań, z którymi mierzą się

wyzwań: klimatu, zdrowia i bezpieczeń-

dzisiaj rodzice dzieci w wieku szkolnym

stwa. Na czym on polega?

i przedszkolnym.

Magdalena Olborska, Samsung

Samsung, jako jeden z wiodących

Electronics: Solve for Tomorrow to glo-

producentów urządzeń elektronicz-

balny program firmy Samsung, który

nych, nie może udawać, że pewne pro-

powstał w roku 2010 i cieszy się zaintere-

blemy czy zjawiska nie istnieją. Dla-

sowaniem młodych ludzi w wielu krajach

tego też firma bierze odpowiedzialność

na świecie. W Polsce właśnie trwa jego

za prowadzenie działań wspierających

pierwsza edycja. Program stanowi wyjąt-

zdrowe nawyki cyfrowe. Cykl webinarów

kową przestrzeń do nauki, wymiany

zorganizowanych dla nauczycieli przy-

pomysłów oraz projektowania rozwiązań

niósł imponujące rezultaty. Od kwietnia

dla lokalnych wyzwań. Dzięki SFT mło-

2020 r. do grudnia 2021 odbyło się łącznie

dzi ludzie mogą zmierzyć się z wyzwa-

29 webinarów, które trwały łącznie 2 610

niami XXI wieku, które są coraz dotkli-

minut i zgromadziły w sieci w sumie

wiej odczuwane z powodu kryzysu klima-

ok. 80 546 uczestników. Program Sam-

tycznego, czy w związku z niewłaściwym

sung CyfrOFFy kONtakt został doce-

korzystaniem z nowych technologii oraz

niony za działania wspierające realizację

Wizja
odpowiedzialności
społecznej firmy
Samsung obejmuje
szereg programów
edukacyjnych na
całym świecie.
Mają one umożliwić
młodym ludziom
osiągnięcie ich
pełnego potencjału
na rynku pracy
opartym na
technologiach.

pracą i nauką w trybie zdalnym.
Celem programu jest wzmacnianie
kompetencji przyszłości u młodych ludzi,
zachęcanie ich do aktywizmu, twórczej
odwagi i realizacji innowacyjnych projektów. Do pierwszej edycji programu
zgłoszono 138 aplikacji, z czego 60 dotyczyło obszaru zdrowia, 45 – klimatu, a 33
– bezpieczeństwa. Z tego grona do półfinału programu przechodzi 25 zespołów,
które będą uczestniczyć w warsztatach
design thinking i przy wsparciu mentorów pracować nad prototypami swoich projektów.
Jakie inne programy prowadził Samsung w ubiegłym roku? Z których jesteście szczególnie dumni?
Bardzo ważnym działaniem, szczególnie w czasie pandemii, gdy użycie
nowych technologii wśród dzieci i młodzieży znacznie wzrosło, był Program
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W naszych
programach CSR
podążamy za Celami
Zrównoważonego
Rozwoju ONZ,
nawiązując głównie
do zadań określonych
w Celu 3 – Dobre
zdrowie i jakość
życia oraz 4 – Dobra
jakość edukacji.
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Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

dlatego też od lat prowadzimy działania

oraz przeciwdziałanie ekonomicznym

wspierające rozwój umiejętności cyfro-

i społecznym skutkom pandemii COVID-

wych i ułatwianie dostępu do wiedzy.

19 w X. edycji Listków CSR tygodnika

W naszych programach CSR podążamy

„Polityka”.

za Celami Zrównoważonego Rozwoju
ONZ, nawiązując głównie do zadań okre-

Misja CSR firmy Samsung brzmi:

ślonych w Celu 3 – Dobre zdrowie i jakość

„Together for Tomorrow! Enabling

życia oraz 4 – Dobra jakość edukacji.

People!” Jak to hasło przekłada się
na działania firmy?
Wizja odpowiedzialności spo-

Jak wygląda praca w zespole CSR w Samsungu i jaka jest Pani rola w tym teamie?

łecznej firmy Samsung obejmuje sze-

W zespole Samsung CSR pracują

reg programów edukacyjnych na całym

trzy osoby, w tym dwie zaangażowane

świecie. Mają one umożliwić młodym

w innowacyjne projekty i ich komuni-

ludziom osiągnięcie ich pełnego poten-

kację. Odpowiadam za strategię CSR,

cjału na rynku pracy opartym na techno-

jak również wdrażanie nowych działań

logiach. Najważniejszą wartością firmy

z zakresu odpowiedzialnego biznesu

jest działanie pod hasłem „Together for

na lokalnym gruncie. Obecnie z innymi

Tomorrow! Enabling people!” („Wspól-

krajami Europy pracujemy nad strate-

nie dla przyszłości. Uaktywnij swój poten-

gią ESG na poziomie paneuropejskim.

cjał”). Chcemy się przyczynić do budo-

Ostatnie lata to czas intensywnej pracy

wania lepszego świata dla wszystkich,

nad zmodyfikowaniem programów CSR
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WYWIAD NUMERU

w kierunku edukacji młodych pokoleń.

agencjach, a od roku 2018 pracuje w Sam-

Przedtem w 2017 r. zainicjowaliśmy

sung. Obecnie koordynuje współpracę

pierwszy w Polsce korporacyjny program

z Centrum Nauki Kopernik w ramach

inkubacji startupów we wschodniej czę-

długofalowego partnerstwa strategicz-

ści Polski. Z czasem program ewoluował

nego Samsung z tą instytucją. Odpowiada

do pierwszej w kraju inicjatywy wspie-

za komunikację programów CSR (także

rania startupów działających na rzecz

wewnętrzną) i współpracę z mediami.

zadań określonych w Celach Zrówno-

Wspiera mnie w prowadzeniu progra-

ważonego Rozwoju ONZ.

mów CyfrOFFy kONtakt, Solve for Tomor-

Doświadczenia zdobyte w czasie

row i innych naszych projektów.

współpracy ze startupami pomogły nam

Wszystkich w zespole łączy jeden

zbudować infrastrukturę i przyjąć lo

cel – tworzenie inicjatyw, które mają

kalne założenia dla programu Solve for

realny wpływ na lepsze jutro, przyczy-

Tomorrow. Jestem też pomysłodawczy-

niają się do szerzenia wiedzy i umożli-

nią programu CyfrOFFy kONtakt i wspól-

wiają zdobywanie tej wiedzy.

nie z Krysztofem Budkiem wdrażamy
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pilotażową edycję programu Solve for

Samsung wspiera aktywnie środowisko

Tomorrow. Krzysztof dołączył do zespołu

social impactful startups. Jak działa

w 2021 r., a wcześniej przez 8 lat zajmo-

Samsung Inkubator i na jakie wspar-

wał się głównie PR produktowym dla

cie mogą liczyć startupy?

marek z branży tech i FMCG. Zdobywał

Samsung Inkubator to program,

doświadczenie w największych polskich

który działał w trzech miastach w Polsce

Rozbudowane
portfolio
produktowe
oraz nieustanne
wyznaczanie
nowych trendów
powodują, że
innowacja stała się
DNA tej firmy.
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Obecnie z innymi
krajami Europy
pracujemy nad
strategią ESG
na poziomie
paneuropejskim.
Ostatnie lata to
czas intensywnej
pracy nad
zmodyfikowaniem
programów CSR
w kierunku edukacji
młodych pokoleń.

Wschodniej – Rzeszowie, Lublinie i Bia-

wiedzą na temat tworzenia globalnych

łymstoku. W tym roku odbyła się ostat-

produktów. Poza wsparciem meryto-

nia edycja programu, która wyznaczyła

rycznym, Samsung zapewnił także pro-

też trend dla startupów zajmujących się

mocję oraz pomoc w poszukiwaniu

celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

inwestorów. Tym, co naprawdę wyróż-

Uruchomiliśmy dwie równoległe rekru-

niło Inkubatory Samsung, to fakt, że naj-

tacje – do programu Samsung Inkubator

lepsze pomysły mogły liczyć na granty

#dlaPlanety mogli zgłaszać się innowa-

od firmy przy zachowaniu pełni praw

torzy, którzy realizują projekty odpowia-

do swoich koncepcji.

dające na wyzwania określone w celach
SDG. Z kolei do programu Samsung Inku-

Misją firmy Samsung jest m.in. wywie-

bator Climate Leadership poszukiwane

ranie pozytywnego wpływu na świat

były startupy, które mają ciekawy pomysł

poprzez zapewnianie innowacyjnych

na projekt związany z ochroną klimatu.

produktów i usług. Jakie wsparcie biz-

Startupy działające w każdym

nesowe oferuje Samsung innym fir-

z Inkubatorów mogły liczyć nie tylko

mom i instytucjom?

na bezpłatną przestrzeń, wyposażoną

Samsung to firma tworząca eko-

w najnowsze urządzenia firmy Sam-

system innowacji w zakresie rozwią-

sung, dostępną przez 24/7. Inkubatory

zań elektroniki konsumenckiej. Rozbu-

wyróżnia także to, że młodzi innowato-

dowane portfolio produktowe oraz nie-

rzy otrzymali wsparcie technologiczne

ustanne wyznaczanie nowych trendów

i merytoryczne na każdym etapie roz-

powodują, że innowacja stała się DNA

woju – od fazy koncepcyjnej do proto-

tej firmy.

typu. Otrzymali również pomoc doświad-

Od wielu lat firma Samsung jest

czonych inżynierów z Samsung R&D

jednym z liderów innowacji w dziedzi-

Institute Poland, którzy dzielili się swoją

nie sztucznej inteligencji i robotyki. Nowe
technologie opracowuje w swoich siedmiu ośrodkach badawczych AI rozmieszczonych na całym świecie. Algorytmy
uczenia maszynowego możemy odnaleźć w urządzaniach domowych, telefonach, tabletach, urządzeniach sieciowych czy nawet urządzeniach medycznych. Trzeba jednak podkreślić, że Samsung nie działa w pojedynkę. W wielu
obszarach innowacje rodzą się w partnerstwach, sojuszach i wymianach. Doskonałym przykładem może być wieloletnia współpraca z firmami Google, Microsoft czy Amazon. Na lokalnych rynkach
poszukiwany jest najbardziej optymalny,
a zarazem najbardziej skuteczny, model
dotarcia do klienta końcowego – produkt
bądź rozwiązanie, które jest nowoczesne
i niezawodne, przez co chętnie wybierane
przez klientów.
Dziękuję za rozmowę.
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AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

PROGNOZA WZROSTU KONKURENCJI WŚRÓD INWESTORÓW
NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDLOWYCH W 2022 ROKU
Według międzynarodowej firmy dorad-

handlowe osiągające najlepsze wyniki

za trzeci kwartał na przestrzeni ostatnich

czej Savills, po latach zawirowań na

finansowe, a także sklepy typu conve-

pięciu lat. Natomiast w pierwszych trzech

rynku handlowym rok 2022 przyniesie

nience oraz lokale przy głównych uli-

kwartałach 2021 r. wartość inwestycji się-

wzrost czynszów i aktywności na rynku

cach handlowych.

gnęła 201,6 mld euro, co oznacza wzrost

inwestycyjnym w tym sektorze w całej

Stopy kapitalizacji dla najlepszych

o 13,5 proc. w porównaniu z ubiegłym

magazynów handlowych obniżyły się

rokiem oraz o 7,7 proc. względem śred-

Sektor handlowy jest obecnie lepiej

w ostatnich dwóch kwartałach o 4 pb

niej pięcioletniej.

przygotowany na zmieniające się po

i obecnie wynoszą 5,2 proc., a w następ-

Savills szacuje, że całkowity wolu-

trzeby konsumentów, natomiast duża

nych 12 miesiącach mogą ulec dalszej

men transakcji inwestycyjnych w tym

przecena nieruchomości handlowych,

kompresji – średnio o 5–10 pb. Z kolei

roku wyniesie ok. 288 mld euro i będzie

których wyceny na przestrzeni ostatnich

stopy kapitalizacji dla centrów handlo-

wyższy od ubiegłorocznego o 9 proc.,

czterech lat zmieniły się w Europie śred-

wych, które wzrosły o 3 pb do poziomu

a w 2022 r. osiągnie zbliżony poziom ok.

nio o +80 pb, oznaczają, że aktywa w tym

5,3 proc., mogą zacząć się stabilizować

290 mld euro.

segmencie rynku należą do najbardziej

w 2022 r.

Europie.

konkurencyjnych.

Pomimo rosnących wolumenów

Tym trendom towarzyszy rosnący

transakcyjnych, w 2022 r. inwestorzy

Jak podaje Savills w swoim naj-

wolumen transakcji inwestycyjnych

nadal będą koncentrować się na nieru-

nowszym raporcie European Invest-

w sektorze nieruchomości komercyj-

chomościach o wysokim standardzie,

ment Outlook 2022, największym zain-

nych i mieszkaniowych w Europie, który

zwłaszcza w sektorze biurowym. Jed-

teresowaniem inwestorów będą cie-

w trzecim kwartale br. wyniósł 78,9

nocześnie, w związku z coraz większym

szyły się supermarkety i magazyny

mld euro, osiągając najwyższy poziom

znaczeniem wymogów w zakresie ESG,
właściciele nieruchomości staną przed
koniecznością modernizacji posiadanych
obiektów i dostosowania ich do wyższych
standardów ekologicznych bądź zmiany
ich przeznaczenia z uwzględnieniem
wartości społecznych.
Według Savills, najbliższe lata upłyną pod znakiem postępującej dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych pod względem rodzaju aktywów, lokalizacji i strategii. Dużą popularnością w 2022 r. nadal
będą się cieszyły sektory logistyczny
i living, a brak równowagi pomiędzy
podażą i popytem w obu segmentach
rynku spowoduje wzrost czynszów.
Savills przewiduje, że w związku z poszukiwaniem przez inwestorów wyższych
zysków, w obliczu bardzo niskich stóp
kapitalizacji, zainteresowanie sektorem
nieruchomości alternatywnych nadal
będzie rosło.
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HANSAINVEST REAL ASSETS WŁAŚCICIELEM GENERATION PARK Y
ESG, dbając o aspekty środowiskowe i społeczne. Dowodem na to są przyznane już
certyfikaty: LEED Core & Shell Platinum
oraz WELL Health-Safety Rating. Budynek
ubiega się również o WELL Core & Shell
oraz certyfikat Obiekt bez Barier.
Generation Park Y już na stałe wpisał
się w biznesowy krajobraz warszawskiej
Woli. Budynek – wyróżniony prestiżowymi
certyfikatami – jest jednym z najlepszych
przykładów zrównoważonego podejścia
szwedzkiego dewelopera do projektowania i realizacji powierzchni biurowych.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom,
takim jak energooszczędne urządzenia czy
system odzysku szarej i deszczowej wody,
użytkowanie Generation Park Y zużywa
HANSAINVEST Real Assets kupiła Gene-

Generation Park Y to 38-piętrowy

mniej zasobów. Budynek jest w 100 proc.

ration Park Y – ostatni budynek war-

budynek o wysokości 140 metrów,

zasilany ze źródeł odnawialnych. Jedna

szawskiego kompleksu biurowego Gene-

wieńczący największy projekt biurowy

czwarta materiałów użytych do budowy

ration Park. Wartość transakcji wynosi

Skanska w Warszawie, zlokalizowany

Generation Park Y zawiera komponenty

285 mln euro, co czyni ją największą

przy Rondzie Daszyńskiego na Woli.

pochodzące z recyklingu. Poza zrównowa-

transakcją w historii spółki biurowej

Łączna powierzchnia najmu kompleksu

żonymi rozwiązaniami, projekt Generation

Skanska w Europie Środkowo-Wschod-

wynosi około 88 tys. mkw. Powierzchnia

Park Y wyróżnia się m.in. powierzchniami

niej. Jest to zarazem największy zakup

najmu wieży to 47 600 mkw. 100 proc.

typu „sky-office” o podwójnej wysokości

w sektorze biurowym w tej części Europy

powierzchni biurowej zostało wynajęte

oraz 15-metrową, zieloną ścianą z ponad

w 2021 roku. Generation Park Y to już

na 10 lat PZU, jako główna siedziba firmy.

sześcioma tysiącami roślin, zlokalizo-

trzecia inwestycja w Warszawie nabyta

Generation Park Y, ukończony w pierw-

waną w lobby. Na najwyższym poziomie

przez tego inwestora od Skanska i druga

szym kwartale 2021 roku, zaprojekto-

budynku znajduje się taras, z którego roz-

w ramach kompleksu Generation Park.

wano i wybudowano zgodnie z zasadami

tacza się imponujący widok na Warszawę.

SPEKTAKULARNA TRANSAKCJA PORTFELOWA NA RYNKU MAGAZYNÓW PRIME
CBRE Investment Management kupił

sześć parków magazynowych w kluczo-

Real Estate) doradzali eksperci z JLL

od European Logistics Investment (ELI)

wych lokalizacjach logistycznych Polski

i Cushman & Wakefield.

portfel sześciu parków magazynowych

i Europy Środkowo-Wschodniej (War-

Polska jest jedną z sił napędo-

o łącznej powierzchni ponad 210 000

szawie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy,

wych rekordowego popytu na magazyny

mkw. W prestiżowej transakcji sprze-

Sosnowcu i Krakowie). Obiekty o łącz-

w Europie. Bardzo duże zapotrzebowanie

daży flagowych obiektów logistycznych

nej powierzchni ok. 210 000 mkw. wyna-

na powierzchnie logistyczne i produkcyjne

ELI doradzały firmy JLL i Cushman &

jęte są takim firmom, jak m.in. Hutchin-

oraz znakomita kondycja rynku przycią-

Wakefield.

son, Kaufland czy Saint Gobain. Sprzeda-

gają uwagę międzynarodowego kapi-

CBRE Investment Management,

jącemu – European Logistics Investment

tału. W okresie od I do III kw. tego roku

wiodący globalny inwestor i operator,

– ELI (należącemu do Madison Interna-

wartość transakcji inwestycyjnych, któ-

kupił tzw. projekt Nexus, obejmujący

tional Realty, Redefine Properties i Griffin

rych przedmiotem były aktywa magazynowe przekroczyła 1,6 mld euro. Dominowały transakcje portfelowe. Co jednak
ważne, na rynku brakuje produktów prime’owych. Dlatego najwyższej jakości
portfel logistyczny o powierzchni 120 000
mkw., wystawiony na sprzedaż przez ELI,
osiągnął tak znakomity rezultat w bardzo
konkurencyjnym otoczeniu inwestycyjnym. Transakcja to kolejne wydarzenie
pokazujące, że Polska postrzegana jest
jako kluczowy w Europie rynek dla inwestycji magazynowych.
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INWESTYCJE

Elbląski Park Technologiczny
– Miejsce spotkań nauki i biznesu
Rozmowa z Arkadiuszem Koseckim, Dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego.

FOCUS ON Business: Parki Techno-

W naszym obiekcie badania wykonują:

• Laboratorium Badań Środowiska

logiczne w polskich miastach odgry-

1. CENTRUM JAKOŚCI ŚRODOWISKA (CJŚ)

Pracy i Emisji – wydzierżawione przez

wają znacząca rolę w rozwoju przed-

CJŚ składa się z dwóch akredytowanych

firmę „ENVI-CHEM” Badania Chemiczne

siębiorczości. Kiedy powstał Elbląski

laboratoriów, które wyposażone są w naj-

i Środowiskowe Sp. z o.o.

Park Technologiczny i jaka była jego

wyższej jakości specjalistyczny sprzęt

Współpraca z EPT umożliwia labora-

historia na przestrzeni ostatnich lat?

badawczy:

torium pozyskiwanie środków oraz

Arkadiusz Kosecki, EPT: Elbląski
Park Technologiczny obchodził w tym
roku jubileusz, bowiem powstał 1 kwietnia 2011 roku. Jest to instytucja działająca w obszarze wspierania przedsiębiorczości oraz inicjująca przedsięwzięcia innowacyjne. Pierwotne założenia
wskazywały, że w ciągu pięciu lat EPT
powinno zasiedlić 21 podmiotów. Cel ten

W EPT funkcjonują firmy z różnych branż. Największą
część stanowią firmy z sektora metaloznawstwa oraz
badań i rozwoju biotechnologii. Elbląg i okolica to
„zagłębie” meblarskie, nie dziwi więc fakt, że istotne
miejsce zajmuje klaster meblowy.

udało się zrealizować znacznie szybciej,
a na chwilę obecną nawet zwiększyć czte-
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• Laboratorium Zaawansowanych Analiz

wsparcia na rozwój swojej działalno-

rokrotnie. Z naszej oferty korzysta aktu-

Środowiskowych EPT (LZAŚ EPT)

ści poprzez wdrażanie nowych meto-

alnie 86 podmiotów (w tym 32 lokato-

Laboratorium w strukturach Elblą-

dyk badawczych.

rów Parku). W ramach projektów Star-

skiego Parku Technologicznego – LZAŚ

ENVI-CHEM również posiada

tup inkubowaliśmy początkujące przed-

EPT wykonuje badania środowiskowe,

akredytację na przeprowadzany zakres

siębiorstwa, wspierając ich we wszelkich

takie jak: badania wody, żywności,

badań czynników szkodliwych i uciąż-

możliwych dziedzinach prowadzenia

suplementów diety, ścieków, wód opa-

liwych występujących w środowisku

działalności. Rozwinęliśmy istotnie zakres

dowych, gleby, substancji wspomaga-

pracy, zanieczyszczeń wprowadzonych

usług w ramach badań laboratoryjnych,

jących uprawy, osadów ściekowych

do środowiska pod wpływem działalno-

zdobywając kolejne akredytacje. Pozwala

odpadów, próbek środowiskowych,

ści człowieka oraz badania chemiczne

to lokalnym firmom uzyskać precyzyjne

paliw alternatywnych, RDF, biomasy,

wyniki badań, co przekłada się na dalszy

produktów przemysłowych czy badań

2. CENTRUM METALOZNAWSTWA

rozwój tych przedsiębiorstw.

materiałowych. LZAŚ EPT posiada akre-

• Centrum Metaloznawstwa jest wydzier-

metodami klasycznymi.

dytację Polskiego Centrum Akredyta-

żawione przez firmę Metrotest.

W EPT prowadzą swoją działalność

cji na zgodność z normą PN-EN ISO/

METROTEST prowadzi laboratoria ba

aż cztery Centra Badawczo-Rozwojowe.

IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymaga-

dawcze, skupiające się na wykonywa-

Na czym polega ich praca i w jakich

nia dotyczące kompetencji laboratoriów

niu badań metaloznawczych, w tym

obszarach one działają?

badawczych i wzorcujących”.

ekspertyz materiałowych stopów me

Tak jak wspomniałem, wsparcie

Laboratorium, oprócz badań akre-

tali, i realizowaniu wzorcowania przy-

działalności badawczo-rozwojowej jest

dytowanych, wykonuje również inne

rządów pomiarowych. Posiada akredy-

istotną częścią funkcjonowania EPT.

zlecone badania w ramach prac badaw-

tację PCA na zgodność z normą PN EN

Warto dodać, że 3 spośród laboratoriów

czo-rozwojowych. Prowadzi też zajęcia

ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania doty-

usytuowanych w EPT posiadają akredy-

edukacyjne w ramach Akademii Mło-

czące kompetencji laboratoriów badaw-

tację ISO, co dodatkowo nobilituje te labo-

dego Chemika oraz warsztaty dla służb

czych i wzorcujących”.

ratoria i nasz Park.

mundurowych.
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różnych firm. Jakie branże reprezentują te podmioty i na jakich płaszczyznach wspieracie Państwo ich rozwój?
W EPT funkcjonują firmy z różnych
branż. Największą część stanowią firmy
z sektora metaloznawstwa oraz badań
i rozwoju biotechnologii. Elbląg i okolica
to „zagłębie” meblarskie, nie dziwi więc
fakt, że istotne miejsce zajmuje klaster
meblowy. Ważną pozycję zajmuje również firma funkcjonująca w obszarze
innowacyjnych prac podwodnych, czy też
firma zajmująca się badaniami i produkcją kosmetyków na bazie śluzu ślimaka.
Ponadto posiadamy lokatorów z branż
IT, biotechnologii, projektów budowlanych, automatyki i telemetrii oraz gastronomii. EPT zapewnia przedsiębiorcom
możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych na preferencyjnych warunkach, a także korzystanie z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków
finansowych, w tym funduszy unijnych.
Zapraszając firmy do współpracy
zawsze kierujemy się wyborem takich
przedsiębiorstw, których przedmiot działalności jest zbieżny ze strategią miasta
Elbląg, w branżach zgodnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami oraz
ich odpowiednikiem na szczeblu krajowym. Warto nadmienić, że w okresie
ostatniego roku wśród naszych lokatorów
i firm współpracujących z Parkiem zaobserwowano duże zainteresowanie rozpo3. CENTRUM TRANSFERU TECHNOLO-

wykonywania badań wytrzymałościo-

częciem inwestycji na terenach znajdują-

GII INFORMATYCZNYCH

wych różnego rodzaju materiałów użyt-

cych się w trwałym zarządzie dyrektora

Centrum jest wydzierżawione przez

kowych, m.in. drewna, kompozytów, two-

Parku. Są to firmy, które osiągnęły etap

firmę Reversesolutions Sp. z o.o. Firma

rzyw sztucznych czy innych materiałów.

skalowania działalności.

zatrudnia inżynierów, którzy wspomagają przemysł oraz doradzają indywidualnym klientom w zakresie pomiarów 3D,
kontroli jakości, inżynierii odwrotnej czy
tworzenia prototypów.
Pracownia Prototypowania 3D Centrum Transferu Technologii Informatycz-

Pierwotne założenia wskazywały, że w ciągu pięciu
lat EPT powinno zasiedlić 21 podmiotów. Cel ten
udało się zrealizować znacznie szybciej, a na chwilę
obecną nawet zwiększyć czterokrotnie.

nych umożliwia tworzenie i wdrażanie
oprogramowania użytkowego i systemów

Dostępna infrastruktura umożliwia wy

W Polsce i na świecie coraz popular-

bazodanowych, szybkiego prototypowa-

konywanie testów starzeniowych. Jak

niejsze staje się korzystanie z tak zwa-

nia przy pomocy urządzeń specjalistycz-

widać, oferta naszego Parku jest bardzo

nych powierzchni biur elastycznych,

nych (wydruk 3D) i systemów CAD/CAM,

bogata i umożliwia przeprowadzenie

jak również z różnych form wsparcia

grafiki komputerowej, multimediów oraz

bardzo specjalistycznych, unikatowych

oferowanych przez parki technolo-

teleinformatyki.

badań i, co bardzo ważne, w akredyto-

giczne. Jak wygląda oferta EPT w tym

4. CENTRUM TECHNOLOGII DREWNA

wanych laboratoriach.

zakresie?

Laboratorium Centrum Technologii Drew-

W Elbląskim Parku Technologicznym,

ofercie biur flex office, jest to temat, nad

na i Mebli (CTDiM) jest przystosowane do

poza centrami R&D, znajduje się wiele

którym pracujemy. Jednakże jesteśmy

I MEBLI
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Wyeliminowanie skłonności do
zaspokajania potrzeb w miejsce myślenia o przyszłości, czyli o projektach rozwojowych, przynoszących dochody dla
biznesu, ale także dla miasta. EPT jako
jednostka organizacyjna miasta Elbląg
musi przecież realizować misję wsparcia poczynań władz miasta w obszarze
aktywizacji gospodarczej gminy. Najbliższe lata będą okresem walki o środowisko, dlatego również działania parku
należy ukierunkować na obszar poprawy
efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Dużą
szansę upatruję w płynnej implementacji wyników badań uczelni w obszar
biznesu. Nie należy zmarnować szansy,
jaką niesie nowa perspektywa finansowa
otwarci na nowe możliwości i posiadamy

obecny zakres działalności EPT w nad-

wynikająca z planowanego uruchomienia

niezbędny potencjał do utworzenia tego

chodzących latach?

kolejnych programów unijnych.

typu biur, jeśli tylko pojawi się zaintere-

Zadania EPT są precyzyjnie okre-

sowanie takimi rozwiązaniami. Obecnie

ślone w Statucie i w związku z tym jest

oczywiście także:

W obszarze naszego skupienia są

posiadamy w naszej ofercie wirtualne

to główny wyznacznik funkcjonowania

• treść agendy ONZ zawierającej 27 Zasad

biura, które cieszą się dużym zaintere-

parku. Wiele inicjatyw zapoczątkowa-

sowaniem oraz powierzchnie pod inku-

nych przez moją poprzedniczkę – Urszulę

bacje dla młodych firm. Funkcjonujący

Małek – zasługuje na kontynuację i zamie-

w naszych strukturach Inkubator Przed-

rzam to robić. Natomiast przychodząc

siębiorczości zapewnia usługi w zakresie

do EPT z obszaru biznesu chciałbym

Zrównoważonego Rozwoju
• aktywność związana z przeciwdziałaniem zmianom klimatu
• realizacja gospodarki obiegu zamkniętego.

wspierania przedsiębiorstw znajdujących
się we wczesnej fazie rozwoju.
Nasza oferta obejmuje bezpłatne
usługi w zakresie dostępu do aktualnej
bazy zleceń i ofert pracy, udziału w szkoleniach i konferencjach. Oferujemy również wsparcie przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego oraz analiz rynko-

Funkcjonujący w naszych strukturach Inkubator
Przedsiębiorczości zapewnia usługi w zakresie
wspierania przedsiębiorstw znajdujących się
we wczesnej fazie rozwoju.

wych. Oczywiście startujący w biznesie

zaktywizować współpracę z przedsię-

Korzystając z okazji zachęcam oczy-

mogą liczyć na dzierżawę biur na pre-

biorcami, stwarzając optymalne warunki

wiście wszystkich zainteresowanych

ferencyjnych warunkach oraz obsługę

do rozwoju przedsiębiorczości. Rolę EPT

do współpracy w budowaniu silnej pozy-

kancelaryjną.

postrzegam jako integratora środowisk

cji gospodarczej miasta Elbląg i otoczenia.

uczelnianych, biznesowych oraz instyObjął Pan stanowisko Dyrektora EPT

tucji otoczenia biznesu. Jest to idea tzw.

Dziękujemy za rozmowę. Proszę przy-

z początkiem grudnia 2021. Jak na tym

„Złotego trójkąta”, który ewoluował

jąć od FOCUS ON Business życzenia

etapie widzi Pan przyszłość Elbląskiego

w stronę „Poczwórnej helisy”, gdzie wszy-

skutecznej realizacji przedstawionych,

Parku Technologicznego? Czy planuje-

scy uczestnicy procesu w sposób równy

tak ambitnych zamierzeń.

cie Państwo inicjatywy, które rozszerzą

angażują się w realizację celów.

Więcej informacji
Departament Promocji, Kultury i Turystyki, Referat Promocji
i Przedsiębiorczości | Urząd Miejski w Elblągu
ul. Stary Rynek 25, Ratusz Staromiejski, IV p. pokój 400, 82-300 Elbląg
tel. 55 239 32 90, 55 239 33 17, e-mail: invest@umelblag.pl
www.inwestycje.elblag.eu
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Kielce wspierają sektor IT.
Inwestycja w kadry
Na gospodarczej mapie stolicy województwa świętokrzyskiego sektor
informatyczny zajmuje szczególne miejsce. Kielce oferują bowiem bardzo
dobre warunki do prowadzenia firmy w tym sektorze.

Inwestorzy mogą w Kielcach liczyć

atrakcyjne ze względu na lokalizację

Miasto Kielce to przykład tego, jak

m.in. na wsparcie w wyszukaniu loka-

– położenie pomiędzy dwoma silnymi

można dbać o komfort życia i jednocze-

lizacji, w procesie rekrutacji i promo-

ośrodkami, jakimi są Warszawa i Kra-

śnie tworzyć warunki do rozwijania

cji, a dla planujących budowę nowych

ków, przy ekspresowej trasie S7, uzupeł-

przedsiębiorczości. Wysoko wykwalifi-

powierzchni biurowych – ulgi i zwol-

nione o nowoczesną infrastrukturę dro-

kowane kadry i konkurencyjne koszty

nienia podatkowe. Kielce są również

gową i dostępność kadr.

zatrudnienia, nowoczesne powierzchnie

Uczestnicy Projektu IT. Fot.: Łukasz Zarzycki.
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biurowe oraz bliskość dużych ośrodków

tak ważne na rynku pracy. Uczniowie

miejskich sprawiają, że to właśnie w Kiel-

odbyli specjalistyczny kurs programo-

cach warto lokować inwestycje branży

wania, gdzie uczyli się bądź już rozwi-

otoczenia biznesu.

jali swoje umiejętności z zakresu języ-

Kielce to także duży rynek pracow-

ków programowania Java, Java Script, C#

niczy. Na dziewięciu uczelniach (w tym

oraz Python. Dodatkowo kursem objęto

dwóch publicznych) kształci się 20 tys.

10 nauczycieli przedmiotów informa-

studentów, co roku swoją edukację koń-

tycznych, którzy pod okiem ekspertów

czy blisko 7 tys. z nich, z czego 2 tys. to

z branży IT doszkalali swoje umiejętności

absolwenci najbardziej pożądanych dla

w zakresie nauki programowania.

branży BSS kierunków: ekonomii, finan-

Ponadto, dzięki przychylności wła-

sów i rachunkowości, filologii angielskiej,

ścicieli topowych firm informatycznych,

elektroniki i telekomunikacji, informa-

uczniowie mieli szansę na własne oczy

tyki czy zarządzania i inżynierii produk-

zobaczyć, jak wygląda praca programisty

cji. Uczelnie na bieżąco reagują na sytu-

i spróbować swoich sił w IT. 22 kieleckich

ację na kieleckim rynku pracy, otwierając

przedsiębiorców, wykazało chęć dziele-

nowe, perspektywiczne kierunki. Uniwer-

nia się wiedzą z młodszym pokoleniem

sytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

fanów nowych technologii. Przez miesiąc

utworzył w ostatnich latach m.in. kie-

uczniowie zdobywali nowe, praktyczne

runek lekarski, prowadzone w języku

umiejętności zawodowe, poznawali kul-

angielskim studia skandynawskie czy

turę pracy w środowisku IT. Stażyści

inżynierię danych. Z kolei Politechnika

za swoją pracę otrzymali stypendium.

Świętokrzyska oferuje takie specjalności,

Branża IT jest jedną z najszybciej

jak Modelowanie Informacji o Budynku

rozwijających się na świecie, a specja-

(BIM), sieci teleinformatyczne czy kompu-

liści w tej dziedzinie są rozchwytywani

terowe systemy sterowania i pomiarów.

na globalnym rynku pracy. Dlatego też
w projekcie przewidziano także specjali-

POSTAW NA KADRY – ZAPROGRAMUJ
BIZNES W KIELCACH

styczny kurs języka angielskiego IT, który

W odpowiedzi na postulaty firm repre-

ności zawodowe.

dostarcza młodzieży dodatkowe umiejęt-

zentujących w Kielcach sektor nowocze-

Oprócz działań edukacyjnych w ra

snych usług dla biznesu Miasto Kielce

mach projektu wyremontowano pracow-

zdecydowało się na realizację działań

nię informatyczną, zakupiono nowocze-

zmierzających do rozwoju kadr dla przy-

sny sprzęt – komputery i urządzenia,

szłych pracodawców.

w tym wizualizery, tablety graficzne, ser-

Jedną z najciekawszych w ostat-

Bardzo się cieszymy,
że pozyskane
dofinansowanie
pomaga młodym
ludziom w zdobywaniu
ważnych, praktycznych
umiejętności
informatycznych,
niezbędnych na rynku
pracy. Branża IT jest
jednym z kluczowych
sektorów w Kielcach.
Wierzymy, że pomagając
uczniom już na
etapie nauki szkolnej
kształtujemy kadry
dla inwestorów! A to
zaowocuje rozwojem
naszego miasta.
– Prezydent Kielc,
Bogdan Wenta

wer, roboty do nauki programowania.

nim okresie inicjatyw Miasta Kielce jest

Obecnie działania projektowe są

realizacja projektu pn. „Wysokiej jakości

kontynuowane – kolejna grupa uczniów

kwalifikacje i staże zawodowe kluczem

rozpoczęła kursy programowania, odby-

do sukcesu w branży IT”, który powstał

wające się pod okiem trenerów z czo-

właśnie w odpowiedzi na potrzeby rynku

łowych firm informatycznych z Kra-

usług IT. Działania projektowe były tak

kowa i Warszawy. Młodzież kontynuuje

dobrane, aby każdy z 80 uczestniczących

także specjalistyczny kurs języka angiel-

w projekcie uczniów (profile dwóch kie-

skiego IT.

leckich szkół ponadpodstawowych – tech-

Zapraszamy na www.invest.kielce.pl

nik informatyk oraz technik programi-

po szczegóły dotyczące możliwości ofero-

sta) uzyskał profesjonalne umiejętności,

wanych przez Kielce.

Więcej informacji
Centrum Obsługi Inwestora | Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel.: 41 36 76 571, 41 36 76 557, e-mail: coi@um.kielce.pl
www.invest.kielce.pl, www.mapa.invest.kielce.pl
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Digitalizacja
– konieczność czy szansa?
Tekst | Jan Błażejewski

Na całym świecie obserwujemy obecnie trend związany z szeroko pojętą digitalizacją
procesów w korporacjach, jednostkach zdrowia publicznego czy samorządach. Czy jest
to tylko trend, czy realna transformacja przynosząca korzyści? O procesie digitalizacji
w biznesie opowiada Jan Błażejewski z poznańskiej firmy IC Solutions.

Po ponad pięciu latach pracy w firmie,

wdrażaniu technologii do digitalizacji.

cały proces, naprowadzi na odpowied-

wprowadzającej na rynek system digita-

Drugim ważnym czynnikiem, którego

nie tory, pozwoli odpowiedzieć na klu-

lizacji dokumentacji papierowej oraz inte-

nie można lekceważyć, jest cena. Z pew-

czowe pytania. Prawidłowo wybrany

growaniu jej w procesach firm, szpitali czy

nością nie należy sugerować się jedynie

ekspert zaproponuje także odpowiednie

jednostek samorządowych, moja odpo-

najniższą ceną w kwestii wyboru tech-

narzędzia oraz przedstawi harmonogram

wiedź brzmi – digitalizacja jest szansą!

nologii i firmy pomagającej ją wdrożyć.

wdrożenia najlepszego rozwiązania. Bardzo często firma, która posiada doświad-

Należy zawsze pamiętać, że digitalizacja musi być
zintegrowanym elementem ekosystemu, na którym
pracują pracownicy i ułatwiać im pracę.

czenie i wiedzę w digitalizacji procesów,
posiada już gotowe integracje z systemami dziedzinowymi w różnych obszarach. Jest to niewątpliwie wielka zaleta
takiego rozwiązania, gdyż znacząco ułatwi cały proces, tworząc przy tym kohe-

Mamy do czynienia z trendem, który roz-

W tym przypadku idealnie sprawdza się

rentne środowisko, agregujące dane

wija się i przybiera na sile. Proces ten

stare przysłowie: „chytry dwa razy traci”.

z różnych obszarów organizacji.

został wzmocniony pandemią wirusa

Współpraca z doradcą bizneso-

Niestety, praktyka wielu organizacji

Sars-COV-2 i koniecznością wprowadze-

wym dysponującym wiedzą praktyczną

pokazuje, że digitalizacja często powstaje

nia pracy zdalnej, które znacząco przy-

na temat digitalizacji, znacząco ułatwi

obok najważniejszych systemów firmy,

spieszyły transformację cyfrową wielu
firm i podmiotów.
Digitalizacja nie jest ani łatwa, ani
tania, jednak przy odpowiednim przygotowaniu, zarówno przez przedsiębiorstwo kupujące technologię do digitalizacji, jak i przez firmę wdrażają
c ą, można zakładać duże oszczędności oraz szereg korzyści procesowych,
czy wizerunkowych.

NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK
Zapytacie zatem, w jaki sposób należy się
przygotować do takiego przedsięwzięcia, aby digitalizacja nie stała się kulą
u nogi, a realną optymalizacją procesów
i redukcją kosztów w organizacji? Przede
wszystkim trzeba wybrać do współpracy
firmę, która posiada już portfolio. Takich
firm na polskim rynku jest dużo i mogą
się one pochwalić doświadczeniem we
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co jest ogromnym błędem, ponieważ

dane wartościowe), kiedy nikt nie chce

ogranicza korzyści płynące z jej wprowa-

już wracać do wertowania papiero-

dzenia. Należy zawsze pamiętać, że digi-

wych stron w poszukiwaniu interesu-

talizacja musi być zintegrowanym ele-

jącego hasła. W przypadku digitalizacji

mentem ekosystemu, na którym pracują

jest analogicznie. Gdy raz przyzwycza-

pracownicy i ułatwiać im pracę. Tylko

imy się do faktu, że wczoraj podpisana

w taki sposób digitalizacja może być

umowa już jest dostępna w systemie

efektywna i przynieść najwięcej korzy-

i można ją bez problemu przejrzeć, nikt

ści zarówno tych mierzalnych (oszczęd-

nie będzie chciał powrócić do systemu,

ności, optymalizacja), jak i tych trudno

który wymuszał wizyty w firmowym

mierzalnych (poprawa wizerunku).

archiwum. Szybki dostęp do informa-

Nowa inwestycja
w mieście

cji, poza wygodą, niesie ze sobą również

Gdy raz przyzwyczaimy
się do faktu, że wczoraj
podpisana umowa już
jest dostępna w systemie
i można ją bez problemu
przejrzeć, nikt nie będzie
chciał powrócić do systemu,
który wymuszał wizyty
w firmowym archiwum.

inne korzyści.
Wyobraźmy sobie sytuację w szpitalu, gdy lekarz ratujący czyjeś życie
musi zajrzeć do dokumentacji medycznej
pacjenta. Czas odgrywa wtedy kluczową
rolę. Dzięki automatycznej digitalizacji
dokumentacji medycznej pacjenta i integracji z systemem dziedzinowym (system

Nazwa inwestora:
B. Braun Business Services Sp. z o.o.
Kraj pochodzenia: Niemcy
Branża: Medyczna
Liczba miejsc pracy: 135
Powierzchnia w m2: 440
Siedziba w mieście: Roosvelta, Poznań

HIS) możliwy jest szybki i pełny wgląd
do kompleksowej dokumentacji medycznej. Nasz czas to jeden z najcenniejszych
zasobów, jakie mamy, zarówno w sferze
zawodowej, jak i prywatnej, zatem warto
sięgać po wszystkie dostępne rozwiązania

POROZMAWIAJMY O KORZYŚCIACH

technologiczne, które pozwalają optyma-

Jakie są konkretne korzyści z wdrożenia

lizować nasze działania w taki sposób, by

digitalizacji poza wpisaniem się w świa-

czas był jak najefektywniej wykorzystany.

B. Braun działa w 65 krajach na całym
świecie i jest jednym z wiodących dostawców
i producentów rozwiązań w zakresie
opieki zdrowotnej. Koncern w Polsce
reprezentowany jest przez Aesculap Chifa.
Posiadamy fabrykę narzędzi chirurgicznych

towe trendy? Przede wszystkim szybki
dostęp do informacji. Należę do tego

DIGITALIZACJA A ROI

pokolenia, które pamięta żmudne wyszu-

Ktoś powie – świetnie, ale ja muszę

kiwanie haseł w przepastnych tomach

przedstawić korzyści finansowe, busi-

encyklopedii. Rzecz nie do pomyślenia

ness case wdrożenia technologii umoż-

w dobie powszechnego dostępu do Inter-

liwiającej digitalizację dokumentacji.

netu i Wikipedii (wiem, nie zawsze są to

Tutaj również z pomocą powinien przyjść

w Nowym Tomyślu i Radzyniu Podlaskim
oraz szpital ortopedyczny Ortopedicum
w Krakowie. Nasze centrum kompetencji
powstało w 2014 roku w Nowym Tomyślu
i na początku skupione było tylko na
obszarze finansowym. Ponieważ spełniło
one pokładane przez koncern oczekiwania
dostaliśmy zielone światło do dalszego
rozwoju. Rozszerzyliśmy nasze usługi
o technologie informatyczne oraz
administrację zasobami ludzkimi. W związku
z tym otworzyliśmy biuro w nowej lokalizacji
– Poznaniu. Wynikiem dynamicznego
rozwoju centrum było otwarcie nowej spółki
B. Braun Business Services, która wspiera
cyfrową transformację całego koncernu.

Tomasz Wróbel
Vice Prezes ds. finansowych,
B. Braun
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jest pomijana. Otóż wdrażając innowacyjne rozwiązania, służące szeroko pojętej digitalizacji, budujemy wizerunek
nowoczesnej firmy, która dba o środowisko. Eliminacja tradycyjnej dokumentacji, oznacza realny wpływ na ograniczenie zużycia papieru. Troskę o środowisko naturalne i los naszej planety
widać w strategiach firm niemal wszystkich branż. Banki deklarują zmniejszenie produkcji plastiku, dzięki nowym
kartom bankomatowym z ekotworzywa,
firmy samochodowe natomiast reklamują
głównie modele hybrydowe. Warto zatem
nie tylko kreować się na firmę eco-friendly, ale faktycznie nią być. W ten sposób
nasza organizacja może stać się bardziej
wiarygodna i osiągnąć wymierne korzyści wizerunkowe.
Trendy digitalizacji również mo
doświadczony doradca biznesowy

ich niszczenie czy indeksację. Suma

żemy zaobserwować w całej sferze pub

z firmy oferującej system do cyfryzacji.

tych wszystkich kosztów, w połącze-

licznej, gdzie sukcesywnie wdrażane są

Przedstawiciel firmy pomoże obliczyć

niu z wydatkami na wydruk czy zakup

kolejne cyfrowe obiegi dokumentów, jak

potencjalne korzyści wynikające z digita-

tonerów, może być naprawdę znacząca.

EDM (medycyna), ETO (HR) czy systemy

lizacji. Pierwszym krokiem powinny być
obliczenia na bazie danych z uwzględnie-

Trendy digitalizacji możemy zaobserwować w całej
sferze publicznej, gdzie sukcesywnie wdrażane
są kolejne cyfrowe obiegi dokumentów, jak EDM
(medycyna), ETO (HR) czy systemy EZD (samorządy).

niem tych parametrów, które są istotne
w kontekście zwrotu z inwestycji w technologię. W kontekście opłacalności procesów, które mają podlegać digitalizacji, ważne są takie parametry, jak: czas
pracy pracowników, szybkość przesłania informacji, koszty związane z wytwarzaniem dokumentacji papierowej, jej

Właściwa i skrupulatna analiza, m.in.

EZD (samorządy). Warto się zastanowić,

obiegiem, przechowywaniem czy też

powyższych parametrów, pozwoli nam

czy digitalizacja to w dalszym ciągu trend

późniejszą digitalizacją (skanowanie,

na oszacowanie kosztów wytworzenia

czy może już realny kierunek, w którym

indeksowanie).

dokumentacji papierowej oraz jej obsługi.

wszystkie branże i sektory podążają? Kie-

Czas pracy pracownika, o którym

Mając taką wiedzę możliwe jest obliczenie

runek, który pozwala efektywnie praco-

wspomniałem, to również pieniądze,

zwrotu z inwestycji w digitalizację doku-

wać i zarządzać rosnącą ilością danych.

więc skrócenie czasu na realizację kon-

mentów oraz oszczędności, które organi-

Jeżeli więc dodamy do tego korzyści fi

kretnego zadania (procesu) to także ko

zacja może generować w kolejnych latach.

nansowe, budowę wizerunku firmy

rzyść finansowa dla pracodawcy. Zda-

nowoczesnej i dbającej o środowisko,

rza się również tak, że firmy posiadają

DIGITALIZACJA JEST ECO

odpowiedź na pytanie zawarte w tytule

umowy na zewnętrzną archiwizację

Opowiem o jeszcze jednej kwestii, której

wydaje się oczywista. Digitalizacja to

dokumentacji, logistykę dokumentów,

wartość warto podkreślić, a która często

szansa dla nas wszystkich!

Autor | Więcej informacji
Jan Błażejewski
IC Solutions
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Employer branding na Jurze!!!
Tekst | Anna Tymoshenko

W Częstochowie stawiamy na jakość pracy – to oczywiście działa w dwie strony.
W roku 2021, już po raz czwarty, miasto stało się jesienną stolicą employer brandingu.

TERAZ LEPSZA PRACA
– INNOWACJA OCZYWISTA

Współpraca przedsiębiorców ze

zatrudnianie pracowników (minimum

szkołami, zarówno na poziomie ponad-

80% załogi) w sposób bezpośredni,

Nowe miejsca pracy dla Częstochowian

podstawowym, jak i wyższym, to jedyna

w ramach umów nie omijających prze-

były jednym z priorytetów działań czę-

szansa na wykształcenie wykwalifiko-

pisów prawa pracy oraz inne inicjatywy

stochowskiego samorządu w ostatnich

wanych kadr, zgodnie z realnym zapo-

w ramach odpowiedzialności społecz-

latach. Lepsza Praca to taka, która speł-

trzebowaniem lokalnego rynku pracy.

nej biznesu.

nia oczekiwania, daje satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, umożliwia rozwój
oraz spełnienie ambicji. Lepsza Praca jest
także wykonywana przez wykwalifikowanych i oddanych firmie pracowników.
Chcemy, by częstochowski rynek

4 listopada w Hotelu Arche odbył się Jurajski Kongres
Gospodarczy. Zwieńczyła go Gala Konkursu „Jurajski
Produkt Roku”, która odbyła się już po raz 21.

pracy stał się rynkiem pracodawcy wrażliwego społecznie, który dba o swojego pra-

Zadaniem samorządu jest stworzenie

• Centrum Lepszych Miejsc Pracy znaj-

cownika wiedząc, że jest to jego najwięk-

płaszczyzny do porozumienia tych zależ-

dujące się w budynku Urzędu Miasta

szy kapitał. Częstochowscy przedsiębiorcy

nych od siebie obszarów – edukacji i biz-

Częstochowy, przy ul. Waszyngtona 5

są świadomi konieczności i znaczenia

nesu. Po to zostało stworzone Centrum

w pokoju nr 112 w Centrum Obsługi

inwestycji w rozwój zasobów ludzkich.

Lepszych Miejsc Pracy i taka jest idea

Inwestora. W ramach CLMP działa

Działania w zakresie kształcenia kadr nie

przyświecająca całemu programowi

również portal o nazwie „Teraz Lep-

mogą odbywać się tylko wewnątrz firmy.

Teraz Lepsza Praca.

sza Praca”, umożliwiający spotkanie

Przedsiębiorcy już na poziomie szkół

się w jednym miejscu uczniów szkół

ponadpodstawowych poszukują swoich

ra się na trzech filarach działań:

ponadpodstawowych, przedsiębior-

przyszłych pracowników i starają się mieć

• Program „Fair Play” promuje zasady fair

ców i mieszkańców chcących zmienić

wpływ na profilowanie ich kwalifikacji.
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Program Teraz Lepsza Praca opie-

play na rynku pracy w Częstochowie:

lub znaleźć pracę.
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• Cel: Twój Rozwój to wiele inicjatyw
służących podnoszeniu kwalifikacji
osób, które chcąc mieć lepszą pracę
stawiają na rozwój swoich kompetencji zawodowych.
W ramach Programu powołano
także Rzecznika Praw Pracownika, który
działa w porozumieniu z CLMP.
Częstochowa jest miastem dobrze
pracujących i uczciwych ludzi. Kultura pracy Częstochowian jest bardzo
wysoka, a przemysłowe tradycje, często kultywowane z pokolenia na pokolenie, skutkują wykwalifikowanymi pracownikami z branż przemysłu ciężkiego
i usług. Częstochowska przedsiębiorczość
i kreatywność pomogła rozkwitać miastu podczas zaborów i przejść zwycięsko
czas przekształceń ustrojowych. Dziś MŚP
i przedsiębiorstwa rodzinne wciąż są
kołem napędowym gospodarki w regionie i śmiało kooperują z największymi,
światowymi koncernami, a to wszystko
dzięki jakości kadr, ich kreatywności
i wykształceniu.

JURAJSKI KONGRES GOSPODARCZY
W CZĘSTOCHOWIE PO RAZ CZWARTY
4 listopada w Hotelu Arche odbył się

działalności gospodarczej, wspiera i pro-

Na kongresowym forum wystąpili:

Jurajski Kongres Gospodarczy. Zwień-

muje lokalną przedsiębiorczość i inicja-

prezydent Miasta Krzysztof Matyjasz-

czyła go Gala Konkursu „Jurajski Pro-

tywy gospodarcze.

czyk, przedstawiciele Związku Przedsię-

dukt Roku", która odbyła się już po raz 21.

IV edycja Kongresu była poświę-

biorców i Pracodawców – Częstochowa,

Na początek Kongresu zaplanowano

cona współpracy na płaszczyźnie BIZ-

Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlo-

panel na temat „Częstochowa – Teraz Lep-

NES-UCZELNIE-SAMORZĄD oraz stwo-

wej w Częstochowie, dyrektorzy i prezesi

sza Praca". Po nim rozpoczęły się warsz-

rzeniu klimatu partnerstwa i szans dla

firm z Częstochowy, jak również eksperci

taty „Employer Branding dla dużych

lokalnych firm. W tym roku wydarzenie

od wizerunku pracodawcy, czyli Zyta

i małych", a następnie dwa inne panele

zostało poszerzone o warsztaty Employer

Machnicka (Lightness), Iwona Grochow-

oraz dwa bloki zajęć warsztatowych.

Branding, podczas których pracodawcy

ska (NAIS) oraz Adam Wąsik (Pracow-

„Jurajski Produkt Roku" to już

mogli zgłębić wiedzę dotyczącą wize-

nia EB).

marka sama w sobie. Jego ideą jest

runku pracodawcy i programów zwią-

Partnerem tegorocznej edycji Kon-

stworzenie przedsiębiorcom z regionu

zanych z docenianiem pracowników.

gresu było Pro Progressio, a całą imprezę

możliwości promocji swoich wyjątko-

W programie przewidziano również dys-

– zarówno część dzienną, jak i wie-

wych produktów i usług wyróżniają-

kusje na temat rynku pracy w regionie

czorną – prowadzili: Anna Tymoshenko

cych się wysoką jakością, niepowtarzal-

częstochowskim, programu Teraz Lepsza

– Kierownik Centrum Obsługi Inwestora

nością, jak również wiarygodnością.

Praca, jak również benefitów pracowni-

Urzędu Miasta Częstochowa oraz Wiktor

„Jurajski Produkt Roku” upowszech-

czych i kosztów dobrych kampanii wize-

Doktór – Prezes Pro Progressio.

nia zasady rzetelnego prowadzenia

runkowych firm.

Więcej informacji
Centrum Obsługi Inwestora, Wydział Funduszy
Europejskich i Rozwoju | Urząd Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 3707 212, 34 3707 213
e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl, fer@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl
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Czym Bydgoszcz przyciąga
inwestorów?

Bydgoszcz jest najsilniejszym centrum biznesowym w województwie kujawsko-pomorskim i wciąż
dynamicznie się rozwija, oferując dobry klimat dla przedsiębiorczości i kolejnych inwestycji.
Zdywersyfikowana gospodarka zapewnia stabilne filary wzrostu gospodarczego, a branżowe
raporty potwierdzają wysoką pozycję miasta wśród najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do
prowadzenia biznesu w Polsce. Dlaczego inwestorzy stawiają na Bydgoszcz i na jakie wsparcie
mogą liczyć ze strony miasta? Oto kilka powodów, dla których warto tu zainwestować.

SILNA PRODUKCJA U PROGU NOWEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ
Bydgoszcz to miasto o ugruntowanych

spożywcza, a bydgoskie przedsiębior-

bydgoskie firmy,

tradycjach przemysłowych. Silny i wciąż

stwa z sukcesem operują na europejs

które chcąc dalej

rozwijający się w oparciu o nowoczesne

kich i światowych rynkach, dołączając

wzmacniać swoją

technologie sektor produkcyjny zatrudnia

do grona liderów w swoich branżach.

konkurencyjność na

niemal połowę wszystkich osób pracu-

Walory inwestycyjne miasta są doce-

rynku, inwestują nie tylko

jących w mieście, zaś industrialna prze-

niane nie tylko przez polskich, lecz także

w rozwój infrastruktury, lecz także

szłość Bydgoszczy stanowi ważny kon-

przez wielu zagranicznych inwestorów.

w zasoby kadrowe, gdzie potrzebne

tekst dla tworzenia współczesnego kli-

Dodatkowo, rozwój i umiędzynarodo-

są bardzo różnorodne kompetencje.

matu gospodarczego. Lokalna gospo-

wienie sektora aktywnie wspierają dzia-

Sprzyjający klimat biznesowy, kapi-

darka opiera się na takich branżach,

łania Bydgoskiego Klastra Przemysło-

tał ludzki i ogromny potencjał gospo-

jak: elektromaszynowa, środków trans-

wego, posiadającego status Krajowego

darczy przyczyniają się do rozwoju

portu, narzędziowa i przetwórstwa

Klastra Kluczowego.

bydgoskich przedsiębiorstw, które

tworzyw polimerowych, zbrojeniowa,

Przemysł 4.0, innowacyjne rozwią-

elektroniczna, telekomunikacyjna czy

zania, nowe technologie – to napędza dziś

śmiało wkraczają w erę nowej rewolucji przemysłowej.

DOGODNA LOKALIZACJA DLA BRANŻY MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNEJ
Mocny sektor produkcyjny, dynamicznie rosnąca branża e-commerce, jak i dogodna
lokalizacja miasta wraz z rozbudowywaną siecią dróg ekspresowych, sprzyjają rozwijaniu się w mieście rynku magazynowo-logistycznego, który dziś odgrywa ważną
rolę w gospodarce regionu. Centralne umiejscowienie Bydgoszczy na mapie Polski,
dostęp do międzynarodowego lotniska, dobre skomunikowanie z portami morskimi
w Trójmieście oraz dużymi ośrodkami gospodarczymi, jak Berlin czy Wrocław – to
istotne czynniki przemawiające na korzyść miasta w perspektywie wyboru tej lokalizacji przez inwestorów z sektora magazynowo-logistycznego. Na wzrost atrakcyjności Bydgoszczy jako centrum logistycznego wpływa także budowa ważnych dróg ekspresowych: będącej w realizacji trasy S5 i planowanej S10, które połączą Wybrzeże
ze Śląskiem oraz Warszawę ze Szczecinem.
W ciągu ostatnich lat zasoby nowoczesnych powierzchni produkcyjno-magazynowych dynamicznie wzrosły i obecnie zajmują ok. 470 000 m2, a w budowie
i na etapie planowania pozostaje ponad 340 000 m2 parków magazynowych o wysokim standardzie. Dedykowana oferta inwestycyjna sprawia, że Bydgoszcz została
już dostrzeżona przez międzynarodowych deweloperów i prezentuje duży potencjał w kontekście uruchamiania kolejnych inwestycji w nowoczesne powierzchnie produkcyjno-magazynowe czy w zakresie wynajmu istniejących już obiektów.
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NOWOCZESNE USŁUGI, BIURA I TECHNOLOGIE
Bydgoszcz znaj-

produkcyjny. Taki zrównoważony roz-

rozwijaniem narzędzi chmurowych,

duje się w gronie

wój, oparty na synergii kompetencji, jest

technologii 5G, przemysłu 4.0 i rozwią-

w a ż ny c h l o k a -

często powodem decyzji międzynarodo-

zań smart city, a także z automatyzacją

lizacji w Polsce

wych podmiotów o rozwijaniu właśnie

czy możliwością współpracy z różnymi

także dla inwestycji

w Bydgoszczy swoich kluczowych ope-

sektorami i branżami.

z sektora nowoczesnych

racji biznesowych.

Na dynamiczny wzrost sektora

usług biznesowych. W „mie-

Duża koncentracja firm informa-

BPO/SSC odpowiedział także bydgoski

ście otwartym na outsourcing” działa

tycznych sprawia, że w ogólnopolskim

rynek nowoczesnych powierzchni biuro-

ok. 60 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D,

zestawieniu ośrodków IT Bydgoszcz pla-

wych, których aktualne zasoby przekra-

a liczba miejsc pracy w tym sektorze

suje się w ścisłej czołówce lokalizacji

czają 136 000 m2. Nowe biurowce przy-

obecnie przekracza już 11 500, z czego

wybieranych przez globalne firmy tech-

ciągają wysokim standardem wykoń-

ponad 80% generują usługi IT, tworząc

nologiczne. Dowodem na to są chociażby

czenia, lokalizacją w centrum mia-

silną lokalną specjalizację. Coraz pręż-

istniejące w Bydgoszczy centra usług

sta, łatwym dostępem do komunikacji

niej działają tu także centra finansowo-

takich korporacji, jak np.: Atos, Nokia,

publicznej, a także licznymi udogodnie-

-księgowe oraz contact centre. Główni

Asseco, Sii czy GlobalLogic. Coraz więcej

niami technologicznymi czy możliwo-

przedstawiciele sektora w mieście roz-

podmiotów z branży IT zdobywa mię-

ścią zaaranżowania według indywidu-

wijają specjalistyczne procesy bizne-

dzynarodowe wyróżnienia za najwyż-

alnych oczekiwań. Ponadto, w Bydgosz-

sowe i realizują projekty dla najwięk-

szy poziom dostarczanych produktów

czy dostępne są także powierzchnie typu

szych, globalnych firm IT, telekomuni-

i usług, a bydgoscy specjaliści mają swój

flex office, które stanowią istotne wzboga-

kacyjnych, ubezpieczeniowych czy auto-

znaczący wkład w realizację ważnych

cenie oferty biurowej i zapewniają dosko-

motive, potwierdzając najwyższy poziom

i prestiżowych projektów, jak np. obsługa

nałą alternatywę przy wyborze miejsca

świadczonych usług i kompetencji bydgo-

IT Igrzysk Olimpijskich. Perspektywa

działalności zarówno dla nowych inwe-

skich kadr. Z usług i produktów dostar-

dalszego rozwoju branży IT w Bydgosz-

storów, rozważających tę lokalizację, jak

czanych przez obecne w mieście firmy

czy związana jest obecnie m.in. z dyna-

i obecnych w mieście przedsiębiorców

IT chętnie korzysta np. lokalny sektor

micznym wzrostem rynku e-commerce,

czy start-upów.

ZASOBY LUDZKIE NA MIARĘ OCZEKIWAŃ INWESTORÓW
Ważnym aspektem dla inwestorów jest

Miasto posiada rozwiniętą bazę techno-

dostęp do odpowiednich zasobów ludz-

logiczną i naukową, co stanowi ważny

kich i kompetencji. Również w tym zakre-

argument dla kolejnych firm rozważa-

sie bydgoski rynek jest dla nich atrak-

jących ulokowanie swoich oddziałów

cyjny. Obecność ponadmilionowej popu-

w mieście nad Brdą.

lacji w promieniu 50 km stawia miasto
w uprzywilejowanej pozycji pod kątem
dostępności kadry pracowniczej.
Bydgoszcz posiada także atrakcyjną ofertę edukacyjną i bazę akademicką. Na zlokalizowanych tu uczelniach
kształci się ponad połowa ogólnej liczby
studentów w województwie kujawsko-pomorskim. Dla inwestorów ważny jest
ponadto profil kształcenia, który dostosowany jest tu w dużej mierze do potrzeb
lokalnej gospodarki, a dodatkowym atutem jest techniczny profil edukacji w bydgoskich szkołach średnich.
Miasto wspiera też współpracę
instytucji edukacyjnych ze środowiskiem
biznesowym. Bydgoscy uczniowie i studenci korzystają z atrakcyjnych programów klas patronackich czy kierunków
kształcenia tworzonych we współpracy
z firmami inwestującymi w mieście.
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INWESTYCJE

ATRAKCYJNA OFERTA I WSPARCIE DLA INWESTORA
Sprawną i efektywną realizację proce-

giełdy kooperacyjne

sów inwestycyjnych w mieście komplek-

oraz zagraniczne misje

sowo wspiera Bydgoska Agencja Roz-

gospodarcze.

woju Regionalnego (BARR). To spółka

Przedsiębiorcy po

miejska, która oferuje profesjonalną

szukujący dogodnej loka-

obsługę inwestycji w formule „one stop

lizacji mogą liczyć w Bydgosz-

shop” oraz pomoc w ramach tzw. opieki

czy na różnorodną ofertę terenów inwe-

poinwestycyjnej. W BARR inwestor może

stycyjnych. Wygodnym źródłem infor-

liczyć m.in. na wsparcie w wyszukaniu

macji jest prowadzona przez Bydgoską

odpowiedniego terenu lub powierzchni

Agencję Rozwoju Regionalnego i stale

biurowej, zdobyciu istotnych danych

aktualizowana internetowa baza ofert

o potencjale lokalnego rynku, uzyska-

inwestycyjnych, która zawiera dostępne

niu niezbędnych decyzji administracyj-

tereny i obiekty o różnej wielkości oraz

nych i pozwoleń, przeprowadzeniu pro-

przeznaczeniu. Do sprzedaży w gra-

cesów rekrutacyjnych czy aplikowaniu

nicach miasta przeznaczone są rozle-

o dostępne w mieście zachęty inwesty-

głe obszary (ok. 150 ha), zlokalizowane

cyjne. Agencja pomaga też w ubiega-

w niewielkiej odległości od międzynaro-

niu się o dostępne fundusze na roz-

dowego portu lotniczego oraz zapewnia-

wój działalności, a ponadto organizuje

jące dostęp do dróg krajowych i trans-

liczne szkolenia i warsztaty biznesowe,

portu kolejowego.

ROZWÓJ W DUCHU „WORK-LIFE BALANCE”
Najważniejszym czynnikiem zarówno

odzyskujące swój dawny blask planty nad

dla rozwoju biznesu, jak i całego miasta,

Starym Kanałem Bydgoskim. Pozytyw-

pozostają ludzie – stąd też ocena jako-

nej energii zaczerpnąć można także nad

ści życia odgrywa coraz większą rolę

brzegami przepływającej przez centrum

w procesie dalszego rozwijania inwesty-

rzeki Brdy. Obok tętniących życiem głów-

cji. Bydgoszcz, jako „butikowa” lokaliza-

nych ulic i placów, warto zajrzeć w ciche

cja, czyli duże miasto pozbawione wielu

zaułki, oferujące nietypowe, a zarazem

niedogodności charakteryzujących wiel-

klimatyczne i inspirujące miejsca. To tu

kie metropolie, staje się atrakcyjna dla

odnaleźć można alternatywne kawiarnie,

kolejnych utalentowanych specjalistów,

niewielkie puby z lokalnymi browarami,

którzy mają tu szansę na rozwój kariery

secesyjną architekturę skąpaną w melo-

w duchu idei „work-life balance”. Byd-

dyjnych dźwiękach płynących z okien

goszcz to miasto harmonii i równowagi,

zabudowań bydgoskiej dzielnicy muzycz-

dbające o naturę i stale inwestujące, by

nej, nietuzinkowe muzea czy zabytki

być coraz bardziej przyjaznym miejscem

hydrotechniki związane z przemysłową

dla mieszkańców i ludzi biznesu. Przy-

historią miasta, a nawet pełen regio-

ciąga atrakcyjną ofertą kulturalną, miesz-

nalnych i naturalnych wyrobów byd-

kaniową i edukacyjną, z ciekawymi miej-

goski frymark. Takie miejsca, a przede

scami do aktywnego wypoczynku oraz

wszystkim ludzie, których można tu spo-

realizowania swoich pasji.

tkać, tworzą niepowtarzalny klimat Byd-

Bydgoszcz oferuje liczne tereny zie-

goszczy. Warto go choć na chwilę spró-

lone – zadbane miejskie parki, kompleksy

bować i dać się zauroczyć tym miastem,

leśne, urokliwe przestrzenie położonej

by do niego wracać, a nawet przywiązać

w sercu miasta Wyspy Młyńskiej czy

się na dłużej.

Więcej informacji
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Uni Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 585 88 23, e-mail: barr@barr.pl
www.barr.pl
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Twój HR w naszych rękach
Zaufaj 20-letniemu doświadczeniu!

outsourcing

rekrutacje
specjalistów

kontakt@grupaprogres.pl
www.grupaprogres.pl

raporty
branżowe
na zlecenie

pracownicy
fizyczni

błyskawiczne
rekrutacje

AKTUALNOŚCI HR

HAYS: PRACODAWCY PRZEWIDUJĄ WZROST WYNAGRODZEŃ
I PLANUJĄ LICZNE REKRUTACJE W ROKU 2022
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Rok 2022 będzie niezwykle dynamiczny

Firmy przyzwyczaiły się do funkcjo-

Chociaż wzrost wynagrodzeń na

pod względem rekrutacji. Firmy planują

nowania w pandemii, a dynamika rynku

rok 2021 planowało 57 proc. pracodaw-

zatrudniać, lecz są świadome, że konku-

rekrutacyjnego w 2021 roku pod wieloma

ców, to finalnie podwyżki przyznało

rencja o pracownika rośnie. Jak wynika

względami przewyższyła oczekiwania.

71 proc. organizacji. Aby móc zbudować

z badania omówionego na łamach

Znoszenie obostrzeń, wzrost aktywności

skuteczne i kompetentne zespoły, praco-

Raportu płacowego Hays 2022, blisko

biznesowej i akcja szczepień zmotywo-

dawcy musieli nie tylko oferować konku-

trzech na czterech pracodawców ocze-

wały firmy do odbudowy zespołów i dal-

rencyjne stawki kandydatom, lecz rów-

kuje wyzwań rekrutacyjnych. O zmianie

szych inwestycji – również w cenne kom-

nież zwiększać atrakcyjność warunków

nastrojów na rynku pracy może świad-

petencje. Aż 95 proc. pracodawców obję-

współpracy z obecnymi pracownikami.

czyć fakt, iż odsetek ten w skali roku

tych badaniem Hays Poland przewiduje,

Chociaż w minionym roku podwyżkę uzy-

wzrósł aż o 34 pkt. proc.

że w 2022 r. będzie prowadzić rekruta-

skało 62 proc. specjalistów i menedżerów,

cje. Jednocześnie 46 proc. z nich oczekuje,

to większość pracowników nie jest zado-

że liczba prowadzonych procesów będzie

wolona z otrzymywanego wynagrodze-

większa niż ta odnotowana w minio-

nia. W 2022 wzrost wynagrodzeń prze-

nym roku. Powodów takiego stanu rze-

widuje trzech na czterech pracodawców,

czy należy upatrywać w ogólnie dobrej

natomiast obniżki płac – zaledwie 3 proc.

kondycji firm działających na polskim

firm objętych badaniem Hays Poland.

rynku, ambitnych planach rozwojowych

Dla wielu pracodawców będzie to

oraz stałym napływie nowych inwesty-

tożsame z koniecznością stałego podno-

cji zagranicznych.

szenia atrakcyjności oferty kierowanej

Pracodawcy zapytani o specjali-

do obecnej kadry. Liczyć będzie się jed-

zacje, których dotyczyć będą prowa-

nak nie tylko wynagrodzenie, ale również

dzone przez nich rekrutacje, najczęściej

aspekty pozafinansowe – jasna ścieżka

wskazują IT (40 proc. firm), sprzedaż (30

kariery, upskilling umożliwiający pozy-

proc.), finanse i księgowość (26 proc.)

skanie cennych umiejętności, work-life

oraz obsługę klienta i produkcję (po 25

balance i elastyczność.

proc.). Wyniki badania jednoznacznie

Pełna wersja raportu

pokazują, iż rok 2022 będzie czasem

dostępna jest na

kontynuacji trendu wysokiej aktywno-

stronie www.hays.pl/

ści rekrutacyjnej firm.

raport-placowy.
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POCZĄTEK ROKU Z REKORDOWO DUŻYM
ZAPOTRZEBOWANIEM NA NOWYCH PRACOWNIKÓW
Od stycznia do marca 2022 roku aż

Największych wzrostów liczby

W analizie ManpowerGroup prze-

43 proc. firm w Polsce chce pozyski-

zatrudnionych oczekują firmy z sektora

analizowano także dane dla 23 rynków

wać nowych pracowników, podczas gdy

produkcji przemysłowej (+39 proc.), gdzie

z regionu Europy, Bliskiego Wschodu

19 proc. planuje redukować etaty. To

aż 53 proc. firm chce zwiększać zatrud-

i Afryki (EMEA). Choć prognoza dla Pol-

rekordowe wyniki od początku realizacji

nienie, a tylko 10 proc. zmniejszać liczbę

ski jest rekordowo optymistyczna to

badania ManpowerGroup w Polsce, czyli

etatów. Wzrosty spodziewane są także

i tak znajduje się w końcówce regional-

od 2008 roku. Tylko 36 proc. nie przewi-

w sektorach IT & technologii, telekomu-

nego zestawienia. W rankingu rynków,

duje zmian w składzie swoich zespołów,

nikacji, komunikacji i mediów (+37 proc.)

gdzie w kolejnym kwartale będzie naj-

a 2 proc. nie wie, co przyniesie najbliż-

oraz bankowości, finansów, ubezpieczeń

łatwiej o nową pracę, przoduje Irlandia

szy kwartał. Prognoza netto zatrudnienia

i nieruchomości (+36 proc.).

(+47 proc.) i Holandia (+47 proc.). Bar-

(różnica pomiędzy odsetkiem firm planu-

Wśród regionów najwyższe prog

dzo wysokie wyniki wskazały też przed-

jących wzrost a odsetkiem planującym

nozy rekrutacyjne wskazali pracodawcy

siębiorstwa z Portugalii (+37 proc.), Nie-

spadek zatrudnienia) wynosi +25 proc.,

z centralnej, wschodniej i północnej Polski.

miec (+36 proc.), Izraela (+36 proc.)

co jest jednym z najwyższych wyników

Najszybciej rozbudowywać swoje

i Austrii (+36 proc.). Najniższe a jedno-

od początku realizacji badania w Polsce.

struktury chcą duże przedsiębiorstwa.

cześnie i tak optymistyczne plany mają

Prognoza netto zatrudnienia, wskazana

pracodawcy z Czech (+14 proc.), Grecji

przez pracodawców z tej grupy, wynosi

(+16 proc.), Węgier (+19 proc.) i Słowa-

+34 proc., chęć pozyskania nowych pra-

cji (+21 proc.).

cowników potwierdza aż 52 proc. firm,

Raport z perspektywami dla naj-

natomiast 18 proc. zamierza redukować

bliższego kwartału można pobrać ze

etaty. Średnie (+27 proc.) i małe (+23

strony www.manpowergroup.pl.

proc.) firmy także chcą w znacznym stopniu powiększać swoje zespoły. Najmniej
optymistyczne są mikrofirmy, gdzie prognoza wynosi jedynie +4 proc., co jest
zapowiedzią stagnacji w zakresie rekrutacji nowych pracowników.

CHRISTIAN ULRICH NOWYM DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM
BURO HAPPOLD NA EUROPĘ
Christian Ulrich został mianowany

Nominacja Christiana przypada

siedzibę NOSPR w Katowicach, czy też

nowym Dyrektorem Zarządzającym

w kluczowym momencie dla firmy i sta-

wielokrotnie nagradzany most Lille Lan-

na Europę w Buro Happold, renomowa-

nowi centralną część jej strategii rozwoju.

gebro w Kopenhadze.

nym międzynarodowym, wielobranżo-

James Bruce, CEO, ujawnił swoje ambitne

wym biurze projektowym. Zostanie on

plany na początku 2021 r., według któ-

partnerem oraz dołączy do globalnego

rych w ciągu najbliższych sześciu lat Buro

zespołu zarządzającego firmy. Christian

Happold ma podwoić wielkość, z 2000

będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój

do 4000 pracowników, m.in. dzięki przeję-

Buro Happold w Europie. Nominacja jest

ciom, spółkom joint venture oraz partner-

potwierdzeniem jego dotychczasowych

stwom w kluczowych regionach na całym

osiągnięć i kompetencji zawodowych,

świecie, w tym także w Europie.

zdobytych w czołowych firmach konsul-

Ugruntuje to pozycję Buro Hap-

tingowych w Niemczech, a w szczególno-

pold, które nieprzerwanie, od ponad

ści na poprzednim stanowisku, jako Chief

25 lat zaangażowane jest w jedne z naj-

Operating Officer w Arcadis, oddziale

większych i najbardziej prestiżowych

na Europę Środkową. Christian wniesie

projektów w całej Europie, w tym w Pol-

do firmy bogactwo wiedzy i relacji bizne-

sce. Można wśród nich wymienić m.in.

sowych, w połączeniu z solidną, specjali-

arenę sportową SAP Garden w Mona-

styczną wiedzą oraz szerokim wglądem

chium, najwyższy budynek w Unii Euro-

w rynek europejski.

pejskiej – Varso Tower w Warszawie,
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KARIERA I ROZWÓJ

Czy Silversi mogą uratować
pracodawców w dobie
niedoboru talentów?
Tekst | Monika Smulewicz

Silversi to reprezentanci pokolenia określanego przez socjologów i demografów mianem
„baby boomers”, a więc roczniki powojenne do połowy lat 60. XX w. Dziś mają już powyżej 50 lat.

Na rynku pracy, który boryka się z nie-

na własnej skórze, i nie byli to wyłącz-

korzystały ze smartfonów od dzieciń-

zaspokojonym popytem na pracowni-

nie pracownicy średniego szczebla. Zja-

stwa, a portale społecznościowe nie są

ków, a przede wszystkim z problemem

wisko to dotyczy zarówno menedże-

ich naturalną domeną, bardzo szybko

niedoboru talentów, wydaje się, że są oni

rów, jak i specjalistów. Po zwolnieniu

zdołali opanować nowe technologie,

tą grupą ludzi, która powinna szczegól-

ich szanse na znalezienie nowej pracy

jeśli tylko było to konieczne i wynikało

nie interesować pracodawców. Oprócz

są przeważnie bardzo małe, zwłaszcza

z potrzeb zawodowych, bądź życio-

kompetencji i zwykle solidnego wykształ-

jeśli nie zostaną uruchomione polecenia

wych. Ich podejście bowiem ma bar-

cenia, dysponują najcenniejszym chyba

i dobre znajomości.

dziej praktyczny, utylitarny charakter,
niż np. Millenialsów, dla których jest to

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić,
że na rynku istnieje rodzaj „szklanego sufitu” dla osób 50+.
Szczególnie boleśnie przekonują się o tym pracownicy
z tego pokolenia, kiedy dochodzi do ich zredukowania.

po prostu styl życia. Całkiem możliwe,
że dzięki temu właśnie Silversi potrafią
zachować dystans i są bardziej odporni
na manipulacje i coraz powszechniejsze fake newsy.
Podobnie rzecz ma się z rozwojem
kompetencji. Młodzi, będący na krzywej
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atutem, jakim jest doświadczenie zawo-

Managerowie z młodszych poko-

wznoszącej budowania kariery i groma-

dowe, ale także życiowe. Jednak praktyka

leń nie widzą w swoich zespołach osób

dzenia doświadczeń, w naturalny spo-

pokazuje, że Silversi nie leżą w orbicie

starszych, nie są w stanie dostrzec atu-

sób dążą do rozwoju, jednak nie biorą

zainteresowań pracodawców i rekrute-

tów, jakie zespoły, którymi kierują, mo

pod uwagę, że ich starsze koleżan

rów. Krótki rzut oka na portale z ogłosze-

głyby zyskać dzięki pozyskaniu Silversów.

ki i koledzy wiele szkoleń już przeszli,

niami o pracę zdaje się to potwierdzać.

Często też obawiają się rywalizacji, kwe-

a w toku swojej kariery rozwijali po

Dlaczego zatem większość ofert nie jest

stionowania swojego autorytetu czy kon-

trzebne im kompetencje. Nie jest to jed-

adresowana do pracowników z tej grupy

fliktów. Wydaje się, że wynika to z nasta-

noznaczne z niechęcią do rozwoju, po

lub przynajmniej nie bierze się ich pod

wienia młodszych roczników, które na

szerzania wiedzy. Silversi po prostu

uwagę? Czy pracodawcy mogą pozwo-

dodatek kierują się stereotypami. Prze-

potrafią dokonywać wyborów pod kątem

lić sobie na komfort odpuszczenia takiej

ważnie odbierają więc starszych kolegów

tego, co jest dla nich użyteczne. Jeśli

grupy potencjalnych kandydatów?

i koleżanki jako seniorów, nie podziela-

jakaś umiejętność będzie im potrzebna

jących ich zainteresowań i zachwytów

w pracy, bądź życiowo okaże się nie-

Z CZYM MIERZĄ SIĘ SILVERSI
NA RYNKU PRACY?

social mediami, a zatem pewnie kiepsko

zbędna – z pewnością ją opanują.

posługujących się nowymi technologiami.

Przeprowadzone w Polsce bada-

Z dużym prawdopodobieństwem można

Ponadto pracownicy 50+ nie są w oczach

nie ujawniło, że ok. 99% respondentów

stwierdzić, że na rynku istnieje rodzaj

młodszych tak bardzo nastawieni na roz-

z grupy Silversów korzysta ze sklepów

„szklanego sufitu” dla osób 50+. Szczegól-

wój i poszerzanie kompetencji.

internetowych i bankowości interneto-

nie boleśnie przekonują się o tym pra-

Oczywiście jest to mocno uprosz-

wej, a ponad 1/3 badanych gra w gry

cownicy z tego pokolenia, kiedy docho-

czone podejście, krzywdzące, a w wielu

mobilne (raport AdColony), co w oczywi-

dzi do ich zredukowania. Wielu z Silver-

aspektach nawet dyskryminujące Sil

sty sposób przeczy stereotypom o zapóź-

sów miało okazję przekonać się o tym

versów. Mimo że starsze roczniki nie

nieniu technologicznym Silversów.
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CO TO WŁAŚCIWIE ZNACZY SILVERS
I CZY TO FAKTYCZNIE JUŻ SENIOR?

Trzeba też zauważyć to, że w ciągu

STEREOTYPY W POSTRZEGANIU SILVERSÓW

lat znacząco zmieniły się uwarunkowa-

Wciąż pokutuje mit młodych pracowni-

Nazwa pokolenia, biorąca się od siwego

nia społeczne. Przesunięciu uległa gra-

ków jako chłonnych wiedzy, chcących

koloru włosów jego przedstawicieli, jest

nica mentalna wejścia w wiek dojrzały.

się rozwijać i świetnie obznajomionych

nieco stereotypowa. Silversi absolutnie

W połowie XX w. ludzi po 40. roku życia

z technologiami. Czy to oznacza jednak,

się nie czują się seniorami. Wielu z nich

traktowano jak osoby starsze. Rzecz jasna

że Silversi nie chcą się rozwijać i nie są

miało bezpośrednią okazję praktycznie

inne były warunki pracy i jej rodzaj. Obec-

głodni wiedzy? W odróżnieniu od np.

przekonać się w naszym kraju, że przej-

nie w Polsce jest około 9 milionów repre-

przedstawicieli pokolenia Millenialsów,

ście na wcześniejszą emeryturę to utopia.

zentantów pokolenia Silver. Prognozy

czy Zetek, Silvers wydaje się bardziej

Wprowadzone w latach 90. XX w. reformy

demograficzne mówią, że w 2040 r. będą

skupiony na realizacji celu. Rzadziej się
rozprasza, potrafi używać excela, często

Atuty reprezentantów pokolenia Silversów można
wykorzystać z powodzeniem w zawodach, gdzie ważne są
kontakty z ludźmi i obsługa klienta. Są bardziej wiarygodni
niż młodzi, oczywiście nie w każdej branży.
Przydaje się także ich umiejętność łagodzenia konfliktów.

na bardziej zaawansowanym poziomie
niż młodzi. Silvers nie studiuje zaocznie
i wcale nie musi opiekować się małymi
dziećmi, chyba że pomaga swoim dzieciom w opiece nad ich potomstwem.
To przecież czyni go bardziej empatycznym i otwartym niż jego młodsi koledzy
i koleżanki. Jego życiowym priorytetem

i fundusze emerytalne, które obiecywały

oni stanowić przeszło 50% polskiego spo-

nie jest zachowanie work-life balansu,

wakacje pod palmami na emeryturze,

łeczeństwa. To przedstawiciele tego poko-

bo najpewniej już taki osiągnął. W więk-

okazały się tylko reklamowymi wizjami.

lenia, jako pracownicy, na własnej skó-

szym stopniu niż Millenialsi i Zetki gotowy

To, m.in. dlatego Silversi są tak zmotywo-

rze doświadczyli efektów transformacji

jest do poświęcenia dodatkowego czasu,

wani. Wynika to z konieczności poprawy

gospodarczej w naszym kraju i spowodo-

gdy jest to wymagane przez pracodawcę.

stanu swoich finansów, by zabezpie-

wanych tym kryzysów. W ich CV wpisane

Dorastał i nabierał nawyków w innej kul-

czyć się na przyszłość bez konieczno-

są zmiany właścicielskie, recesje, upadło-

turze pracy niż obecnie.

ści oglądania się na wsparcie państwa

ści firm, które jakoś przetrwali i potrafili

Marketingowcy globalnych bran-

czy miraże, które obiecywały fundusze.

odnaleźć się na rynku pracy. Taki bagaż

dów już dawno dostrzegli potencjał

Silversi umieją liczyć, w związku z tym

doświadczeń wydaje się przecież przy-

zakupowy pokolenia Silver. Zauwa-

liczą na siebie.

datny na dzisiejsze turbulentne czasy.

żyli zmiany demograficzne i kulturowe.
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W kampaniach promocyjnych zerwali ze

swojej kariery, budują kompetencje i wła-

pracodawcy. Bardziej patrzą z perspek-

stereotypowym wizerunkiem seniora.

sną reputację. Doświadczenie Silversów

tywy, co mogą dać od siebie, niż dla sie-

Teraz w przekazach marketingowych

bierze się ze skumulowanej przez lata

bie zyskać. Nie potrzebują też ciągłych

są oni ukazywani jako osoby aktywne,

wiedzy. Ponadto są oni konsekwentni

pochwał i codziennej motywacji do pracy.

zaangażowane, ceniące rozwój. W social

w działaniu, zmierzają do realizacji celu,

Atuty reprezentantów pokolenia

mediach pojawili się tzw. Silver Influen-

bez zbędnego rozpraszania się. Doświad-

Silversów można wykorzystać z powo-

cerzy. Na rynku pracy w Polsce, wciąż

czenie i praca w różnych firmach niesie

dzeniem w zawodach, gdzie ważne są

dysponując wyborem spośród dwóch

też ze sobą na ogół dobrą organizację.

kontakty z ludźmi i obsługa klienta.

kandydatów o podobnym doświadczeniu i kwalifikacjach, z czego jeden po 30.,
a drugi po 50., większość pracodawców
zdecyduje się na młodszego kandydata.
Dzieje się tak mimo tego, że kompetencje Silversa będą wyższe.

Około 99% respondentów z grupy Silversów korzysta ze
sklepów internetowych i bankowości internetowej, a ponad
1/3 badanych gra w gry mobilne (raport AdColony).

Do krajów o najwyższym współczynniku aktywności zawodowej poko-

Wśród cech miękkich niewątpliwym

Są bardziej wiarygodni niż młodzi, oczy-

lenia 50+ należą państwa skandynawskie,

atutem są spokój, nieuleganie emocjom,

wiście nie w każdej branży. Przydaje się

wynosi on tam ponad 74%. Podobnie jest

racjonalna ocena sytuacji. W toku swo-

także ich umiejętność łagodzenia konflik-

na Islandii, Nowej Zelandii i Izraelu. Taki

jej kariery zawodowej przyszło im współ-

tów. W Polsce stały jest deficyt doświad-

indeks cyklicznie publikuje firma PwC

pracować w różnych zespołach i komu-

czonych inżynierów. Ci z długim stażem

(PwC Golden Age Index). W rankingu tym

nikować się z różnymi osobami. To bar-

mogą być z powodzeniem wykorzystani

Polska znajduje się w trzeciej dziesiątce.

dzo przydatne umiejętności. Dojrzały

w szkoleniu i doskonaleniu młodszych

Nie dziwi to, skoro oferty pracy pełne są

pracownik zdążył już zbudować wiedzę

pracowników. Rekruterzy powinni doce-

wciąż sformułowań o „młodym, dyna-

zawodową, co oznacza także najczęściej

nić również ich elastyczność i gotowość

micznym zespole”.

poznanie swoich mocnych i słabych stron.

do pracy w niepełnym wymiarze. Wielu

Świadomość taka pozwala trzeźwo szaco-

z nich może pamiętać jeszcze język rosyj-

JAKIE SĄ ATUTY SILVERSÓW?

wać ryzyka i konsekwencje pobieżnego

ski, którego uczyli się wiele lat. Tę kom-

Ci z pracodawców, którzy zdecydowali się

i wybiórczego realizowania powierzo-

petencję można odświeżyć i wzmocnić,

na zatrudnienie przedstawicieli pokole-

nych zadań.

a na rynkach wschodnich stale używa się

nia Silversów, podkreślają ich dyspozy-

W zmiennej rzeczywistości praco-

cyjność i elastyczność. Wynika to z faktu,

dawcy oczekują od podwładnych szyb-

tego języka.
Doświadczenie życiowe i dojrzałe

że na ogół mają już dorosłe dzieci, któ-

kiego tempa, elastyczności, znajomo-

podejście biznesowe starszych pracow-

rym nie muszą poświęcać czasu. W Pol-

ści nowoczesnych narzędzi. Z drugiej

ników z dużym prawdopodobieństwem

sce głównie kobiety odpowiadają za dom,

strony słyszy się narzekania na nielojal-

będzie stanowić atut dla zatrudniają-

zatem wysoka dyspozycyjność w wieku

ność i roszczeniowe podejście młodszych

cych ich pracodawców, pozwoli budo-

50+ dotyczy również ich. Silversi prze-

pokoleń. Faktem jest też, że szefowie

wać przewagę konkurencyjną. Zatrudnia-

ważnie są też o wiele zdrowsi od swo-

z pokolenia baby boomers mają tenden-

nie Silversów nie musi być tylko koniecz-

ich rodziców. Jest to skutkiem innego

cję do zapominania o tym, że 20-latkowie

nością związaną z brakami kadrowymi

rodzaju pracy, jaki wykonują, ale też dba-

i 30-latkowie domagają się częstej infor-

na rynku pracy.

łości, jaką Silversi przywiązują do wła-

macji zwrotnej. Zwrócenie im uwagi,

Jest jeszcze wiele do zrobienia

snego zdrowia. Dysponują ponadto więk-

że zrobili coś źle po upływie miesięcy,

w tym obszarze, zwłaszcza w zakresie

szymi zasobami finansowymi niż ich

np. przy okazji rocznej rozmowy oce-

stworzenia odpowiedniej atmosfery w or

rodzice, więc są w stanie sięgnąć po pry-

niającej, wywołać może tylko ich iryta-

ganizacji, a przede wszystkim w doko-

watną opiekę medyczną. Inne ich atuty

cję. Osoby dojrzałe wiekiem przejawiają

naniu zmiany mentalnościowej wśród

to: dobre wykształcenie, lojalność oraz

zwykle większą skłonność do akcepta-

menedżerów. Zarządzanie różnorodno-

wysoka motywacja.

cji reguł organizacji, niż ich kwestiono-

ścią pokoleniową stanowi już dziś duże

Uwagę zwraca przede wszystkim

wania. Oczywiście, że oczekują uzna-

wyzwanie – nie tylko dla zespołów odpo-

ich doświadczenie zawodowe i życiowe.

nia, jak każdy człowiek, lecz zazwy-

wiedzialnych za HR.

Młodsi dopiero pracują nad rozwojem

czaj najważniejsze jest dla nich dobro

Autor
Monika Smulewicz| Partner, dyrektor zarządzająca outsourcingiem
kadr, płac i rachunkowości w Grant Thornton;
Założycielka społeczności HR na Szpilkach oraz Akademii Mistrzostwa
Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi
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Wszystko, czego potrzebuje
Twoja firma do akceptacji
kart płatniczych,
w jednym pakiecie.
• Rodzaj terminala i pakiet cenowy,
dopasowany do Twojego biznesu
• Wsparcie naszego zespołu i
możliwość zawarcia umowy online
• Twoje pieniądze na koncie dostępne
już następnego dnia roboczego

Skontaktuj się z nami
www.worldline.com/merchant-services
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Rekrutacja? To proces,
który nie zaczyna i nie kończy się
na ogłoszeniu o pracę
Tekst | Monika Jagodzińska

Zaczynamy nowy proces rekrutacyjny w firmie X. Tworzymy treść ogłoszenia, następnie publikujemy
je na stronie internetowej firmy, ewentualnie dodatkowo na jakimś zewnętrznym portalu i czekamy
na aplikacje ze strony kandydatów… To już historia. Czasy, kiedy sama publikacja ogłoszenia
o pracę wystarczyła, aby pomyślnie przeprowadzić proces rekrutacyjny, minęły bezpowrotnie.
Rekrutacja to dziś dobrze zaplanowany proces odbywający się na wielu płaszczyznach.

ZACZNIJMY OD... EMPLOYER BRANDINGU

• Silna marka pracodawcy to lepsze
dopasowanie kandydatów do kultury

Wyróżnienie treści ogłoszenia to podstawa.

możliwości wyróżnienia się na rynku

organizacyjnej firmy i mniejsza rota-

Oferty pracy są często pierwszym wraże-

pracy, tak aby stać się pożądanym pra-

cja pracowników. Kandydaci znają

niem, jakie kandydat będzie miał na temat

codawcą i w efekcie wygrywać w wyścigu

lub kojarzą firmę już na etapie rekru-

firmy pracodawcy. Organizacje świadomie

o najlepsze talenty. Organizacje prowa-

tacji i wstępnie wiedzą, czy chcą tam

dostosowują język komunikacji w treści

dzą starannie zaplanowane działania

pracować.

ogłoszeń rekrutacyjnych do stylu swojej

employer brandingowe, które – choć nie

• Efektywny employer branding zapew-

codziennej komunikacji ze steakholderami.

przynoszą natychmiastowych efektów

nia większą liczbę spontanicznych

Każda branża czy firma ma swój charak-

– to na końcu bez wątpienia pomagają

rekrutacji do firmy – w tym także na sta- ter i kierowany przekaz komunikacyjny

w prowadzonych rekrutacjach. Skuteczny

nowiska, które nie są objęte w danym

jest tego odzwierciedleniem. Warto zatem

employer branding to obecnie baza dla

czasie procesem rekrutacji. Dzięki temu

zadbać o nieszablonowe kreowanie treści

rekrutacji – buduje pozytywne skojarze-

można powiedzieć, że działania emplo-

i personalizację kontentu – czyli stworzenie

nia wśród kandydatów, zarówno pasyw-

yer brandingowe przynoszą efekty dłu

komunikatu, który pasuje właśnie do nas.

nych, jak i aktywnych, którzy śledzą

go po zakończonej kampanii.

nasze aktywności na profilach społecz-

• Kreatywny employer branding gwa-

nościowych, czytają treści na firmowym

rantuje wyższą satysfakcję i zaanga-

blogu, czy też uczestniczą w organizowa-

żowanie pracowników z wykonywa-

nych przez nas wydarzeniach. Kandydaci

nej pracy.

dużo chętniej podejmują pracę w fir-

• Atrakcyjna marka pracodwacy przy-

mach, z którymi mają pozytywne skoja-

ciąga nie tylko kandydatów, lecz także

rzenia, i które mają pozytywny wizeru-

klientów. Klienci częściej odczuwają

nek pracodawcy na rynku.

większy związek z markami produktów, które postrzegają jako dobrych

DLACZEGO EMPLOYER BRANDING
JEST WAŻNY W REKRUTACJI?
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CONTENT IS KING – BILL GATES

W dzisiejszych czasach firmy poszukują

pracodawców na rynku.
W Cpl sprawdziliśmy, że dobrze

Procesy rekrutacyjne
z wykorzystaniem
przewodników dla
kandydatów kończą się
30-procentowo większą
skutecznością oraz
skracają czas trwania
procesu o 20%.

• Skuteczne działania employer bran-

zaplanowana strategia działań employer

dingowe gwarantują obniżenie kosz-

brandingowych, zintegrowana z wybra-

Niezależnie od tego, czy chcemy

tów rekrutacji i skracają czas jej trwa-

nym procesem rekrutacji, to gwarancja

stworzyć swobodne, kreatywne środowi-

nia. Przekładają się również na pozy-

powodzenia działań zarówno dla firm

sko pracy, czy też biznesową atmosferę,

tywny candidate experience w całym

z ugruntowaną pozycją na rynku, jak

używajmy języka, który oddaje kulturę

procesie rekrutacyjnym.

i tych, które dopiero na niego wchodzą.

naszej firmy. Oczywiście nie zapominajmy
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o podstawowych informacjach, jakie

Coraz więcej firm przygotowuje

powinno zawierać ogłoszenie o pracę,

także dedykowane przewodniki rekru-

PRACA PO ZNAJOMOŚCI, CZYLI
PROGRAMY POLECEŃ KANDYDATÓW

takich jak np. nazwa stanowiska, miej-

tacyjne dla kandydatów, zainteresowa-

Ogólnoświatowe badania jasno potwier-

sce pracy, opis obowiązków i wymagań

nych udziałem w dalszym procesie rekru-

dzają, że polecenia pracowników to naj-

na danym stanowisku, rodzaj współpracy,

tacji, w których szczegółowo prezentują

bardziej efektywne źródło pozyskiwania

czy popularne ostatnio coraz bardziej

swoją markę jako pracodawcę na rynku,

kandydatów. Według LinkedIn, 45% pra-

informacje na temat wynagrodzenia.

opisują dany proces rekrutacyjny, ofe-

cowników pozyskiwanych z rekomenda-

Ogłoszenie powinno angażować także

rowane bonusy etc. To na pewno dodat-

cji pozostaje w firmie dłużej niż cztery

nasze zmysły wzrokowe, dlatego atrak-

kowy wyróżnik, który może zachęcić

lata. Dla porównania, 25% pracowni-

cyjna szata graficzna, spójna z identyfi-

do dalszego udziału w rekrutacji. Nasze

ków pozyskiwanych za pośrednictwem

kacją wizualną firmy to absolutny „must

doświadczenie pokazuje, że procesy

tradycyjnych ogłoszeń o pracę pozostaje

have”, jeśli chcemy wyróżnić się w gąsz-

rekrutacyjne z wykorzystaniem przewod-

w firmie przez około dwa lata.1 Dobrze

czu innych ofert o pracę.

ników dla kandydatów kończą się 30-pro-

zaprojektowany system poleceń to dosko-

W Cpl zawsze bacznie przyglą-

centowo większą skutecznością oraz

nałe wsparcie do prowadzonych proce-

damy się komunikacji kreowanej przez

skracają czas trwania procesu o 20%.

sów rekrutacyjnych, podnoszący ich

naszych klientów, starannie dobierając
treści do specyfiki firmy naszego partnera. Punktem wyjścia jest zawsze to,
jak klient prezentuje swoją organizację – zachowujemy tym samym spójność
i ciągłość komunikacji. Z doświadczenia
wiemy, że w przypadku bardziej rozbudowanych procesów rekrutacyjnych warto
postawić na stworzenie dedykowanego

Według LinkedIn 45% pracowników pozyskiwanych
z rekomendacji pozostaje w firmie dłużej niż cztery lata.
Dla porównania, 25% pracowników pozyskiwanych za
pośrednictwem tradycyjnych ogłoszeń o pracę pozostaje
w firmie przez około dwa lata.

kontentu, wykreowanego pod potrzeby

Aktywne kreowanie kontentu to szansa

efektywność i obniżający koszty, zwięk-

danego procesu rekrutacyjnego. Wów-

na wdrożenie do strategii rekrutacyj-

szający pulę kandydatów i skracający

czas samo ogłoszenie to tylko mały ele-

nej organizacji, coraz bardziej popular-

czas rekrutacji. Według danych LinkedIn

ment całości. Tutaj dobrym rozwią-

nego ostatnio inbound recrutiment, który

proces rekrutacji może ulec skróceniu

zaniem są indywidualne strony inter-

zakłada, że to kandydat znajduje firmę,

z 60 do nawet 35–40 dni.2

netowe tzw. landing page, dzięki któ-

a nie na odwrót. To doskonale sprawdzi

rym możemy dużo szerzej opowiedzieć

się również w przypadku kandydatów

o danym procesie rekrutacyjnym, zapre-

pasywnych. To proces długofalowy, ale

zentować go w szczegółach omawiając

przy odrobinie wytrwałości przynosi bar-

np. proces rekrutacji, benefity itp.

dzo dobre efekty.
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kandydatów. Warto zadbać również
o obecność na forach internetowych, czy
portalach dedykowanych danym branżom. Decydując się jednak na rekrutację w mediach społecznościowych
dobrze jest dokonać selekcji i wybrać te
kanały, które pomogą nam w komunikacji z naszymi kandydatami. Duża liczba
kont na portalach jest raczej gwarancją porażki niż sukcesu – bowiem w tym
wypadku liczy się jakość, a nie ilość.
Dobrze jest również postawić na różnorodność komunikatu, bo samo publikowanie ofert pracy to już dziś za mało.
Aktywna obecność w wirtualnym
świecie daje możliwość prezentowania
marki z różnych perspektyw – kreowania jej wizerunku jako pracodawcy oraz
docierania z komunikatem do specjalistów w naszej dziedzinie. Social media to
także przestrzeń do wykorzystania potenZ doświadczenia Cpl Poland wy sprawdzonym przez nas modelem, bar-

cjału pracowników, jako ambasadorów

nika, że jest to źródło, które dostarcza dzo dobrze działa mechanizm, w którym

naszej marki. Stanowią oni wiarygodne

nie tylko dobrze dopasowanych do danej po wysłaniu formularza zgłoszeniowego,

źródło informacji, a dodatkowo aktyw-

oferty kandydatów, ale także zrekru- zarówno kandydat, jak i osoba, która go

ność, zaangażowanie pracowników oraz

towani pracownicy są bardziej zaan- poleciła, otrzymują stosowne powiado-

ich historie przyciągną uwagę kandyda-

gażowani, zmniejszając tym samym mienia mailowe, następnie – po przejęciu

tów do organizacji i zachęcą do apliko-

współczynnik rotacji w organizacji. procesu przez dedykowanego rekrutera

wania na oferty pracy.

W przypadku tego typu programów warto – obie strony są informowane na bieżąco

Rekrutacja dziś nie zaczyna i nie

zadbać o prosty i jasny przekaz prezen- o postępach i kolejnych etapach. To gwa-

kończy się na samym ogłoszeniu o pracę.

tujący warunki programu poleceń, który rancja jakości i bezpieczeństwa, budująca

To rozbudowany proces, który składa się

jednocześnie zachęci do udziału. Jednym wzajemne zaufanie.

z wielu czynników. Na co dzień pracujemy

z podstawowych elementów procesu jest
przygotowanie dedykowanego formularza, który w łatwy sposób pozwala zgłosić kandydata do procesów rekrutacyjnych. Przyjazny interfejs, który krok po
kroku poprowadzi użytkownika przez
proces, to bardzo ważny element – im
bardziej skomplikowane procedury,

Widocznym trendem ostatnich lat jest wykorzystanie
mediów społecznościowych w procesach rekrutacyjnych.
Dobrze prowadzone profile na LinkedIn, Facebooku czy
Instagramie umożliwią dotarcie do tysięcy potencjalnych
kandydatów.

tym łatwiej o zniechęcenie już na etapie początkowym.

NA KONIEC NIE ZAPOMINAJMY

Jednym z kluczowych elementów O SILE SOCIAL MEDIÓW

nad tym, jak kandydaci postrzegają naszą
firmę na rynku pracy poprzez szereg

programów poleceń kandydatów są także Widocznym trendem ostatnich lat jest

wspomnianych aktywności. Aktywizacja

nagrody – tutaj najczęściej spotykane są wykorzystanie mediów społecznościo-

kandydatów odbywa się dużo wcześniej

bonusy pieniężne, które bez wątpienia wych w procesach rekrutacyjnych.

niż nasze ogłoszenie o pracę zostanie opu-

zaspokoją potrzeby każdego. Niemniej Dobrze prowadzone profile na LinkedIn,

blikowane i kończy się długo po zakoń-

jednak, na rynku spotykane są również Facebooku, czy Instagramie, umożli-

czonym procesie – a tak naprawdę nie

nagrody rzeczowe – ma to jednak miej- wią dotarcie do tysięcy potencjalnych

powinna się kończyć nigdy.

sce szczególnie w przypadku wewnętrznych programów poleceń. Najważniejsze
jest, aby dopasować nagrody do potrzeb
naszej grupy docelowej. Aby program
poleceń przyniósł oczekiwany rezultat, w postaci zatrudnienia kandydata
i wynagrodzenia dla polecającego, warto

Autor
Monika Jagodzińska
PR & Marketing Lead, Cpl Poland

zadbać także o przejrzystą komunikację
na każdym etapie procesu. Zgodnie ze
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Sprawdź, aby każda interakcja z
Klientem była szansą na sprzedaż!
Kosmetyki luksusowe

Kosmetyki luksusowe

Aktywuj teraz

Środa, 21 grudnia
Środa
Asystent wirtualny

Wiadomości i połączenia na tym
czacie są teraz zabezpieczone
szyfrowaniem end-to-end. Kliknij,
aby uzyskać więcej informacji.

Cześć, jestem twoim
wirtualnym asystentem,
Jak mogę Ci pomóc?
6:03 PM

Chciałbym uzyskać
dodatkową poradę, aby wybrać
odpowiedni dla mnie produkt.
6:03 PM
Asystent wirtualny

Mamy nowe dodatki do naszej
kolekcji pielęgnacji skóry. Jako nasz
lojalny klient, otrzymasz go do
wypróbowania jako pierwszy
wraz ze specjalnym prezentem 9:03 AM

Połączę Ciebie z naszym
konsultantem pielęgnacji
skóry. Czy wideo jest w
porządku?
6:03 PM

Wspaniale
6:03 PM

Przejdź do sklepu Online

Wyślij wiadomość...

Dostosuj kampanie
marketingowe do
zachowania Klientów

Oszczędź na automatyzacji
komunikacji poprzez
chatbota

Popraw wskaźniki obsługi
Klienta

Przyspiesz swoją cyfrową transformację
Dostarczaj płynne rozwiązania wielokanałowe
we wszystkich punktach styku
Chcąc uzyskać więcej informacji, odwiedź www.infobip.com
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Ambitne projekty
kluczem do rekrutacji
najlepszych specjalistów
Wywiad z Dariuszem Korkiem – Dyrektorem Zarządzającym ASTEK Polska.

FOCUS ON Business: Grupa ASTEK w Pol-

ASTEK Polska obchodzi w tym roku

rozwój spółki w aspekcie technologicz-

sce powstała dzięki zakończonemu nie-

piętnastolecie działalności na krajo-

nym jest absolutnie kluczowy.

dawno procesowi łączenia firm ASTEK

wym rynku. Jakie wartości pomogły

Bardzo długo się do tego przygoto-

Polska, Core Services, ProSoftLab i Inti-

organizacji zachować wiodącą pozy-

wywaliśmy, rozbudowując Centra Kom-

tek. Jak to połączenie wpłynęło na nowe

cję w branży?

petencyjne i tworząc zaplecze IT Deli-

perspektywy rozwoju dla firmy?

Jeśli miałbym wybrać jedną z naj-

very & Support. Mogę z dumą powie-

Dariusz Korek, ASTEK Polska: Połą-

ważniejszych wartości, będzie to zdecy-

dzieć, że dzisiaj mamy unikalne na rynku

czenie spółek daje nam ogromne możli-

dowanie wiarygodność firmy. Jesteśmy

kompetencje, ekspertów i możliwości,

wości – powiększyliśmy portfel klientów,

wiarygodni w stosunku do pracowni-

żeby otworzyć nowy rozdział w rozwoju

mamy dostęp do najlepszych praktyk każ-

ków i współpracowników, a także klien-

firmy. Jesteśmy gotowi wesprzeć naszych

dej ze spółek oraz wspólne bazy referen-

tów i rynku. Zawsze dotrzymujemy słowa

klientów na wszystkich etapach realiza-

cji i zasobów. Co szczególnie ważne, mamy

i wywiązujemy się ze swoich zobowiązań

cji projektów czy usług. Możemy doradzić

dużo większe możliwości w zakresie

– to dewiza zarówno moja, jak i całej

wybór właściwego rozwiązania na bar-

rekrutacji najlepszych specjalistów. Fuzja

organizacji. Działamy na bardzo konku-

dzo wczesnym etapie, gdy potrzeby nie są

to także pozyskanie wielu wartościowych

rencyjnym rynku, w ciągle zmieniających

jeszcze skonkretyzowane. Nie mniej waż-

pracowników – ekspertów w swoich dzie-

się realiach. Aby sprostać wymaganiom

nym aspektem kierującym nas w stronę

dzinach. Dzięki nim możemy zaofero-

naszych klientów musimy być elastyczni

technologii są partnerstwa, i tu możemy

wać naszym klientom usługi, których

i ciągle rozwijać naszą ofertę. Wszystko

pochwalić się np. współpracą ze świato-

do tej pory nie było w naszym portfolio,

po to, by ASTEK Polska był wiarygodnym

wym liderem rozwiązań do monitoringu

czyli np. outsourcing kwalifikowany czy

i rzetelnym partnerem, na którym zawsze

i analizy systemów, czyli firmą Dynatrace.

usługi inżynieryjne.

można polegać.

Pracujemy również nad nawiązaniem

Budowa Grupy ASTEK w Polsce to

kolejnych partnerstw.

dla mnie ogromna satysfakcja, ale też
ogromna odpowiedzialność – współpracuje z nami już blisko 2000 osób, realizujących projekty dla ponad 100 klientów.
Jaki był miniony rok dla Grupy ASTEK
w Polsce?

Jeśli miałbym wybrać jedną z najważniejszych
wartości, będzie to zdecydowanie wiarygodność firmy.
Jesteśmy wiarygodni w stosunku do pracowników
i współpracowników, a także klientów i rynku.

Ostatni rok mogę podsumować jako
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kolejny bardzo udany. Pomimo trwającej

Jak z organizacji dostarczającej zasoby IT

Obszary działalności Grupy ASTEK opie-

pandemii pozyskaliśmy nowych klien-

zmieniliście się w firmę technologiczną?

rają się na eksperckiej wiedzy i dostępie

tów, poszerzyliśmy współpracę z istnie-

Wynika to z zapotrzebowania

do utalentowanych profesjonalistów.

jącymi klientami o nowe obszary, wzmoc-

naszych klientów, rynku, a także chęci

Jak zmienia się rynek profesjonalistów

niliśmy wizerunek marki i wykonaliśmy

ciągłego rozwoju wewnątrz organizacji.

IT? Jak udaje się zatrudniać i zatrzymać

z nawiązką zakładany plan roczny. Ten

ASTEK Polska ma stabilną i ugruntowaną

w firmie największe talenty?

świetny wynik zawdzięczamy przede

pozycję jako dostawca usług z zakresu

Dysponujemy ponad stutysięczną

wszystkim ciężkiej pracy całego zespołu

outsourcingu IT. Zależy nam na tym, aby

bazą wykwalifikowanych specjalistów

ASTEK Polska. Jestem bardzo wdzięczny

był również liderem w dziedzinie reali-

IT, ale to nie wystarczy, aby móc ich

pracownikom i konsultantom za ich

zacji projektów informatycznych i dostar-

zatrudnić i utrzymać w firmie. Musimy

współpracę i postawę.

czania usług zaawansowanych – dlatego

oferować ciekawe i rozwojowe projekty
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związane z najbardziej topowymi tech-

Centrów Kompetencyjnych? Czy poz

nologiami, pracę na rzecz firm, które są

wala on na szybsze i elastyczne dopa-

liderami w swoich branżach, stabilność

sowanie się do potrzeb klientów?

zatrudnienia, dobrą atmosferę i inne

Zdecydowanie tak. Centra Kom-

dodatki, takie jak spotkania integracyjne

petencyjne ASTEK Polska to wysoko

czy udział w szkoleniach.

wyspecjalizowane jednostki działające

Bardzo istotne jest dla nas, by każdy

w ramach poszczególnych technologii.

konsultant miał stałe wsparcie opiekuna

Centra są jednym z fundamentów

z ramienia ASTEK Polska. Dlatego też

naszego sukcesu, ponieważ gwarantują

w 2021 r. wprowadziliśmy projekt ASTEK

możliwość zarządzania rotacją i trans-

Care, który pomógł nam w standaryzacji

ferem wiedzy. Praca w ramach Centrów

działań na linii account manager – kon-

daje specjalistom IT szerokie perspek-

sultant. Efekty działania programu oce-

tywy rozwoju, wymianę kompetencji,

niliśmy bardzo pozytywnie, dlatego zde-

budowę społeczności i dostęp do najlep-

cydowaliśmy o rozszerzeniu programu.

szych praktyk. Z kolei naszym Klientom,

Z początkiem roku 2022 stworzy-

Centra Kompetencyjne zapewniają ela-

liśmy zespół Resource Managerów, któ-

styczne dopasowanie do potrzeb danego

rych zadaniem jest bieżące wsparcie kon-

projektu, eliminują lub znacząco zmniej-

sultantów m.in. w zakresie ich dalszego

szają rotację, pozwalają na transfer wie-

rozwoju w ramach organizacji, wyszuki-

dzy i zapewniają dostęp do know-how

wania odpowiednich projektów i badania

w zakresie nowych technologii.

ich satysfakcji.

Mocno inwestujemy w działania Employer Branding.
Doceniają to także nasi pracownicy i współpracownicy,
dzięki którym zostaliśmy nagrodzeni tytułem Najlepsze
Miejsce Pracy w Polsce.
Mocno inwestujemy w działania

Pandemia znacząco wpłynęła na

Employer Branding. Doceniają to także

wszystkie sektory, także rynek IT. Jak

nasi pracownicy i współpracownicy,

radzicie sobie z organizacją pracy?

dzięki którym zostaliśmy nagrodzeni

Z perspektywy niemal dwóch lat

tytułem Najlepsze Miejsce Pracy w Polsce.

pracy zdalnej, możemy niemal ze stu-

Otrzymaliśmy także wyróżnienie Great

procentową pewnością przyjąć, że praca

Place to Work, przyznawane na podsta-

zdalna w modelu hybrydowym zostanie

wie audytu kulturowego praktyk panują-

z nami na dłużej. Praca w modelu zdal-

cych w firmie. Budowanie marki praco-

nym, przy właściwej organizacji, odpo-

dawcy to skomplikowany i długotrwały

wiednich narzędziach, dobrze wyznaczo-

proces. Jest to jednak działanie konieczne

nych celach, atrakcyjnych systemach pre-

do tego, by nadal rekrutować najlep-

miowych, niewiele różni się od tej, jaką

szych specjalistów.

wcześniej wykonywaliśmy z naszych

Wiemy, jak ważna jest dzisiaj spo-

biur w całej Polsce. Nie ukrywam jed-

łeczna odpowiedzialność biznesu i także

nak, że wszystkim nam doskwiera brak

na tym polu jesteśmy aktywni. Dbamy

codziennego kontaktu ze współpracowni-

o CSR, podejmujemy działania, by udo-

kami. Na szczęście w ubiegłym roku udało

bardzo cenne – zarówno w wymiarze

skonalić system zarządzania na rzecz

nam się spotkać na wyjeździe firmowym

organizacyjnym, jak i związanym z dostę-

ochrony środowiska. Aktywnie działamy

i kilku spotkaniach integracyjnych. Mam

pem do najlepszych praktyk oraz infor-

w ramach United Nations Global Compact

nadzieję, że w 2022 r. będziemy mieć

macji o rynku czy potrzebach klientów.

– największej na świecie inicjatywy sku-

szansę na powtórzenie tych aktywności.

W coraz szerszym zakresie współpracu-

piającej biznes działający na rzecz zrów-
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jemy nie tylko z centralą z Francji, ale

noważonego rozwoju. Ponadto kolejny,

Grupa ASTEK działa na całym świe-

również z oddziałami z innych krajów,

siódmy już rok z rzędu zostaliśmy laure-

cie. W jaki sposób korzystanie z mię-

w obrębie projektów realizowanych

atem rankingu „Gazele Biznesu”.

dzynarodowych doświadczeń i wiedzy

w modelu Nearshoring i Offshoring. Sta-

wspiera działalność w Polsce?

nowi to dla nas dodatkowe źródło cieka-

Na czym polega system zespołów

Wiedza i doświadczenie naszych

eksperckich pracujących w ramach

zagranicznych oddziałów są dla nas

wych i ambitnych projektów, na które
czekają nasi konsultanci.
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Jakie są dalsze kierunki rozwoju firmy?

nam to również gwarancję bycia bardziej

Jak będzie wyglądała strategia na naj-

atrakcyjnym pracodawcą.

bliższe lata?

Chcemy dalej zacieśniać naszą
współpracę z pracownikami, konsul

Ogromną szansą jest dla nas zakoń-

tantami i klientami – ostatnie lata były

Chcemy rozwijać ofertę usług zaa

czona fuzja z firmami CORE Services, Pro-

dla mnie jasnym potwierdzeniem,

wansowanych, ponieważ zależy nam

SoftLab i Intitek. Od stycznia tego roku

że outsourcing to ludzie, relacje i wza-

na pozyskaniu nowych klientów, w szcze-

działamy już pod jednym szyldem – wspól-

jemne zaufanie. To właśnie na warto-

gólności zagranicznych. Będzie to dla nas

nie tworzymy świetny i zaangażowany

ściach, pełnych życzliwości, szacunku

kolejna szansa na stały wzrost przycho-

zespół. Ostatnie miesiące były okresem bar-

oraz zaufania, budujemy ASTEK Polska.

dów spółki przez kolejne lata. Jest to

dzo intensywnej pracy związanej z integra-

zgodne z długoterminową strategią mię-

cją procesów i przygotowaniem do wspól-

dzynarodowej Grupy ASTEK, ale daje

nej pracy w ramach jednej organizacji.
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Dziękujemy za rozmowę.
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Znajomość niszowych języków
to atut na rynku pracy
O wymaganiach, jakie stawia się profesjonalnym tłumaczom i o specyfice tego
zawodu rozmawiamy z Markiem Jankowiczem-Bogdańskim, Project Managerem
oraz Dominiką Paciechą, Senior Project Coordinator z Kelly Services.

FOCUS ON Business: Na czym polega
praca profesjonalnego tłumacza?
Marek Jankowicz-Bogdański,
Kelly Services: Tłumacz to osoba, która
przełamuje bariery komunikacyjne nie
tylko między ludźmi, którzy władają
obcymi dla siebie językami, ale także
między kulturami, dialektami, i wszelkimi różnicami, jakie mogą z tego wynikać. W branży tłumaczeń istnieje wiele
ścieżek kariery, na przykład: tłumaczenia przysięgłe, lokalizacja językowa, tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne.
Specyfika pracy, jako tłumacz w Kelly
Services Poland, jest związana z tłumaczeniami konsekutywnymi. Wszyscy nasi
tłumacze pracują zdalnie. Poza dedykowanym sprzętem, takim jak smartphone
czy zestaw słuchawkowy, podstawowym
narzędziem pracy jest dedykowana aplikacja mobilna, która umożliwia tłumaczenia na odległość. Są to tłumaczenia
związane z dziedzinami: medycyny,
prawa, finansów, a więc poziom znajomości języka angielskiego musi być bardzo wysoki.

Wszyscy nasi tłumacze
pracują zdalnie. Poza
dedykowanym sprzętem,
takim jak smartphone
czy zestaw słuchawkowy,
podstawowym
narzędziem pracy jest
dedykowana aplikacja
mobilna, która umożliwia
tłumaczenia na odległość.
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kandydatów na profesjonalnego tłumacza w Kelly Services Poland oczekujemy
komunikatywności, otwartości, empatii, opanowania, profesjonalizmu oraz
odporności na stres.
Czy jest to zawód niszowy czy wręcz
przeciwnie? Jak oceniacie Państwo
zapotrzebowanie instytucji i firm
na translatorów?
M.J.B.: W dobie globalizacji, znajomość języków obcych staje się koniecznością. Władanie językami obcymi to umiejętność, która jest pożądana wśród pracodawców. Otwiera drzwi do szerszych
możliwości na rynku pracy. Zawód tłumacza na pewno nie jest więc niszowy,
chyba, że mamy do czynienia z tłumaczem języków uchodzących za niezwykle rzadkie. Współpraca międzynarodowa między firmami i instytucjami jest
coraz częstszym zjawiskiem, uważam
więc, że zapotrzebowanie instytucji i firm
na tłumaczy będzie tylko rosło.
Ile zarabia tłumacz? Jakie czynniki
mają wpływ na wysokość zarobków?
M.J.B.: Zarobki tłumaczy są uzależnione od języka, jakim władają, jak
i zapotrzebowania na rynku. Na zapotrzebowanie wpływa ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza na świecie. Jeśli dany
język zyskuje na popularności i coraz więNajłatwiej będzie to wytłumaczyć

obcego, którego biegłość na określonym

cej osób zaczyna nim władać, to stawki

poziomie będzie istotna z punktu widze-

oferowane na rynku pracy mogą być

Wyobraźmy sobie sytuację, w któ-

nia profilu stanowiska. Z tym ostatnim

coraz mniejsze. Na pewno na największe

rej osoba polskojęzyczna, przebywająca

będzie również wiązała się znajomość

zarobki mogą liczyć tłumacze języków

w Stanach Zjednoczonych, chce udać się

słownictwa – prawniczego, medycznego,

mało spotykanych, mniej popularnych.

na przykładzie.

na wizytę lekarską, a niestety poziom
znajomości języka angielskiego tej osoby
nie pozwala na swobodną komunikację.
Wówczas placówka medyczna używa
aplikacji, dzięki której wizyta staje się
możliwa do zrealizowania. Podczas
wizyty lekarskiej aplikacja przekierowuje połączenie do tłumacza, który prowadzi rozmowę pomiędzy anglojęzycz-

Zarobki tłumaczy są uzależnione od języka, jakim władają,
jak i zapotrzebowania na rynku. Na zapotrzebowanie
wpływa ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza na
świecie. Na pewno na największe zarobki mogą liczyć
tłumacze języków mało spotykanych, mniej popularnych.

nym lekarzem, a polskojęzycznym pacjentem w taki sposób, aby obydwie strony

technicznego, czy jeszcze z innej, równie

Załóżmy, że znam język hiszpański na

w pełni się zrozumiały.

zaawansowanej dziedziny, gdzie ogólna

poziomie biegłym. Myślę o karierze

znajomość języka może być niewystar-

profesjonalnego tłumacza. Od czego

Jakie formalne wymagania pracodawcy

czająca. Celem weryfikacji umiejętności

zacząć?

stawiają tłumaczom? Czy kompetencje

językowych, pracodawcy coraz częściej

D.P.: Należy zacząć od wybrania

miękkie są potrzebne w tym zawodzie?

sięgają po testy językowe – pisemne lub

odpowiedniej ścieżki kariery, dopaso-

Dominika Paciecha, Kelly Servi-

ustne. Uważam, że obok kompetencji

wanej do swoich umiejętności i zain-

ces: Przede wszystkim, oczekiwaną

wyżej wymienionych, te z zakresu mięk-

teresowań. Warto zastanowić się nad

umiejętnością będzie znajomość języka

kich, będą również istotne. W przypadku

tym, jaki profil tłumaczeń nas interesuje
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świecie firmy oferującej usługi tłumaczeń konsekutywnych przez telefon.
Zatrudniamy więc utalentowanych tłumaczy z Polski i z wielu odległych zakątków świata.
Na które języki jest teraz największe
zapotrzebowanie? Czy angielski nadal
króluje?
M.J.B.: Angielski zdecydowanie króluje jako język handlu i biznesu. Według
badań TNS, w Polsce – spośród wielu języków obcych – angielskim włada najwięcej
osób. Obecnie język angielski jest przez
wielu pracodawców postrzegany jako niezbędny, a na rozmowach kwalifikacyjnych rozmowa po angielsku jest bardzo
często obowiązkowa. Wpływa to jednak
na konkurencyjność tego języka na rynku
pracy. Kolejnymi popularnymi językami
są rosyjski i niemiecki, tutaj myślę głównie o branży logistycznej, chociaż nie
tylko. Niemcy są ogromną i silną gospodarką, która poza eksportem i importem dóbr z i do Polski, zakłada w naszym
– czy będą to tłumaczenia konsekutywne,

na podstawie różnych kryteriów, m.in.:

symultaniczne, tłumaczenia tekstów, czy

poziom znajomości języka, akcent, słow-

jeszcze inne. Stanowisko tłumacza nie jest

nictwo, sposób mówienia.

kraju swoje filie i oddziały.
Atutem na rynku pracy będą języki
niszowe, rzadko spotykane w Polsce.

jednorodne, ponieważ zawiera w sobie
mnogość profili. Skupmy również uwagę
na tym, jakie posiadamy predyspozycje,
jaki profil sprawia nam poczucie spełnienia podczas wykonywania obowiązków,
czy znamy inne języki na poziomie przynajmniej komunikatywnym.
Jeśli chodzi o rozpoczęcie kariery
na stanowisku profesjonalnego tłuma-

Obecnie w oddziale BPO prowadzimy rekrutację
dla największej na świecie firmy oferującej usługi
tłumaczeń konsekutywnych przez telefon. Zatrudniamy
więc utalentowanych tłumaczy z Polski i z wielu
odległych zakątków świata.

cza w Kelly Services Poland, należy znać
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język angielski na poziomie C2. Po prze-

Czy za pośrednictwem Kelly Services

W swojej karierze zawodowej zetkną-

słaniu do nas swojej aplikacji, zespół

można znaleźć tłumacza lub pracę

łem się z ludźmi władającymi takimi

rekrutacyjny kontaktuje się z kandy-

tłumacza?

językami, jak: brazylijski, portugal-

datami, aby przeprowadzić rozmowę,

D.P.: Kelly Services Poland prowa-

ski, koreański, japoński, a nawet urdu

która ma na celu dogłębne przedstawie-

dzi swoją działalność zarówno w zakresie

i uzbecki. Oczywiście zapotrzebowanie

nie profilu stanowiska, warunków pracy/

oferowania pracy na stanowisku tłuma-

na dany język wiąże się z wieloma czyn-

świadczenia usług, kończąc na omówie-

cza, w ramach projektu BPO, jak i reali-

nikami, tak lokalnymi, jak i geopolitycz-

niu kolejnych kroków w procesie rekru-

zacji rekrutacji stałych w wielu dziedzi-

nymi, ale z moich obserwacji wynika,

tacyjnym. Drugi etap to test weryfiku-

nach. W przypadku drugiej działalności

że języki azjatyckie i skandynawskie są

jący znajomość języka angielskiego oraz

posiadamy zespół ekspertów, którzy reali-

obecnie bardzo potrzebne, a ludzie, któ-

tego, na który aplikował kandydat. Test

zują procesy rekrutacyjne dla naszych

rzy te języki opanowali, mogą oczekiwać

ma charakter ustny – kandydat za zada-

klientów z wielu branż.

wysokich stawek.

nie ma nagrać odpowiedzi na pytania,

Obecnie w oddziale BPO prowa

które zadaje lektor. Test zostaje oceniony

dzimy rekrutację dla największej na

Dziekujemy za rozmowę.

Focus on Business Polska | styczeń–luty 2022













KARIERA I ROZWÓJ

Biblioteka Managera
DZIENNIK STOIKA. REFLEKSJE I MYŚLI O SZTUCE ŻYCIA NA 366 DNI
Oto nieoceniona pomoc na Twojej ścieżce

Przekonasz się, jak skuteczna jest droga

rozwoju, doskonalenia się w logicznym

stoicyzmu i jak bardzo pomaga nastawie-

myśleniu i poszerzania wiedzy – drugie,

nie na systematyczne ulepszanie swoich

znacznie uzupełnione wydanie dzien-

działań w życiu. Wystarczy codzienna

nika, który ma Ci posłużyć jako inspiracja

refleksja, praktyka i ćwiczenie!

do własnej refleksji i praktyki. W książce

Ta książka jest:

przedstawiono pięćdziesiąt dwie stoickie

• zbiorem myśli wszystkich wielkich

dyscypliny, po jednej na każdy tydzień,

stoików,

aby ułatwić Ci skupienie uwagi na przy-

• inspiracją do codziennych medytacji

pisanej mu praktyce.

• dziennikiem, w którym zapiszesz

Na każdy dzień w roku zaproponowano pytanie, dzięki któremu łatwiej
przygotujesz się do dnia (rano) lub

wszystkie godne zapamiętania myśli,

Autorzy: Ryan Holiday,
Stephen Hanselman
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-283-8125-4
ISBN e-booka:
978-83-283-8126-1

• nieocenioną pomocą w praktykowaniu
stoicyzmu,

dokonasz jego przeglądu (wieczorem).

• przydatnym przewodnikiem towarzy-

Dzięki temu Twoje codzienne wzloty

szącym Ci w codziennych zmaganiach.

i upadki nabiorą nieco innego znaczenia.

UMYSŁ NIEWZRUSZONY. W SZKOLE MISTRZÓW
Współczesny świat jest głośny. Pełen traj-

inspiracji, dzięki którym odzyskasz siłę,

kotu, rozpraszającej paplaniny, powiado-

wyostrzysz swoje spojrzenie i oprzesz się

mień o nieistotnych sprawach i codzien-

pokusom. Staniesz się osobą niepodatną

nego hałasu. Wymaga się od nas ciągłej

na zewnętrzne opinie, pewną własnego

dostępności i nieustannego wystawiania

zdania, taką, która zwycięża. Niezależ-

się na wiadomości, reklamy, doniesienia

nie od tego, czy jesteś sportowcem, pre-

i plotki. Jesteśmy przebodźcowani, prze-

zesem, badaczem, czy pracujesz i wycho-

ciążeni zadaniami, permanentnie zestre-

wujesz dzieci, refleksje towarzyszące lek-

sowani, przekarmieni i niedożywieni.

turze pomogą Ci wytrwać i znaleźć wła-

Kiedy jakimś cudem się zatrzymujemy

sną drogę do doskonałości, szczęścia

i mamy chwilę na autorefleksję, dochodzi

i obecności.

do naszej świadomości, jak bardzo jeste-

Dzięki tej książce zaczniesz:

śmy samotni i że najważniejsze sprawy

• klarownie myśleć i kierować swoimi

przeciekają nam przez palce.
W tej książce znajdziesz mistrzow-

Autor: Ryan Holiday,
Rok wydania: 2022
ISBN:978-83-283-8127-8
ISBN e-booka:
978-83-283-8128-5

ską syntezę kilku koncepcji filozoficznych, składających się na proste przesłanie: niezależnie od tego, kim jesteś

sobie z napięciami,
• stawiać sobie właściwe cele i wyrabiać
dobre nawyki,

i co robisz, aby iść dalej, musisz pozo-

• być osobą produktywną,

stać niewzruszony. Znajdziesz tu sze-

• pielęgnować relacje i cieszyć się speł-

reg prostych wskazówek i wspaniałych
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emocjami,
• podejmować trudne decyzje i radzić

nionym życiem.

Focus on Business Polska | styczeń–luty 2022

YOUR
JOB,
OUR
WORK

pl.gigroup.com

Nowoczesny portal
sektora usług dla biznesu

focusonbusiness.eu

