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WSTĘP

Szanowni Państwo,
Niespodziewana wojna w Ukrainie spowodowała całkowite przemodelowanie wielu
biznesów w Europie. Ukraina, jeden z najważniejszych ośrodków outsourcingowych
Europy, została znacząco wykluczona z biznesowych relacji międzynarodowych.
Wiele ukraińskich firm, które miały swoje centra operacyjne w Charkowie, Kijowie,
Odessie, Lwowie i innych miastach, zdecydowało się na przeniesienie swoich pracowników do Polski i innych krajów. Wojna na Ukrainie na długie lata zmieni życie
nie tylko wielu ludzi, lecz także funkcjonowanie wielu biznesów. Miejmy nadzieję,
że międzynarodowe zaopiekowanie się ukraińskimi firmami pozwoli na ich dalszy rozwój, a tym samym na godne życie zatrudnionych w nich osób i ich rodzin.
Pro Progressio, wydawca FOCUS ON Business od pierwszych dni wojny zaangażowała się w szereg inicjatyw mających na celu wsparcie zmian legislacyjnych
w Polsce, prowadzących do skrócenia oraz zoptymalizowania procesu zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Mamy nadzieję, że poprzez te działania, procesy zatrudniania obcokrajowców w Polsce ulegną znacznej poprawie.
Na stronach FOCUS ON Business prezentujemy Państwu wywiad z Konstantinem Vasyukiem – Dyrektorem Zarządzającym IT Ukraine Association. Wywiadu
tego Konstantin udzielił nam jeszcze przed wybuchem wojny w lutym 2022 r. Warto
jest się wczytać w treść tej rozmowy, aby zrozumieć stopień rozwoju ukraińskiej
branży IT i wyobrazić sobie skalę problemów wynikających z działań wojennych.
Jak zwykle prezentujemy też szereg treści z obszaru biznesu, inwestycji oraz
HR i mamy nadzieję, że zaprezentowane na naszych stronach tematy spotkają się
z Państwa zainteresowaniem.
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

Podcasty dla biznesu

Troska uszyta na miarę pracownika
Szereg nowych wyzwań, już nie tylko tych związanych ze zdrowiem, wymuszają
na przedsiębiorcach nowe strategie rynkowe.

Ulga dla klasy średniej
Czy praktyczny aspekt stosowania ulgi jest tak „różowy”?

Polski Ład – szukanie pozytywów
W nowych przepisach można jednak także znaleźć ciekawe rozwiązania.

Czy można uzyskać zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego?
Pod koniec 2021 r. media obiegła wiadomość, że wypalenie zawodowe zostaje
uznane za chorobę.

Czym jest SOC?
Rodzaje, korzyści i wyzwania związane z bezpieczeństwem, z którymi potrafi
sobie radzić.

Wbrew okolicznościom – zmiana biura w dobie pandemii?
Ponad 1400 pracowników, 40 agentów zmiany i 30 miesięcy – to tylko kilka
najważniejszych liczb, obrazujących skalę przedsięwzięcia 3M GSC Poland.

Projektowanie zrównoważonego środowiska pracy – szanse i wyzwania
Rozmowa z Konradem Krusiewiczem, architektem i założycielem pracowni
architektonicznej The Design Group.

Mentalność obfitości w biznesie
Jak nastawienie do klientów, konkurencji czy pracowników może wynieść lidera
i firmę na wyższy poziom sukcesu.

Czy nearshoring do Polski jest nadal atrakcyjnym sposobem podnoszenia
konkurencyjności dla firm z Europy Zachodniej?
Felieton Szymona Stadnika.

SSC LIONS
Kierunek: innowacyjność i ciągłe doskonalenie
Rozmowa z liderkami pionów finansowych z Elanco Solution Center.

WYWIAD NUMERU
Klimat idealny dla sektora BSS. Pomorze jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji
dla biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej
Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE
Trendy, wady i zalety lokalizacji BPO w 2022 roku
Wywiad z Peterem Ryanem z Ryan Strategic Advisory.
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Wielofunkcyjny ekosystem na Oliwie
Rozmawiamy z Bogusławem Wieczorkiem, Pełnomocnikiem Zarządu ds. public
relations z Olivia Centre w Gdańsku.

Wyjątkowy projekt łączący łódzkie światy biznesu i kultury
Monopolis to wyjątkowy projekt, którego celem od samego początku było połączenie
pozornie odległych światów biznesu i kultury.

Sukces ukraińskiej branży IT
O strukturze, rozwoju i inicjatywach sektora IT w Ukrainie rozmawiamy
z Konstantinem Vasyukiem, Dyrektorem Wykonawczym stowarzyszenia IT Ukraine.

Wszechstronność inwestycyjna Elbląga
Elbląg to miasto wielu udanych inwestycji zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Biznes ma się świetnie w Łodzi
Słowami odmienianymi przy okazji czwartej rewolucji przemysłowej przez
wszystkie przypadki są automatyzacja i robotyzacja.

Kielce atrakcyjne dla inwestora
Coraz więcej zakładów produkcyjnych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw zgłasza
zapytania do Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce.

IT… i jeszcze więcej
IT to bydgoska specjalność na polskim rynku nowoczesnych usług dla biznesu.

Współczesne Katowice
Okres ostatnich dwóch lat wyraźnie uwidocznił przemiany, jakie dokonują się
w niemal wszystkich sektorach i branżach gospodarczych.

Poznań podsumowuje 2021 rok
Miniony rok był naprawdę dobry dla poznańskiego biznesu.

AKTUALNOŚCI HR
Jakie branże wynagradzają najlepiej?
Przegląd Wynagrodzeń i Trendów na Rynku Pracy 2022.

Poszukiwanie pracowników w branży AI – wyzwania i rozwiązania
Jak wygląda sytuacja na rynku polskim i jak można jej zaradzić?

Czy obcokrajowcy uzdrowią polski rynek pracy?
Rozmawiamy z Natalią Myskovą, Dyrektor ds. rekrutacji międzynarodowych oraz
Justyną Lach, Dyrektor Linii Progres HR Logistics z Grupy Progres.

BSS: tu praca szuka człowieka
Rozmowa z Joanną Wanatowicz, dyrektor zarządzającą Grafton Recruitment.

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

TRENDY RYNKU PRACY W 2022 ROKU
Najnowszy raport płacowy Manpower

między innymi z rosnącego popytu na

Dane wskazują, że pomimo prze-

prezentuje trendy w zatrudnieniu, które

nowych pracowników i niewystarczającej

widywanych inwestycji w sztuczną inte-

będą silnie oddziaływały na rynek pracy.

podaży wykwalifikowanych kandydatów.

ligencję, co piąty przedsiębiorca napo-

Dotyczą one m.in. zmieniających się ocze-

Aby zapewnić sobie dotarcie do nowych

tyka trudności w obsadzaniu stanowisk,

kiwań zatrudnionych osób, koncentracji

talentów, firmy stawiają na aktywiza-

takich jak specjalista ds. sztucznej inteli-

na prospołecznych działaniach biznesu

cję grup niedostatecznie reprezentowa-

gencji czy ekspert ds. uczenia maszyno-

oraz wyzwań, związanych z postępują-

nych w organizacjach oraz wyrównywa-

wego. Deficyt kandydatów dysponujących

cym rozwojem technologicznym. Okazuje

nie szans zawodowych kobiet. Jednocze-

kompetencjami cyfrowymi objawia się

się, że aż 4 na 10 pracowników chce decy-

śnie niedobór talentów przyczynia się

także w innych obszarach. Tymczasem

dować o tym, w jakie dni wykonuje swoje

do zwiększenia presji płacowej, wywie-

co trzeci przedsiębiorca zamierza rozwi-

obowiązki zdalnie, a co trzecia organiza-

ranej na organizacje – mówi Katarzyna

jać wewnętrzne systemy z obszaru e-com-

cja planuje zwiększyć nakłady na sztuczną

Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej

merce, analityki danych, chmury oblicze-

inteligencję w 2022 roku. Manpower prze-

w Manpower.

niowej oraz internetu rzeczy.

analizował także dane o wynagrodzeniach
w 10 obszarach gospodarki.
Z raportu wynika, że pracownicy
oczekują szerszej oferty benefitów, pozwalających osiągnąć większą równowagę
między życiem prywatnym i zawodowym. 1 na 4 osoby szuka pracodawcy,
oferującego dodatkowe dni urlopu opiekuńczego, natomiast 3 na 10 pracowników spodziewa się, że firma będzie
podejmować aktywne działania, zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Pracodawcy, którzy chcą przyciągnąć najlepszych kandydatów, próbują odpowiadać
na te ewoluujące potrzeby. Jednocześnie
starają się dbać o integrację pracowników
– ponad 30% firm wdraża programy szkoleniowe z zakresu równości, różnorodności i przynależności.
– W 2022 roku spodziewamy się
dużej dynamiki na rynku pracy, wynikającej
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REGION CEE WCIĄŻ ATRAKCYJNY DLA BIZNESU
POMIMO DEFICYTU TALENTÓW I SYTUACJI GEOPOLITYCZNEJ
Cpl Poland, firma doradztwa personal
nego i rekrutacji opublikowała CEE
Salary Guide 2022, w którym znajduje się zestawienie poziomów wynagrodzeń w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Raport zawiera również obszerne komentarze ekspertów,
oparte na wieloletnich doświadczeniach
w branży oraz prognozy trendów rynkowych na 2022 rok. Jak wynika z publikacji, na przestrzeni ostatnich miesięcy nie
tylko Polska, ale cały region CEE sprawdził się jako atrakcyjne miejsce do kontynuacji biznesu oraz nowych inwestycji.
Opracowanie ułatwi kandydatom, także
tym wkraczającym na rynek pracy w Polsce, poznanie specyfiki rynku pracy oraz

na rynku. Priorytety pracowników prze-

indywidualne poczucie spełnienia. Nie

oszacowanie swoich oczekiwań finanso-

sunęły się też w kierunku dobrego samo-

trzeba wspominać, że także elastyczne

wych w branżach, takich jak: IT, finanse

poczucia, elastycznej organizacji pracy

godziny pracy i możliwość pracy zdalnej

korporacyjne, centra usług wspólnych,

i ogólnej równowagi między życiem

są warunkami koniecznymi w branży.

sprzedaż i marketing.

zawodowym a prywatnym.

Aby obsadzić wszystkie wolne sta-

W 2021 roku wiele firm powróciło

Rok 2022 będzie kolejnym, w któ-

nowiska i pozyskać lojalnych pracow-

do zintensyfikowanych procesów rekru-

rym rynek będzie się zmagać z niedobo-

ników, cała branża powinna otworzyć

tacyjnych, podwajając popyt na pracow-

rem specjalistów IT nie tylko w Polsce,

się na absolwentów, kandydatów bez

ników zamrożony w roku 2020. Ten po

ale także w regionie CEE.

doświadczenia oraz tych ze słabą znajo-

dwójny popyt oraz brak miejsc pracy

– Mylił się każdy, kto spodziewał

mością języków obcych, a nawet języka

dla stażystów i młodszych specjalistów

się, że pandemia spowolni rynek pracy

polskiego, których należy przeszkolić

w 2020 r. sprawił, że w 2022 r. tacy kan-

w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś

w okresie zatrudnienia. Firmy muszą też

dydaci mogli i nadal mogą przebierać

wiemy, że obecnie 80% firm IT doświad-

być gotowe do zatrudniania kandydatów

w ofertach pracy, zwłaszcza w obsza-

cza luki w talentach lub spodziewa się,

z innych miast, a nawet krajów. Należy

rach: IT, HR, finanse korporacyjne i usłu-

że zmierzy się z nią w najbliższej przy-

brać pod uwagę, że podwyżki wynagro-

gi wspólne.

szłości – mówi Katarzyna Piotrowska,

dzeń w regionie wydają się nieuniknione

– Ostatnie dwa lata zmodyfikowały

Country Manager w Cpl Poland. – Pro-

na wszystkich stanowiskach i sektorach.

nie tylko podejście i zasady funkcjonowa-

gramiści w regionie CEE nie tylko przo-

Zakresy wynagrodzeń przedsta-

nia firm, ale również kandydaci stali się

dują w światowych rankingach, ale są

wione w CEE Salary Guide 2022 zostały

bardziej selektywni przy wyborze nowego

doceniani za wybitne umiejętności tech-

opracowane na podstawie danych zebra-

pracodawcy – mówi Anna Mastalerz, Divi-

niczne, wszechstronność i nieszablonowe

nych podczas projektów rekrutacyjnych

sion Manager ML & Business Services,

podejście. Firmy z zachodnich krajów Unii

prowadzonych przez Cpl Poland, Cpl

Cpl Poland.

czy USA coraz chętniej proponują pracę

Czech Republic, Cpl Hungary i Cpl Slova-

Priorytetem stało się poczucie sta-

zdalną, pogłębiając jednocześnie przepaść

kia. Szczegółowej analizie zostały pod-

bilności pracy – stanowi to teraz dodatek

w Europie Środkowo-Wschodniej – dodaje.

dane stawki wynagrodzeń aktualnie

do atrakcyjnych świadczeń płacowych

Walka o najlepsze talenty w branży

oferowane kandydatom na samodziel-

i pozapłacowych. Umowa na czas nie-

IT będzie w 2022 r. jeszcze większym

nych stanowiskach przez pracodawców

określony i jasna ścieżka kariery, w połą-

wyzwaniem. Obecnie kluczowe dla kan-

oraz oczekiwania płacowe pracowników

czeniu z możliwością pracy w 100% zdal-

dydatów są trzy obszary: wynagrodzenie,

z czołowych sektorów gospodarki na każ-

nie lub w trybie hybrydowym, to obec-

praca przy projektach wzbogacających

dym z czterech rynków w regionie CEE.

nie najbardziej pożądana mieszanka. Rok

portfolio oraz dostęp do najnowszych

Analizie zostało poddanych ponad 150

temu większość kandydatów obawiała się

technologii. Kolejność zależy od personal-

stanowisk, zróżnicowanych pod kątem

utraty pracy – dziś to oni dyktują warunki

nych preferencji, ale najważniejsze jest

doświadczenia i rangi w organizacji.
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Podcasty dla biznesu
posłuchaj mojego podcastu
GREG ALBRECHT PODCAST
Szukasz odpowiedzi na pytania nurtujące zarządzających? Zapraszam do Dylematów Szefa – krótkiej
formy Greg Albrecht Podcast, w której stawiam ważne pytanie i szukam na nie odpowiedzi. W tej serii
bazuję na doświadczeniu moim i moich klientów. Tematy, o których opowiadam, są rzeczywistymi
wyzwaniami, z którymi mierzą się zarządzający.
Dziś zapraszam Cię do odcinka, który zdobył ogromne zainteresowanie na LinkedInie. Dotyczy on jednego z najcenniejszych kapitałów firmy – Twoich ludzi. Stawiam w nim pytania: Dlaczego najlepsi ludzie
odchodzą z firmy? Dlaczego pracownik, na którego stawiasz, daje Ci wypowiedzenie? Czy naprawdę
warto zabiegać o najlepszych, którzy chcą odejść? Bazując na autentycznych historiach, szukam
odpowiedzi i podpowiadam, jak poradzić sobie z tym problemem.

Posłuchaj odcinka:

Zasadniczo z odejściami wiążą się dwa problemy, które można sprowadzić do różnicy
prędkości: 1. Pracownicy rozwijają się szybciej niż firma; 2. Firma rozwija się szybciej
niż pracownicy.
Zachęcam Cię do wysłuchania tego podcastu i przeanalizowania sytuacji w Twojej firmie. Mówię o technikach, które możesz wykorzystać u siebie i poradzić sobie w tej
trudnej sytuacji.
Zapraszam!

PIOTR BUCKI – BIZNES W IT
Czy zdarzyło Ci się prowadzić korespondencję z jedną osobą za pomocą kilku narzędzi? Czy było
tak: ten plik... taaaak... czekaj poszukam po e-mailach. A może coś zniknęło z historii np. Slacka?
Dziś polecam odcinek, w którym zmierzyłem się z najpopularniejszymi narzędziami. Zasadami
ich używania oraz sugerowanym przeze mnie kontraktem, jaki warto zawrzeć w zespole.
Wszystko po to, aby efektywnie komunikować się, a dane były łatwo dostępne.

Posłuchaj odcinka:

Tytuł odcinka: 060 – Produktywność a narzędzia pracy grupowej, telefon, email, komunikator, wiki, crm, pliki.

WIKTOR DOKTÓR – BSS BEZ TAJEMNIC
Temat wynagrodzeń w sektorze IT jest nieustannie gorący. IT, to jedna z tych branż, w której
wynagrodzenia rosną z tygodnia na tydzień i możemy wręcz mówić o zjawisku spirali podwyżek.
Temat ten stał się głównym powodem, dla którego do rozmowy zaprosiłem Fabiana Pietrasa
z Antal, z którym rozłożyliśmy temat wspomnianej „spirali” na czynniki pierwsze. To 30 minut
ciekawej i wnikliwej rozmowy, która długo nie straci na ważności.

Posłuchaj odcinka:

#590 O spirali podwyżek w IT w duecie z Fabianem Pietrasem z Antal.

WOJCIECH STRÓZIK – ROZWÓJ OSOBISTY DLA KAŻDEGO
Skuteczne działanie, to szukanie sposobów na rozwój.
Rozwój osobisty, rozwój biznesu, rozwój kompetencji. Szukanie sposobów na realizowanie założonych celów
w możliwie najlepszy sposób. W jednym z ostatnich odcinków dzieliłem się sposobami na efektywne działanie,
do których wracam, szczególnie kiedy przygniata mnie ciężar zbyt wielu obowiązków. Lista zadań nie załatwia tematu, bo wiedzieć, co zrobić nie oznacza, że się zrobi. Są takie żarty, że kiedy student zrobi kopie
materiałów do egzaminu, to tak jakby już się uczył… I wiesz co? Kiedy kupowałem Men’s Health od
razu czułem się w formie… Jednak dobrze wiesz, że to tak nie działa.
Doba nie jest z gumy, a zadania zaczynają się piętrzyć. Brzmi znajomo? Jeśli tak, to warto przypomnieć sobie sposoby osiągania wysokiej efektywności. Efektywności, którą coraz trudniej
osiągnąć w czasach tak dużego pośpiechu i rozproszenia.

Posłuchaj odcinka:

Czasem wystarczy jeden sposób, ale coraz częściej łączę je ze sobą, dodając np. totalne odcięcie w słuchawkach, bo często pracuję w miejscach, gdzie nie jestem sam.
Odcinek #163: 7 sposobów na większą produktywność.
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moja rekomendacja
WISDOM FROM THE TOP WITH GUY RAZ
Powiedzieć, że w 2021 roku firma Best Buy była w kryzysie, to jakby o poważnej chorobie
stwierdzić, że jest lekkim przeziębieniem.
W styczniu Forbes opublikował artykuł z nagłówkiem: Dlaczego Best Buy kończy działalność. Dalej, w marcu, firma odnotowała stratę w wysokości 1,7 miliarda dolarów, a miesiąc
później prezes podał się do dymisji z powodu niewłaściwej relacji z pracownicą.
Ta firma potrzebowała Huberta Joly, który w pełni zdeterminowany wkroczył do akcji, by
naprawić upadający biznes. W czym tkwi siła jego działań? Hubert zaczął od serca firmy,
czyli docenienia pracowników. Purpose and human connections constitute the very heart
of business -– to jego dewiza. I to niezwykle skuteczna. Dość powiedzieć, że Best Buy nie
tylko uniknęła dalszych strat, ale rozwija się dobrze, jak nigdy wcześniej.

Posłuchaj
odcinka:

Hubert Joly został uznany m.in. za jednego ze 100 najlepszych prezesów na świecie przez
Harvard Business Review. Znalazł się również w gronie 50 najlepszych myślicieli w dziedzinie zarządzania na świecie Thinkers50 i otrzymał nagrodę 2021 Leadership Award.
Zachęcam Cię do poznania jego historii, zwłaszcza jeśli zmagasz się z problemami firmowymi, o których myślisz, że są nie do rozwiązania. Joly pokazuje, że z odpowiednim podejściem możesz osiągnąć to, co dla innych jest niemożliwe.

PRZYGODY PRZEDSIĘBIORCÓW
Od kilku lat poważnym źródłem pozyskiwania klientów jest szeroko rozumiany marketing w internecie. Jest bardzo dobrze mierzalny i zrobiony poprawnie – daje bardzo dobre
rezultaty. Niestety, stawia też wysokie wymagania czy to przed marketerami, czy interesariuszami (np. zarządem). Między innymi dlatego, że wymyka się z utartych standardów.
Polecam pierwszy z serii trzech odcinków o marketingu B2B o tytule: Największe BŁĘDY
popełniane w marketingu B2B | Ewa Drzęźla.

Posłuchaj
odcinka:

COACHING FOR LEADERS WITH DAVE STACHOWIAK
#566 Ways to Pay Attention Better, with Amishi Jha
Jak mówi autor tego podcastu Leaders aren’t born. They’re made – i coś w tym jest. Podcast
„Coaching for leaders” to jeden z moich ulubionych podcastów anglojęzycznych. Nagrywa
go Dave Stachowiak, człowiek o polsko brzmiącym nazwisku, który z tematem coachingu
i rozwoju menedżerskiego ma wiele do czynienia.

Posłuchaj
odcinka:

Dziś zapraszam na odcinek 566, którego gościem jest Amishi Jha, a tematem rozmowy Sposoby na lepsze skupienie, czyli tytułowe Ways to Pay Attention Better. W tej rozmowie Dave
z Amishi omawiają istotę skupiania się oraz wykorzystanie tego stanu przez liderów. Jest
coś o neuronauce i o podobieństwach ludzkiego mózgu do komputera.

ZRÓWNOWAŻONY BIZNES PODCAST
Myśląc o biznesie wyobrażamy sobie profitowe organizacje, zatrudniające setki, a nawet
tysiące pracowników i produkujące lub sprzedające wysokiej jakości produkty. To wcale nie
musi być zgodne z prawdą, ale zostańmy przy tym, że tak zwykle kojarzy nam się biznes.
Jednak rzadko myśląc o biznesie mamy na myśli etykę biznesu i jego zrównoważony rozwój
w zgodzie z agendą 2030, i wspomnianą etyką. Dopiero zestawiając ze sobą dane dotyczące
wpływu przemysłu z danymi dotyczącymi degradacji środowiska, a także często zwyczajów zdrowego społeczeństwa, to pojawia, a przynajmniej powinna pojawić się refleksja!

Posłuchaj
odcinka:

Czym jest mój biznes, czy kultura mojej organizacji jest etyczna i czy działając mam na
uwadze dobro ludzi i świata? Duże słowa i jeśli wywołują kpiący uśmieszek, to tym bardziej warto posłuchać tego odcinka, bo idea słuszna i myślę, że bagatelizowana. To, co
może uświadomić znaczenie etyki w biznesie, to chociażby porównanie przychodów firm
do PKB krajów, czy zatrudnienia do liczby mieszkańców…
Ważny podcast dla biznesowego środowiska.
Odcinek #028: Czy potrzebujemy nowej etyki biznesu? Dr Robert Sroka.
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Troska uszyta na miarę
pracownika
Tekst | Janusz Arczewski

Szereg nowych wyzwań, już nie tylko tych związanych ze zdrowiem, wymuszają
na przedsiębiorcach nowe strategie rynkowe. Żadne przedsiębiorstwo nie poradzi sobie
– szczególnie w czasach niełatwych – bez zaangażowanego i zmotywowanego zespołu.
Jak chronić interesy i dobrostan pracowników w okresie wzmożonej ostrożności?

Pandemia od wielu miesięcy kompli-

wydali na prywatne ubezpieczenia ponad

Społecznie wyraźnie się starzejemy – wy-

kuje życie pracodawców i pracowni-

760 mln zł – oznacza to blisko 15-proc.

dłuża się ludzkie życie, osób w wieku

ków. Stan podwyższonego ryzyka zacho-

wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

poprodukcyjnym przybywa. Według

rowania zmusił nie tylko pracodawców

Standardowe ubezpieczenie na życie

danych GUS na koniec 2019 r. w Polsce

do zmiany modelu pracy. Wielu pracow-

można również wzbogacić pakietami

populacja osób powyżej 65 r.ż. liczyła

ników zdecydowało o przewartościo-

chroniącymi zdrowie, dając tym samym

6,9 mln (18,1% liczby ludności). Zmiany

waniu swojego stosunku do pracy i roli,

możliwość wyboru tych form ochrony,

demograficzne przekładają się na kon-

jaką odgrywa w ich życiu. Do tego spo-

które bardziej odpowiadają indywidual-

dycję, stan zdrowia i model życia rodzin-

łeczny lęk i obawy przed innymi zagro-

nym potrzebom pracowników.

nego. Starzejące się społeczeństwo

żeniami, które się pojawiają – to wszys
tko stawia przed pracodawcami kolej-
ne wyzwania. Wymusza na nich konieczność uwzględnienia szerszego spektrum
czynników, które wpływają na ich relacje z pracownikami.

Jak wykazują dane PIU na koniec III kwartału
2021 r., Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia
ponad 760 mln zł – oznacza to blisko 15-proc. wzrost
w stosunku do roku poprzedniego

SZLACHETNE ZDROWIE
Ubiegłoroczna Mapa ryzyka Polaków

Dla pracownika możliwość objęcia

wpływa na zmniejszenie wydajności pra-

opracowana przez Polską Izbę Ubez-

ubezpieczeniem również najbliższych

cowniczej albo istotnie zmienia geogra-

pieczeń pokazała, że dla obywateli nie-

to gwarancja poczucia bezpieczeństwa

fię zatrudnienia.

zmiennie na liście priorytetów znaj-

– szczególnie gdy ochroną można objąć

Wczesna emerytura przestała być

dują się zdrowie własne i najbliższych.

małe dzieci lub bliskich, u których jest

już atrakcyjna, chcemy być aktywni jak

Boimy się śmierci i choroby. Pande-

większe ryzyko poważnych zachorowań.

najdłużej. W ślad za takimi zmianami idą

mia dodatkowo utwierdziła nas w tych

Po stronie pracodawcy powinny

dodatkowe plany wsparcia pracowników.

obawach. Natomiast dziś coraz częściej

być również działania edukacyjne, wspie-

Wśród ubezpieczycieli w ostatnich latach

akceptujemy ryzyko, które do tej pory

rające profilaktykę zdrowotną i ogólny

wydłużył się wiek, do którego można

było w sferze dalekich i raczej niereal-

dobrostan psychiczny. Warto skorzystać

przystąpić do ubezpieczenia i oscyluje

nych scenariuszy. Skonfrontowani z real-

z dostępnych webinariów, szkoleń zwią-

on teraz w przedziale od ok. 70 do 74 lat.

nym zagrożeniem poszukujemy real-

zanych z dbałością o siebie i bliskich,

I tu ubezpieczyciele oferują indywiduali-

nych rozwiązań.

a także z promowania zdrowych nawy-

zację oferty grupowej pod kątem ochrony

ków w kulturze organizacyjnej.

bardziej dostosowanej do potrzeb osób

Jednym z nich jest coraz popularniejsze ubezpieczenie zdrowotne. Decy-
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w wieku dojrzałym. Pracownicy mogą

dujemy się na nie, bo doświadczyliśmy

SIŁA WIEKU

do podstawowej ochrony dobrać pakiet

konsekwencji niewydolności publicznej

Innym zagadnieniem, wpływającym

chroniący na wypadek choroby onkolo-

służby zdrowia. Jak wykazują dane PIU

na sytuację pracodawców i pracowni-

gicznej lub kardiologicznej. Co ważne,

na koniec III kwartału 2021 r., Polacy

ków, jest rozdrobnienie demograficzne.

pakiety te oprócz wypłaty świadczenia,
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Pandemia odsłoniła powszechną potrzebę zadbania
o dobrostan psychiczny. Kumulacja aktywności rodzinnych
i zawodowych w jednym miejscu, powszechna atmosfera
strachu i niepewności, częste zmiany obostrzeń – to wszystko
stanowi obciążenia dla naszej psychiki.

zapewniają również całodobowe wspar-

lub choroby, zapewniają świadczenie pie-

na choroby przewlekłe. Wśród nich

cie w postaci assistance medycznego:

niężne. Ochronę można kontynuować

wymienia się choroby krążenia, cho-

umówienie wizyty czy konsultacji lekar-

nawet po wygaśnięciu stosunku pracy,

roby onkologiczne, cukrzycę typu dru-

skiej, badania ambulatoryjne, organiza-

co przynosi poczucie bezpieczeństwa dla

giego czy choroby o charakterze auto-

cja opieki pielęgniarskiej, wsparcie psy-

ubezpieczonego i jego bliskich. Konstru-

immunologicznym. Ubezpieczyciele nie-

chologa, czy sanatorium.

ując program ubezpieczenia grupowego

ustannie pracują nad uzupełnianiem

można sięgnąć po opcję, w której wypłata

pakietów zdrowotnych – tak, żeby były

SPOKOJNA GŁOWA

świadczenia nie jest jedną, stałą kwotą

uszyte na miarę potrzeb ubezpieczonych

Aktualne wyzwania i napięcia uświa-

dla wszystkich, ale krotnością wynagro-

i dawały im poczucie zaopiekowania.

damiają nam jeszcze większą potrzebę

dzenia pracownika, co stanowi realną

Grupowa ochrona uwzględnia indywi-

zadbania o dobrostan psychiczny. Kumu-

i potrzebną pomoc w razie nieszczęścia.

dualne potrzeby pracowników, a w cza-

lacja aktywności rodzinnych i zawodo-

sach, gdy nadrzędną wartością, którą

wych w jednym miejscu, powszechna

ZAOPIEKOWANY PRACOWNIK

chcemy chronić, jest zdrowie, ubezpie-

atmosfera strachu i niepewności, częste

Naukowcy wskazują, że chroniczny

czenia pomagają pracodawcom okazać

zmiany obostrzeń – to wszystko stanowi

stres i utrudniony dostęp do specjali-

pracownikom troskę o to, co dla nich

obciążenia dla naszej psychiki.

stów mogą spowodować falę zachorowań

najcenniejsze.

Nie pomaga również niekorzystna
sytuacja ekonomiczna i gospodarcza,
która rodzi kolejne lęki o ciągłość pracy,

Autor

utrzymanie zatrudnienia i bezpieczeństwo finansowe.
I w tym przypadku ubezpieczenia

Janusz Arczewski | Dyrektor Obszaru
Ubezpieczeń Grupowych, Unum

grupowe niosą pewnego rodzaju ukojenie.
W razie śmierci, poważnego inwalidztwa
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Ulga dla klasy średniej
Tekst | Dorota Chudzik i Konrad Matuszewski

Szeroko propagowana, stanowiąca gwarancję zachowania dotychczasowej wysokości
wynagrodzeń, pozwalająca uniknąć negatywnych skutków Polskiego Ładu – z takimi sloganami
możemy spotkać się wchodząc na strony rządowe, na łamach których „reklamowana” jest ulga
dla klasy średniej. Jednakże czy praktyczny aspekt stosowania ulgi jest tak „różowy”?

CZYM JEST ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ?

ZASADY OBLICZANIA ULGI

ZAWIŁOŚCI W STOSOWANIU ULGI

Ulga dla klasy średniej jest formą rekom-

Aby właściwie obliczyć ulgę, należy

Podstawową trudnością w zastosowa-

pensaty mającą złagodzić zmiany wprowa-

pamiętać, że występuje ona w rozliczeniu

niu ulgi są niejasne przepisy dotyczące

dzone w zakresie odliczenia części składki

miesięcznym oraz rocznym. Miesięczne

jej stosowania. Najlepszym rozwiąza-

zdrowotnej. Nowe przepisy posiadają dość

rozliczenie stosowane jest na potrzeby

niem będzie posłużenie się przykładem

skomplikowaną treść, przez co konieczna

wypłacanych wynagrodzeń, w tym przy-

w tej materii.

jest ich głębsza analiza. W ramach Pol-

padku należy wziąć pod uwagę mie-

Pracownik otrzymuje wynagro-

skiego Ładu pracownicy oraz osoby pro-

sięczny przychód. Kwota przychodu

dzenie brutto miesięcznie w wysokości

wadzące działalność opodatkowaną

wchodzącego w zakres ulgi dla klasy

5500 zł, raz w roku otrzymuje premię

w skali mogą skorzystać z kilku udogod-

średniej wynosi od 5 701 zł do 11 141 zł.

w wysokości 1000 zł.

nień, takich jak: zwiększona kwota wolna

Aby dokonać obliczenia wskazanej ulgi

Zastosowanie przepisów w oparciu

od podatku oraz podniesiony próg podat-

należy zastosować wzór przedstawiony

o przedstawiony stan faktyczny wskazuje,

kowy; z drugiej strony zabrana została

w poniższej tabeli.

że na ogół pracownik nie skorzysta z ulgi

możliwość odliczenia części składki zdrowotnej, która pozwalała na realne zmniejszenie obciążeń podatkowych.
W praktyce oznacza to, że ustawodawca wprowadzając zmiany w zakresie Polskiego Ładu jednocześnie obniżył, jak i podniósł podatki. Konstrukcja

dla klasy średniej, ponieważ jego przyPrzychód
od 5 701 zł
do 8 549 zł

(A x 6,68%-380,50 zł)/0,17

Przychód
od 8 549,01 zł
do 11 141 zł

(A x (-7,35%) + 819,08 zł)/0,17

w miesiącu, w którym otrzyma premię
pracodawca zastosuje ulgę, ponieważ
przychód w miesiącu otrzymania premii
wyniesie 6500 zł. Problem pojawia się
w rozliczeniu rocznym ulgi. Pracownik

przedstawionych zmian miała za zada-

Kwota wynikająca z powyższego

osiągający przychód we wskazanej wyso-

nie obniżenie obciążeń podatkowych

wzoru jest kwotą zmniejszającą podstawę

kości w skali roku osiągnie 67 000 zł przy-

w stosunku do osób najmniej zarabia-

opodatkowania dochodu. W przypadku

chodu wraz z premią, tak więc nie będzie

jących, penalizując jednocześnie osoby

obliczania rocznej ulgi dla klasy śred-

podlegał uldze w skali roku. Oznacza to,

z wyższym wynagrodzeniem. Jednakże

niej konieczne jest wzięcie pod uwagę

że przy rozliczeniu rocznym podatnik

w praktyce okazało się, że niekorzystne

całego przychodu osiągniętego ze sto-

będzie zobowiązany do dopłaty podatku

konsekwencje dotknęły również osoby

sunku pracy. Przychód, jaki kwalifikuje

wynikającego zastosowanej ulgi.

ze stosunkowo niewysokimi wynagro-

do zastosowania ulgi, powinien wynosić

Kolejnym niewymienionym wprost

dzeniami. Tak więc, aby poszerzyć krąg

68 412 zł oraz nie przekraczać 133 692

w ustawie zagadnieniem jest zastosowa-

beneficjentów Polskiego Ładu, ustawo-

zł. Podobnie jak w przypadku oblicza-

nie ulgi przy wspólnym rozliczaniu się

dawca powziął kroki ustanawiając ulgę

nia miesięcznej ulgi ustawodawca prze-

małżonków. Dopiero w przewodniku

dla klasy średniej. Ulga jest limitowana

widział wzór pozwalający na określenie

wydanym przez Ministerstwo Finansów

kwotowo i dotyczy przedziału przycho-

jej wysokości.

możemy znaleźć odpowiedź na wska-

dów w skali roku od 68 412 zł do 133 692 zł
w ramach stosunku pracy. Ulga stanowi
kwotę zmniejszającą podstawę opodatkowania, co wpływa na wysokość samego
podatku. Podatnik może w ramach stosunku pracy zrezygnować z naliczania ulgi
w trakcie roku oraz dokonać jej rozliczenia po zakończonym roku podatkowym.
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chód nie przekracza 5701 zł, jednakże

zane zagadnienie. Aby w przejrzysty spoPrzychód
od 68 412 zł
do 102 588 zł

(A x 6,68% - 4566 zł)/0,17

Przychód
od 8 549,01 zł
do 11 141 zł

(A x (-7,35%) + 9829 zł)/0,17

sób wyjaśnić mechanikę działania ulgi
w przypadku wspólnego rozliczania się
małżonków posłużymy się przykładem.
Małżonkowie planują rozliczyć
razem PIT za rok 2022 – mąż osiągnął
przychód w wysokości 50 000 zł, natomiast żona 140 000 zł.
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działalność gospodarczą opodatkowaną
podatkiem liniowym lub ryczałtem.
W tym przypadku podstawą do obliczenia ulgi dla klasy średniej będzie jedynie przychód osiągany w ramach stosunku pracy.
Również określenie podstawy ulgi
w przypadku przedsiębiorców może
okazać się problematyczne. Wskazując, że przedsiębiorcy naliczają podatek
dochodowy narastająco, a ulga jest w ich
przypadku naliczana od dochodu, może
wystąpić okresowe prawo do ulgi, uzależnionej od wynikającej z prowadzenia
działalności kwoty przychodów i kosztów. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca
opodatkowany w skali podatkowej przez
pierwszy kwartał prowadzonej działalności nie uzyska dochodu – nie będzie mógł
zastosować ulgi, natomiast w momencie
osiągnięcia dochodu – będzie mógł skorzystać z prawa do ulgi. Dodatkowym
problemem może okazać się konieczW przypadku obojga małżonków,

przychody z etatu oraz z prowadzonej

ność wydzielenia składek na ubezpiecze-

żadne z nich nie może skorzystać z ulgi

działalności gospodarczej. Problemem

nie społeczne przy założeniu, że przedsię-

dla klasy średniej, jeżeli rozliczą się indy-

może być określenie, jaki przychód będzie

biorca wykazuje je w kosztach uzyska-

widualnie, w przypadku, gdy rozliczą się

stanowił podstawę przy zastosowaniu

nia przychodu.

wspólnie będą mogli skorzystać z ulgi.

ulgi. W przypadku osób zatrudnionych

PODSUMOWANIE

Ulga dla klasy średniej miała stać się remedium dla części
podatników, pozwalając na uniknięcie negatywnych
skutków Polskiego Ładu, jednakże w praktyce wydaje się
być jedynie dodatkowym problemem, ze względu na jej
wielowątkowy charakter.

Ulga dla klasy średniej miała stać się
remedium dla części podatników, pozwalając na uniknięcie negatywnych skutków Polskiego Ładu, jednakże w praktyce wydaje się być jedynie dodatkowym
problemem, ze względu na jej wielowątkowy charakter. Dodatkowym utrudnieniem są również pojawiające się interpretacje organów podatkowych oraz próby

Ulga będzie przysługiwała od połowy

na umowę o pracę oraz prowadzących

„załatania” nieprzemyślanych zmian

kwoty wspólnego przychodu. Tak więc

działalność opodatkowaną w skali podat-

za pomocą rozporządzeń. Takie działania

każdy z małżonków będzie mógł zastoso-

kowej podstawą będzie suma przycho-

destabilizują rynek pracy oraz nie pozwa-

wać ulgę dla klasy średniej od przychodu

dów. Oznacza to, że jeżeli suma przycho-

lają na zaplanowanie polityki płacowej

wynoszącego 95 000 zł.

dów przekroczy próg 133 692 zł podatnik

w ramach prowadzonej firmy, co łączy

Problem z rozliczaniem ulgi dla

nie będzie miał prawa do skorzystania

się z dodatkowymi kosztami, jakie musi

klasy średniej może pojawić się rów-

z ulgi. Inaczej przedstawia się sytuacja,

ponosić każdy przedsiębiorca zatrudnia-

nież w przypadku osób osiągających

gdy pracownik prowadzi jednocześnie

jący pracowników.

Autorzy
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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Polski Ład – szukanie pozytywów
Tekst | Piotr Maksymiuk

Wejście w życie „Polskiego Ładu” rozpoczęło się zgodnie z powiedzeniem Alfreda Hitchcock’a: „Film
powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć”. Już teraz
widać, że wiele przepisów „Polskiego Ładu” ma potencjał na utrzymywanie napięcia podatników
na najwyższym poziomie. W nowych przepisach można jednak także znaleźć ciekawe rozwiązania.

ULGI PODATKOWE
Istniejąca ulga na działalność badawczo�

przemysłowych oraz związanych z nimi

dotyczy płatności za podlegające WHT

-rozwojową (dodatkowe pomniejsze-

urządzeń i wartości niematerialnych

usługi niematerialne (np. doradcze, rekla-

nie podstawy opodatkowania o niektóre

uprawniająca do ponownego odliczenia

mowe) ani żadnych płatności do podmio-

rodzaje wydatków) stała się bardziej

do 50% wydatków, ale obowiązująca tylko

tów niepowiązanych.

atrakcyjna z uwagi na możliwość odli-

do 2026 r.

czenia nawet 200% wydatków na wyna-

Aby zastosować zwolnienie lub ob-
niżoną stawkę WHT płatnik ma dwie moż-

grodzenia pracowników i współpracow-

PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT)

liwości. Po pierwsze, członek zarządu pła-

ników zaangażowanych w projekty B+R.

Zmodyfikowana została definicja rzeczy-

tnika (poprzednio wymagane miały być

Co więcej, w razie braku możliwości odli-

wistego właściciela (beneficial owner),

podpisy wszystkich członków zarządu)

czenia całej ulgi od podstawy opodatko-

która ma znaczenie dla stosowania obni-

może złożyć oświadczenie potwierdzające,

wania CIT, podatnik może pomniejszyć

żonych stawek lub zwolnień w podatku

że płatnik posiada niezbędną dokumenta-

kwotę podlegających wpłacie do urzędu

u źródła. Elementem definicji jest wymóg,

cję i, po zbadaniu sytuacji z należytą sta-

skarbowego zaliczek na PIT od wynagro-

aby podmiot otrzymujący płatność pro-

rannością, jest przekonany, że zastosowa-

dzeń pracowników bezpośrednio zaanga-

wadził rzeczywistą działalność gospo-

nie preferencji w WHT jest uzasadnione.

żowanych w projekty B+R o iloczyn nie-

darczą w kraju siedziby. Oceniając tę

Ze złożeniem nieprawidłowego oświad-

wykorzystanej ulgi B+R i właściwej stawki

przesłankę należy uwzględniać cha-

czenia wiąże się jednak potencjalna oso-

CIT. Dopuszczono także stosowanie ulgi

rakter i skalę prowadzonej działalności

bista odpowiedzialność karno-skarbowa

B+R do obliczania podstawy opodatkowa-

w zakresie otrzymywanej należności.

członka zarządu oraz dodatkowa odpo-

nia kwalifikowanych dochodów z własno-

Zmieniona definicja wydaje się bardziej

wiedzialność finansowa spółki.

ści intelektualnej w ramach tzw. IP Box.

elastyczna od poprzedniej, która była bar-

Uzupełnieniem ulgi B+R jest nowa

dzo kazuistyczna.

Z perspektywy płatnika korzystniejsza jest alternatywa – wystąpienie do

preferencja pozwalająca na dodatkowe
odliczenie 30% wybranych kosztów produkcji próbnej nowego produktu stworzonego w ramach prac B+R i wprowadzenia go na rynek. Prawo do dodatkowego odliczenia od dochodu nawet
do miliona złotych rocznie podatnik uzy-

Po trzech latach odraczania wejścia w życie zaczyna
działać, aczkolwiek w zmienionym kształcie, zasada
tzw. pay & refund dotycząca płatności przekraczających
w skali roku kwotę 2 mln zł.

ska także ponosząc określone wydatki

14

na promocję i wsparcie sprzedaży

Po trzech latach odraczania wej-

organu podatkowego o opinię o możli-

wytwarzanych produktów, o ile zwięk-

ścia w życie zaczyna działać, aczkol-

wości zastosowania preferencji WHT.

szył przychody ze sprzedaży lub wszedł

wiek w zmienionym kształcie, zasada

Od 2022 r. o taką opinię może wystą-

na zagraniczny rynek.

tzw. pay & refund dotycząca płatności

pić w każdym przypadku płatnik (wcze-

Inną nowością jest ulga dla spon-

przekraczających w skali roku kwotę

śniej, tylko jeżeli musiał opłacić WHT

sorów sportu, sztuki lub nauki (w prak-

2 mln zł. Zgodnie z nią, płatnik powinien

z własnych zasobów, a w innym przy-

tyce ulgą są objęte także staże i praktyki

pobrać WHT według stawki ustawowej

padku tylko zagraniczny podatnik mógł

zawodowe dla studentów i absolwen-

(19% dywidendy, 20% odsetki i należno-

wystąpić o opinię). Opinia może dotyczyć

tów) pozwalająca na dodatkowe odlicze-

ści licencyjne) i nie stosować zwolnień

także umów o unikaniu podwójnego opo-

nie 50% określonych wydatków. Kolejną,

lub obniżonych stawek WHT. W obec-

datkowania, a nie tylko zwolnień z WHT

jest ulga na nabywanie nowych robotów

nym kształcie zasada pay & refund nie

wynikających z ustawy o CIT. Pomimo
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konieczności oczekiwania na opinię około
pół roku jest to rozwiązanie korzystne dla
płatnika, który może bezpiecznie stosować zwolnienie lub obniżoną stawkę
WHT przez kolejne 36 miesięcy.
Ważną w praktyce zmianą jest
dopuszczenie posługiwania się przez
płatnika kopią certyfikatu rezydencji, niezależnie od wysokości płatności podlegającej WHT, jeżeli informacje wynikające
z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości
co do zgodności ze stanem faktycznym.

PRZESYŁANIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą obowiązani prowadzić te
księgi przy użyciu programów komputerowych, a po zakończeniu roku podatkowego (w terminie złożenia zeznania
rocznego) przesyłać je do urzędu skar-

(opłaty mogą przekroczyć 500 tys. zł),

fizycznych, którego stawki dla kilku grup

bowego za pomocą środków komunika-

porozumienie jest zawierane na okres

zawodowych (np. IT, lekarze) zostały

cji elektronicznej. Organy podatkowe, nie

do 5 lat i odpowiada oczekiwaniom

obniżone. Ministerstwo Finansów wręcz

musząc wszczynać kontroli ani postę-

dużych firm poszukujących większego

promuje ten sposób opodatkowania. Fak-

powań sprawdzających, zyskają więc

bezpieczeństwa dla swoich inwestycji.

tycznie może być to atrakcyjna alterna-

szczegółowy wgląd w zapisy księgowe

tywa dla osób prowadzących działal-

mające wpływ na rozliczenia podatkowe.

OPODATKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH

ność gospodarczą, zwłaszcza że pozwala

Na szczęście w tym przypadku ustawo-

Oprócz szeroko omawianych zmian

na płacenie przewidywalnej i z reguły

dawca postanowił zastosować vacatio

(kwota wolna, próg 32%, składka zdro-

niższej składki zdrowotnej. Wiele rodza-

legis i obowiązek ten wejdzie w życie

wotna), nowościami w zakresie PIT są

jów usług może być opodatkowanych

począwszy od 1 stycznia 2023 r.

zwolnienia podatkowe (do łącznego

stawką zaledwie 8,5%. Ministerstwo
Finansów zapowiada wprowadzenie
w przyszłości zmian do tego podatku,

Przedsiębiorcy planujący lub rozpoczynający inwestycje
w Polsce o wartości co najmniej 50 mln zł mogą zawrzeć
z Ministrem Finansów porozumienie inwestycyjne.

a więc pytanie o jego atrakcyjność w przyszłości pozostaje otwarte.

PODSUMOWANIE
Pomimo że częste zmiany prawa podatkowego są stałym elementem naszej rze-

JEDNA INTERPRETACJA

limitu 85 tys. zł) podatników powracają-

czywistości, „Polski Ład” jest zdarzeniem

Przedsiębiorcy planujący lub rozpoczy-

cych do polskiej rezydencji podatkowej

wyjątkowym i powoduje wiele kontro-

nający inwestycje w Polsce o wartości co

(przy spełnieniu dodatkowych warun-

wersji. W artykule wskazanych jest kilka

najmniej 50 mln zł mogą zawrzeć z Mini-

ków, np. przeniesieniu się do Polski jedy-

raczej pozytywnych rozwiązań. Ale nie

strem Finansów porozumienie inwesty-

nie z niektórych krajów), kontynuujących

zmienia to konkluzji, że ogólna jakość

cyjne. W praktyce stanowi ono połącze-

pracę podatników w wieku emerytalnym

nowych przepisów jest niska. Nowe roz-

nie tradycyjnej interpretacji podatko-

oraz rodziców wychowujących co naj-

wiązania podatkowe będą dużym wyzwa-

wej, uprzedniego porozumienia ceno-

mniej czworo dzieci.

niem nie tylko dla przedsiębiorców, ale

wego w zakresie cen transferowych,

Swoisty renesans przeżywa zry-

opinii zabezpieczającej w zakresie obej-

czałtowany podatek dochodowy od osób

także dla samych organów podatkowych,
a w końcu także dla sądów.

ścia przepisów prawa podatkowego oraz
klasyfikacji stawkowych w zakresie VAT
i akcyzy. Odmiennością w stosunku
do tradycyjnych procedur jest możliwość
osobistego spotkania i negocjacji z urzędnikami oraz prowadzenia ich w języku
angielskim (samo porozumienie może

Autor
Piotr Maksymiuk
Senior associate, Baker McKenzie

być wydane także w języku angielskim).
Pomimo że jest to procedura dość droga
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Czy można uzyskać zwolnienie
lekarskie z powodu wypalenia
zawodowego?
Tekst | Jarosław Karlikowski

Wypalenie zawodowe to ciężka przypadłość, która dotyka przedstawicieli wielu zawodów.
Pod koniec 2021 r. media obiegła wiadomość, że wypalenie zawodowe zostaje uznane za chorobę.
Czy mamy obawiać się fali zwolnień lekarskich na tej podstawie?

Truizmem stało się już stwierdzenie,

przyporządkowane są odpowiednie kody.

wystawia się (co do zasady) za pośred-

że ze względu na rosnące tempo życia

Celem stworzenia takiego zbioru było glo-

nictwem systemu teleinformatycznego

i pracy, zdrowie psychiczne pracowników

balne ujednolicenie sposobu opisywania

ZUS, po przeprowadzeniu bezpośred-

ulega pogorszeniu. Sytuacja wywołana

danych chorób i procedur na świecie.

niego badania stanu zdrowia ubezpie-

pandemią COVID-19 dodatkowo spotę-

Nowa wersja klasyfikacji weszła w życie

czonego lub chorego członka rodziny

gowała problemy w tym zakresie. Wielu

z dniem 1 stycznia 2022 r.

i jest ono potwierdzane wpisem w doku-

pracowników skarży się na trudności

ICD-11 faktycznie zawiera opis wy

mentacji medycznej. Zaświadczenie,

w dostosowaniu się do nowej rzeczywi-

palenia zawodowego. Zdefiniowane jest

oprócz danych dotyczących ubezpieczo-

stości. W sytuacji, gdy część pracowników

ono jako zespół objawów będących kon-

nego (pacjenta), płatnika składek (praco-

na stałe lub okresowo zmuszona była (lub

sekwencją przewlekłego stresu w miej-

dawcy) oraz samego lekarza, wskazuje

jest) do pracy z domu, problemy natury

scu pracy. Do charakterystycznych symp-

m.in. okres orzeczonej czasowej nie-

osobistej dodatkowo nakładają się na pro-

tomów zostały zaliczone: uczucie wyczer-

zdolności do pracy, wskazania lekarskie

blemy zawodowe. Można się więc spo-

pania, zwiększony dystans psychiczny

(odpowiednio: chory może chodzić lub

dziewać, że ten dodatkowy stres będzie

wobec własnej pracy, a także poczu-

chory powinien leżeć) oraz numer sta-

potęgował uczucie wypalenia zawodo-

cie negatywizmu lub cynizm związany

tystyczny choroby ubezpieczonego usta-

wego u pracowników.

z wykonywaną pracą oraz poczucie

lony według aktualnej Międzynarodowej

braku skuteczności i braku osiągnięć.

Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdro-

KLASYFIKACJA W ICD-11

Wypaleniu zawodowemu w ICD-11 został

wotnych, a więc obowiązującej w danym

Najczęściej, w rozumieniu ogólnym, poję-

przypisany kod QD85.

czasie wersji ICD.

cie wypalenia zawodowego utożsamiamy
z sytuacją, gdy przestajemy czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy, mamy przekonanie, że przestaliśmy się rozwijać, czujemy się przeciążeni obowiązkami i nie
sprawiają nam już one przyjemności.
W medycynie taki stan określa się syndromem wypalenia zawodowego. Jego
oficjalna definicja znalazła się w ICD-11,

Pojęcie wypalenia zawodowego utożsamiamy
z sytuacją, gdy przestajemy czerpać satysfakcję
z wykonywanej pracy, mamy przekonanie,
że przestaliśmy się rozwijać, czujemy się przeciążeni
obowiązkami i nie sprawiają nam już one przyjemności.

czyli w jedenastej wersji Międzynaro-
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dowej Klasyfikacji Chorób i Problemów

W polskim prawie zasady wysta-

Zaświadczenie takie z jednej strony

Zdrowotnych sporządzonej przez Świa-

wiania zaświadczeń lekarskich (zwanych

usprawiedliwia nieobecność pracow-

tową Organizację Zdrowia (WHO).

popularnie L4) regulują przepisy ustawy

nika w pracy, a z drugiej – uprawnia go

Klasyfikacja ICD-11, tak jak i jej

z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach

do otrzymania wynagrodzenia chorobo-

poprzednie wersje, to zbiór terminów

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

wego (przewidzianego w art. 92 Kodeksu

używanych w ochronie zdrowia w odnie-

w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.

pracy) lub zasiłku chorobowego zgod-

sieniu do chorób i innego rodzaju scho-

z 2021 r. poz. 1133 z późn. zm.). Zgodnie

nie z przepisami ww. ustawy. Warto

rzeń oraz procedur medycznych, którym

z art. 55 tej ustawy, zaświadczenie takie

podkreślić, że zgodnie z przepisami
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Wypalenie zawodowe definiowane
jest jako zespół objawów będących
konsekwencją przewlekłego stresu
w miejscu pracy.

zaświadczenie powinno zawierać numer

przebiegu takiego epizodu, a kod 6A70.4

Definicja wprowadzona w ICD-11 jest

choroby opisanej w ICD. Nie może więc

pojedynczego epizodu depresji z zabu-

co prawda bardziej szczegółowa, ale

być to jakikolwiek kod z klasyfikacji lecz

rzeniami psychotycznymi).

samo występowanie terminu wypale-

wskazany numer musi dotyczyć scho-

Wypalenie zawodowe jest obec-

rzenia uznawanego przez środowi-

nie uznawane za zachowanie (syndrom)

nia zawodowego w klasyfikacji nie jest

sko medyczne.

związane z pracą, które w momencie zgło-

Czy można zatem uzyskać zwol-

Definicja wypalenia zawodowego

szenia przez pacjenta musi zostać odpo-

nienie lekarskie z powodu wypalenia

została przedstawiona w rozdziale ICD-11

wiednio sklasyfikowane przez specjali-

zawodowego? Odpowiedź brzmi – nie.

o tytule Problemy związane z zatrudnie-

stów zajmujących się ochroną zdrowia.

Lekarz nie powinien wystawić zaświad-

niem i bezrobociem (ang. Problems asso-

Dlatego też nie jest prawdziwe stwier-

czenia, które jako podstawę wskazuje

ciated with employment and unemploy-

dzenie, że klasyfikacja ICD-11 wprowa-

wypalenie zawodowe. Byłoby to nie-

ment) i została umieszczona obok takich

dziła definicję nowej choroby określa-

zgodne z przepisami Ustawy o świad-

jednostek, jak narażenie na pracę w pyle

nej terminem wypalenia zawodowego.

czeniach pieniężnych z ubezpieczenia

żadną nowością.

(ang. occupational exposure to dust,
kod QD84.0) czy problemy związane ze

Czy można uzyskać zwolnienie lekarskie z powodu
wypalenia zawodowego? Odpowiedź brzmi – nie.
Lekarz nie powinien wystawić zaświadczenia, które
jako podstawę wskazuje wypalenie zawodowe.

zmianą pracy (ang. problem associated
with change of job, kod QD81). Takie zdefiniowanie wypalenia zawodowego oznacza, że nie jest ono samo w sobie konkretną jednostką chorobową, jak np.
depresja, która została sklasyfikowana
w rozdziale dotyczącym zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania oraz

Potwierdza to stanowisko opublikowane

społecznego w razie choroby i macie-

zaburzeń w rozwoju neurologicznym

na stronach WHO1, w którym dodatkowo

rzyństwa, i z dużym prawdopodobień-

(ang. Mental, behavioural or neurode-

zwrócono uwagę, że wypalenie zawo-

stwem zostałoby zakwestionowane przez

velopmental disorders) i której przypi-

dowe występowało także w ICD-10.

ZUS. W przypadku, gdy w wyniku błędu

sano całą grupę kodów prowadzących
do podziału tej choroby na dalsze jednostki (np. kod 6A70 dotyczy pojedynczych epizodów zaburzeń depresyjnych, kod 6A70.0 dotyczy łagodnego
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“Burn-out an ‘occupational phenomenon’:
International Classification of Diseases,” WHO,
https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burnout-an-occupational-phenomenon-internationalclassification-of-diseases (Opublikowane 28 maja
2019 r.; ostatni dostęp w dniu 15 lutego 2022 r.).

1

lekarza zostanie wystawione zaświadczenie z kodem wskazującym na wypalenie zawodowe, lekarz może skorygować wystawiony dokument w ciągu 3 dni,
wysyłając do ZUS sprostowanie.
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Błędnie wystawione
zaświadczenia
lekarskie podlegają
kontroli ZUS. W wyniku
takiej kontroli
lekarz orzecznik
może zadecydować,
że niezdolność do
pracy orzeczona
w zaświadczeniu
lekarskim e-ZLA ustała
wcześniej niż wskazano
w dokumencie.

Warto pamiętać, że błędnie wysta-

do wyciągnięcia wobec niego konse-

przez lekarza zaświadczenia i zwolnie-

wione zaświadczenia lekarskie podle-

kwencji, z rozwiązaniem umowy o pracę

nia pracownika z obowiązku świadcze-

gają także kontroli ZUS. W wyniku takiej

włącznie. Dodatkowo w takim przypadku,

nia pracy.

kontroli lekarz orzecznik może zadecy-

z uwagi na brak podstawy do uznania

Jaki wniosek praktyczny płynie

dować, że niezdolność do pracy orze-

niezdolności pracownika do pracy, nie

z powyższych rozważań dla pracodaw-

czona w zaświadczeniu lekarskim e-ZLA

będzie miał on prawa do otrzymania

ców? Mimo iż samo wypalenie zawodowe

(e-zwolnienie lekarskie) ustała wcześniej

wynagrodzenia, o którym mowa w art.

nie jest bezpośrednim powodem do zwol-

niż wskazano w dokumencie. Wówczas

92 Kodeksu pracy.

nienia pracownika z obowiązku świad-

wystawi on odpowiednie zaświadczenie.

Warto w tym kontekście zwrócić

czenia pracy, warto ocenić, czy atmos-

Będzie to oczywiście skutkowało odmó-

uwagę, że samo wypalenie zawodowe

fera w pracy może sprzyjać wypaleniu

wieniem pracownikowi prawa do zasiłku

może być także powiązane z innymi dole-

zawodowemu i, jeśli są takie przesłanki,

chorobowego za czas, gdy – zgodnie

gliwościami, które będą już miały cha-

wdrożyć działania ograniczające nara-

z zaświadczeniem po kontroli – był on

rakter choroby. Przewlekły stres w pracy

żenie pracowników na stres i wypale-

zdolny do pracy.

może bowiem powodować występowa-

nie. Zarówno stres, jak i warunki, które

Powstaje pytanie: czy sam pracow-

nie zarówno zaburzeń psychicznych

doprowadzają do powstania wypalenia

nik może ponieść konsekwencje wysta-

(np. depresji), jak i szeregu chorób soma-

zawodowego, a następnie jego dalsze

wienia przez lekarza zaświadczenia,

tycznych (np. chorób układu krążenia).

skutki, mogą bowiem negatywnie wpły-

które jako podstawę błędnie wskazuje

Wypalenie zawodowe może zatem być

nąć na zdrowie pracowników, a tym

wypalenie zawodowe? W tym momen-

częścią rozpoznania choroby i jako

samym doprowadzić do wystąpienia

cie trudno udzielić jednoznacznej odpo-

takie może znaleźć się w dokumentacji

jednostki chorobowej, która będzie już

wiedzi. Z jednej strony pracownik nie

medycznej pacjenta. Nie powinno ono

podstawą do wystawienia zaświadcze-

powinien ponosić konsekwencji błę-

jednak być podstawą do wystawienia

nia lekarskiego. 

dów innych osób i nie można oczekiwać
od niego, że będzie sam kontrolować diagnozy lekarskie.
Sprawa przedstawia się jednak inaczej w sytuacji, gdy to pracownik wprowadził lekarza w błąd (co jednak w tym
kontekście wydaje się mało prawdo-

Autor
Jarosław Karlikowski | radca prawny,
ekspert prawa pracy, Noerr

podobne). Takie działanie pracownika
powinno zostać uznane za podstawę
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Czym jest SOC?
Rodzaje, korzyści i wyzwania
związane z bezpieczeństwem,
z którymi potrafi sobie radzić
Tekst | Oleksii Ostapov

Migracja do chmury, trwająca dalej praca zdalna, a także coraz wyższy poziom cyfryzacji zmuszają
liderów do dokonania ponownej oceny swojego podejścia do cyberbezpieczeństwa. Konieczność ta
staje się szczególnie dotkliwa w przypadku przedsiębiorstw, ponieważ już niewielkie naruszenie może
prowadzić do strat finansowych, spowodować kary regulacyjne, a nawet do uszczerbku na reputacji.

W związku z tym SOC (centrum operacji

a także zgodność ze standardami regu-

• Ustalenie priorytetów dotyczących alar-

bezpieczeństwa) wysunęło się na pierw-

lacyjnymi. Zespoły SOC odpowiadają

mów, zarządzanie nimi i reagowanie

szy plan, jeśli chodzi o kwestie, które

za monitorowanie infrastruktury firmy,

przedsiębiorstwa powinny uwzględnić.

sieci, podłączonych urządzeń oraz wszel-

• Analizę przyczyn źródłowych

Czy SOC jest rozwiązaniem w zakresie

kiej wymiany danych, do których pomię-

• Zarządzanie podatnościami i ich ocenę

bezpieczeństwa, którego potrzebuje

dzy nimi dochodzi.

• Utwardzanie infrastruktury i sieci.

na nie

Twoje przedsiębiorstwo? Ten tekst powinien pomóc Ci zrozumieć główne zadania SOC i w jaki sposób zapewnia on ciągłość biznesową.

CZYM JEST SOC?
Centrum operacji bezpieczeństwa (SOC

Poza pełnieniem roli „strażnika” dostawcy usług SOC
przeprowadzają również regularne oceny ogólnego
bezpieczeństwa firmy i sugerują kolejne ulepszenia
w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia.

– Security Operations Center) to dedykowana jednostka biznesowa, działa-

Poza pełnieniem roli „strażnika”

Co do zasady, zespoły SOC okre-

jąca zgodnie z szeregiem zdefiniowa-

dostawcy usług SOC przeprowadzają

ślają protokół zapobiegawczego utrzyma-

nych procedur i wykorzystująca techno-

również regularne oceny ogólnego bez-

nia bezpieczeństwa i postępują zgodnie

logię do nieustannego monitorowania

pieczeństwa firmy i sugerują kolejne

z nim. Proaktywne mechanizmy wykry-

i analizowania incydentów cyberbezpie-

ulepszenia w odpowiedzi na pojawia-

wania incydentów cyberbezpieczeństwa

czeństwa, reagowania na nie i zapobie-

jące się zagrożenia.

i reagowania na nie, powinny zostać

gania im.
Zespoły SOC, działające w charak
terze hubu, przejmują pełną kontrolę nad
wcześniej określonymi operacyjnymi
procedurami bezpieczeństwa (SOP),
aby zapewnić pełną ochronę środowiska technicznego i infrastruktury firmy,

Obowiązki przedsiębiorstwa w za
kresie SOC obejmują:
• Proaktywne monitorowanie bezpieczeństwa
• Opracowanie i realizację planu zarządzania incydentami
• Reagowanie na zagrożenia i usuwanie ich

wdrożone jeszcze przed powołaniem
jednostki ds. cyberbezpieczeństwa SOC.
W celu zrozumienia, czy Twoja
organizacja jest gotowa na SOC, określ,
jakie możliwości technologiczne oraz
możliwości w zakresie przepływu pracy/
procesów są już realizowane.

• Zarządzanie dziennikami
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RODZAJE OPERACJI SOC WEDŁUG
POZIOMU DOJRZAŁOŚCI

skuteczne wykrywanie zagrożeń, określanie ich priorytetów i zarządzanie nimi.

W celu odpowiedniego określenia za
kresu usług informatycznych dotyczą-

Poziom 2

cych cyberbezpieczeństwa warto zacząć

Na tym etapie przedsiębiorstwa polegają

każde zlecenie od dogłębnego badania

na ręcznym i proaktywnym reagowaniu

infrastruktury informatycznej klienta,

na zagrożenia, jednak brakuje im standa-

jego procesów bezpieczeństwa oraz moż-

ryzacji. To często prowadzi do sporadycz-

liwości technicznych.

nej ochrony bezpieczeństwa i wydłużo-

Pod względem dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa organizacje
osiągają wyniki pomiędzy Poziomem 1
a Poziomem 5 w zależności od poniższych czynników.

nej reakcji na incydenty bezpieczeństwa.
Na Poziomie 2 firmy:
• Stworzyły już możliwości centralizacji
zdarzeń bezpieczeństwa
• Posiadają już reaktywne przepływy
pracy w zakresie analizy zagrożeń

Poziom 1
Na poziomie podstawowym firmy wdrożyły już następujące kontrole bezpieczeństwa:
• Podstawowe monitorowanie bezpieczeństwa i reagowanie, podyktowane
wymogami zgodności
• Gromadzenie danych z dziennika
ad hoc i zarządzanie nimi
• Reagowanie na wykrycie na poziomie
wejścia do punktów końcowych
• Brak formalnych planów reagowania
na incydenty i zarządzania nimi.

Co do zasady, zespoły
SOC określają protokół
zapobiegawczego
utrzymania
bezpieczeństwa
i postępują zgodnie z nim.

• Posiadają już możliwości analityczne
na poziomie wejściowym
• Posiadają już zautomatyzowany system ustalenia priorytetów dotyczących alarmów
• Posiadają już ręczną ocenę podatności.
Powyższe prowadzi do wyższego

do usprawnienia powtarzających się
obowiązków.
Zakres możliwości obejmuje:
• Sformalizowany proces monitorowania
• Analizę zagrożeń opartą na danych
analitycznych
• Określone plany zarządzania incydentami i reagowania na nie
• Szerszy zakres możliwości wykrywania zagrożeń

poziomu bezpieczeństwa. Jednakże

• Proaktywną identyfikację zagrożeń

firmy posiadają możliwości wykrywa-

• Zautomatyzowane przepływy pracy

nia głównych zagrożeń, a nie identyfi-

pozwalające na badanie zagrożeń.

kowania wczesnych oznak naruszenia

Na tym etapie można skutecznie

czy ekspozycji. Zespoły bezpieczeństwa

stworzyć rozwiązania i zespoły SOC, aby

nadal mają słabe punkty, zwłaszcza jeśli

dalej stymulować usprawnienia opera-

Takie firmy spełniają minimalne

chodzi o wyrafinowane formy ataków.

cyjne pod kątem widoczności, utwar-

niezbędne wymagania bezpieczeństwa.

Wgląd w zagrożenia wewnętrzne, jak

dzania i proaktywnego monitorowa-

Jednakże nie są one w dobrej kondy-

i zewnętrzne, jest umiarkowany.

nia. Organizacje na Poziomie 3 znaj-

cji pozwalającej im efektywnie reago-

dują się w dobrej pozycji, która pozwala

wać na ukierunkowane ataki i pozostają

Poziom 3

im na wczesne wykrywanie incyden-

podatne na naruszenia od wewnątrz.

Organizacje na Poziomie 3 polegają na

tów, ale mogą potrzebować więcej czasu

W większości przypadków niski

udokumentowanych i spójnych najlep

na reakcję z powodu brakujących zdol-

poziom dojrzałości wynika z braku eks-

szych praktykach bezpieczeństwa, a także

ności do koordynacji pomiędzy róż-

pertyzy ludzi i domen pozwalającej na

wykorzystują narzędzia bezpieczeństwa

nymi funkcjami.
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Poziom 4
Organizacje na Poziomie 4 są w stanie

wspieranym przez wszystkich interesa-

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z SOC

w zdecydowany sposób reagować na sze-

riuszy. Organizacje na Poziomie 5 przy-

Biorąc pod uwagę fakt, iż 56% przedsię-

reg incydentów bezpieczeństwa dzięki

jęły proaktywne podejście do zarzą-

biorstw otrzymuje codziennie ponad 1000

dobrze udokumentowanemu procesowi

dzania zagrożeniami i bezpieczeństwa.

alertów bezpieczeństwa, spokojnie można

reagowania, który opiera się na zauto-

Posiadają one:

przyjąć, że główną korzyścią płynącą

matyzowanym wykrywaniu zagrożeń,

• Agendę obowiązującą w całej korpora-

z SOC, jako funkcji biznesowej, jest moż-

badaniu oraz narzędziach analitycznych.

cji, zapewniającą pewne poziomy bez-

liwość skutecznego, szybkiego i sformali-

Wdrożone zostały następujące

pieczeństwa i stymulującą nieustanne

zowanego reagowania na takie zdarzenia.

aspekty bezpieczeństwa:

doskonalenie

• Skonsolidowane dane z dzienników

• Systemy monitorowania bezpieczeń-

i centralizacja zdarzeń bezpieczeństwa

stwa, zapobiegania i wykrywania dzia-

• Serwery, punkty końcowe i sieci
do informatyki śledczej
• Dojrzałe procesy wykrywania zagrożeń
i reagowania na nie
• Rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym pozwalające na wykrywanie

łające przez całą dobę
• Proaktywne możliwości identyfikowania i ograniczania podatności
• Dojrzałą architekturę SIEM oraz pomocnicze technologie SOC maksymalizujące
wydajność swojego personelu.

Poza tym utworzenie SOC przynosi
również następujące korzyści:
• Ciągła ochrona; wyższy poziom ciągłości biznesowej
• Ujednolicone i scentralizowane reakcje na zagrożenia oparte na wymogach
SOP/dotyczących zgodności
• Szybsze badanie i usuwanie podatności
i problemów bezpieczeństwa

anomalii
• Wysoki poziom automatyzacji standardowych przepływów pracy
• Możliwości dotyczące wydajności
oparte na KPI/SLA.
Organizacje na Poziomie 4 potrafią
szybko poradzić sobie z pojawiającymi

SOC generuje najwięcej korzyści dla przedsiębiorstw na
Poziomach 3 do 5. Jeśli Twoja organizacja wciąż znajduje
się na niższym poziomie, warto najpierw rozważyć usługi
doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

się zagrożeniami na etapie początkowym,

22

a także prowadzić efektywną szeroko

Organizacje na Poziomie 5 zazwy-

zakrojoną współpracę, umożliwiającą

czaj działają w uregulowanych bran-

• Dogłębna analiza środowiska zagrożeń

opracowywanie usprawnień w zakresie

żach – m.in. w finansach, telekomunikacji

bezpieczeństwa w całej firmie. Prawdo-

i służbie zdrowia – a ich aspiracje do osią-

podobne jest, że takie przedsiębiorstwa

gnięcia doskonałości w zakresie bezpie-

Pośrednie korzyści płynące z SOC

posiadają również fizyczne zespoły SOC

czeństwa są również napędzane przez

(i dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeń-

dostępne przez całą dobę lub polegają

wymogi regulacyjne i dotyczące zgod-

stwa, mówiąc ogólnie) obejmują również:

na SOC jako dostawcy usług.

ności. Są one również głównym celem

• Lepszą zgodność z przepisami

cyberprzestępców, ale posiadają odpor-

• Niższe szanse wystąpienia naruszeń

Poziom 5

ność, która pozwala im przetrzymać ukie-

• Niezakłócone poziomy usług

Bezpieczeństwo jest przedsięwzięciem

runkowane ataki i być o jeden krok przed

• Lepszą reputację marki.

obejmującym całą firmę, aktywnie

pojawiającymi się zagrożeniami.

i raportowanie ustaleń
• Nieustanne doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa.
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TWORZENIE UZASADNIENIA
BIZNESOWEGO WPROWADZENIA SOC

OKREŚL FUNKCJE, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ

że Twoje praktyki w zakresie cyberbez-

W zależności od branży, w której działasz,

pieczeństwa pozostaną aktualne?

SOC generuje najwięcej korzyści dla

poziomu dojrzałości, a także posiadanych

przedsiębiorstw na Poziomach 3 do 5.

w organizacji talentów, Twoje zapotrze-

Jeśli Twoja organizacja wciąż znajduje się

bowanie na różne rozwiązania techno-

OSZACUJ SWOJE WYMAGANIA
DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI

na niższym poziomie dojrzałości w zakre-

logiczne SOC i procesy może się różnić.

Dwa powszechne scenariusze operacyjne

sie cyberbezpieczeństwa, warto najpierw

to SOC wewnętrzne i wirtualne. To dru-

rozważyć usługi doradztwa w zakresie

Pięć podstawowych funkcji SOC to:

gie można zorganizować jako outstaffing,

cyberbezpieczeństwa, aby określić prio-

• Monitorowanie zagrożeń bezpieczeń-

zespoły zarządzane albo rozwiązanie

rytety dotyczące kolejnych strategicznych

stwa – Które narzędzia i przepływy

„SOC jako usługa”. Każda opcja posiada

inicjatyw i inwestycji w technologie.

pracy posiadasz? Czy Twoja działalność

swoje zalety i pewne ograniczenia.
Operacje wewnętrzne mogą wyda-

Biorąc pod uwagę fakt, iż 56% przedsiębiorstw otrzymuje
codziennie ponad 1000 alertów bezpieczeństwa, spokojnie
można przyjąć, że główną korzyścią płynącą z SOC, jako
funkcji biznesowej, jest możliwość skutecznego, szybkiego
i sformalizowanego reagowania na takie zdarzenia.

wać się najprostszą opcją. Jednakże brak
ekspertyzy dotyczącej ustawiania operacji plus wyzwania związane z rekrutacją
mogą wydłużyć termin utworzenia SOC.
Operacje wewnętrzne wymagają również
oddzielnego budżetu. Średnio przedsiębiorstwa wydają 2,86 milionów dolarów
amerykańskich rocznie na utrzymywa-

Przed ułożeniem planów urucho-

wymaga monitorowania przez całą

mienia działalności SOC liderzy bizne-

dobę? Czy możesz określić swoje obecne

sowi powinni ocenić swój poziom doj-

słabe punkty?

nie wewnętrznego SOC.
Delegowanie utrzymywania SOC
na zarządzanego dostawcę usług skraca

rzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa

• Zarządzanie incydentami bezpieczeń-

czas instalacji i zapewnia dostęp do bra-

i stworzyć swoje uzasadnienie biznesowe

stwa – Czy muszą zostać spełnione

kującej ekspertyzy. Z tego powodu ponad

w oparciu o takie ustalenia.

jakiekolwiek wymogi biznesowe, regu-

50% przedsiębiorstw decyduje się na czę-

lacyjne albo dotyczące zgodności? Czy

ściowy lub całkowity outsourcing swo-

OCEŃ BIEŻĄCY POZIOM DOJRZAŁOŚCI
W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

jesteś związany SLA z klientem? Czy

jego SOC. Infopulse również posiada

posiadasz określone wskaźniki moni-

możliwości i narzędzia, które pomagają

Operacje SOC są złożone. Nie każdy

torowania wydajności zespołu?

przedsiębiorstwom zbudować centrum

rodzaj potrzeb biznesowych wymaga

• Rekrutacja i utrzymanie personelu

dedykowanego zespołu SOC, ponieważ

– Średnio firmy potrzebują 8 mie-

solidną ochronę w cyberprzestrzeni

sięcy na zatrudnienie i przeszkolenie

PODSUMOWANIE

można osiągnąć przy pomocy alterna-

wewnętrznego analityka SOC. Czy roz-

SOC to strategiczny „zasób” bezpieczeń-

tywnych metod, takich jak:

ważasz alternatywne umowy usługowe,

stwa, chroniący przedsiębiorstwa przed

• Scentralizowane zarządzanie incyden-

takie jak outsourcing czy zatrudnienie

znanymi i pojawiającymi się zagroże-

dostawcy usług?

niami. Pozyskanie możliwości proaktyw-

tami i pojedyncze logowanie
• Wdrożenie systemów SIEM (np. Azure

SOC lub wspierają ich bieżące operacje.

• Opracowywanie i optymalizacja proce-

nego identyfikowania zagrożeń i podat-

sów – Czy posiadasz udokumentowane

ności na początkowym etapie jest szcze-

• Wdrożenie bezpieczeństwa sieciowego

procesy operacyjne i SOP? A co z prze-

gólnie ważne dla przedsiębiorstw dzia-

(przeciwko DDoS, IPS, IDS, proxy, SSL,

pływami pracy i podręcznikami ope-

łających w regulowanych branżach,

bezprzewodowe)

racyjnymi? Dokumentowanie ma klu-

w których naruszenie prowadzi do potęż-

czowe znaczenie dla opracowywania

nych kar z tytułu braku zgodności z prze-

kolejnych ulepszeń.

pisami i uszczerbku na reputacji marki.

Sentinel)

• Rozwiązania w zakresie monitorowania ruchu (np. Azure Traffic Manager).
Przedsiębiorstwa, które mogą osią-

• Strategia radzenia sobie z nowymi

Jednocześnie SOC to coś więcej niż

gnąć z wprowadzenia SOC największe

zagrożeniami – Jaka jest Twoja stra-

po prostu funkcja informatyczna, jest to

korzyści powinny już posiadać:

tegia radzenia sobie z nowymi zagro-

skonsolidowany zestaw firmowych prak-

• Ochronę krytycznej infrastruktury

żeniami? Czy planujesz inwestować

tyk operacyjnych stymulujących nie-

w nową technologię do analityki i moni-

ustanne usprawnienia. Biorąc pod uwagę

torowania, która usprawni wykrywa-

dalekosiężne implikacje SOC, utworzenie

nie zagrożeń? Jak zamierzasz zapewnić,

takiej jednostki jest wyzwaniem.

informatycznej
• Podstawowe monitorowanie i rejestrowanie zdarzeń
• Możliwości wykrywania zagrożeń,
zapobiegania im i ich monitorowania
• Wystarczające kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa, pozwalające odróżnić reaktywne od proaktywnych podejść do bezpieczeństwa oraz
konieczność wdrażania każdej opcji

Autor
Oleksii Ostapov
Software Test Lead, Infopulse

w odpowiednim czasie.

Focus on Business Polska | marzec–kwiecień 2022

23

BIZNES
CASE STUDY

Wbrew okolicznościom
– zmiana biura w dobie pandemii?

Ponad 1400 pracowników, 40 agentów zmiany i 30 miesięcy – to tylko kilka najważniejszych liczb,
obrazujących skalę przedsięwzięcia 3M GSC Poland. Gdy wrocławskie centrum usług dla biznesu
podjęło decyzję o zmianie siedziby, liderzy projektu wraz z zespołem operacyjnym rozpoczęli
pracę nad stworzeniem nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni dla pracowników, a także nad
wdrożeniem precyzyjnego planu logistycznego i komunikacyjnego. Tym samym projekt stał się
pionierskim przykładem zarządzania przeprowadzką i rentownością przestrzeni biurowej w dobie
pandemii na tak dużą skalę.

ROZWÓJ – SIŁA NAPĘDOWA ZMIAN

do zarządzania projektem – przepro-

pracą zespołu operacyjnego. Był to

Początkowo decyzja o zmianie biura

wadzka zakończyła się sukcesem. Powyż-

kolejny obszar projektu, któremu towa-

na większe – w czasie pandemii – mogła

sze cechy stanowiły jednocześnie o wyjąt-

rzyszyły wyzwania.

wydawać się mało intuicyjna. Jednak,

kowości i nowatorskim charakterze pro-

– Warto zauważyć, że pracowaliśmy

po przeanalizowaniu wielu symula-

jektu MidPoint71. W końcu niewiele

niemal wyłącznie wirtualnie – z pewnością

cji biznesowych oraz planów rozwoju

tak dużych korporacji zdecydowało się

miało to swój wpływ na to, jak zarządzali-

firmy w ciągu najbliższych lat, zarząd

na otwarcie nowego i bardziej nowo-

śmy projektem i w jakiś sposób się ze sobą

w 2021 r. postanowił rozpocząć prace nad

czesnego biura, spełniającego wymogi

komunikowaliśmy. Cały zespół spotkał się

konsolidacją dwóch, aktualnie działają-

pracy hybrydowej.

w zasadzie tylko raz na samym początku,

cych powierzchni biurowych, i przeprowadzką do zupełnie nowej przestrzeni.
Jak podkreślają Joanna Kontecka
oraz Łukasz Paluszkiewicz z 3M GSC PL –
liderzy projektu MidPoint71 – przeprowadzone symulacje i zebrane dane potwierdzają, że umiejscowienie wszystkich ope-

Nie ulega wątpliwości, że zarządzanie tak złożonym
procesem wymaga perfekcyjnego planowania
i zarządzania pracą zespołu operacyjnego. Był to kolejny
obszar projektu, któremu towarzyszyły wyzwania.

racji biznesowych w jednym budynku
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okazało się również najbardziej efek-

– Projekt zmiany naszego biura był

kiedy mieliśmy okazję się poznać, dlatego

tywnym rozwiązaniem w obliczu wpro-

wyjątkowy pod wieloma względami – rów-

też tak bardzo ważne było, aby miał on ze

wadzenia nowego, hybrydowego modelu

nież dlatego, że znaleźliśmy się w sytu-

sobą dobrą łączność, zrozumienie, ale też

pracy oraz wygasających umów najmu

acji, w której nie dysponowaliśmy wiedzą

otwartość na potrzeby innych. Oczywiście

w dotychczasowych biurach.

o podobnych doświadczeniach innych firm.

w całym procesie wykorzystaliśmy mnó-

Trudno było też mówić o przygotowaniu,

stwo narzędzi umożliwiających sprawną

WYZWANIA – PANDEMICZNA NIEPEWNOŚĆ
I KOORDYNACJA W TRYBIE WIRTUALNYM

które miałoby polegać na przeanalizowa-

współpracę, takich jak m.in. Mural, wideo

niu benchmarków analogicznych przedsię-

rozmowy czy grupy na Teamsie – wyja-

Koordynatorzy projektu nie mają wątpli-

wzięć w dobie pandemii. Dlatego znako-

śnia Łukasz Paluszkiewicz, Transition

wości – największym wyzwaniem była

mitą część procesów i założeń musieliśmy

and PMO Lead.

dla nich stale towarzysząca niepew-

stworzyć z zespołem w zasadzie od pod-

ność, związana bezpośrednio z pande-

staw – mówi Joanna Kontecka, EHS and

mią, oraz konieczność dopasowywania

Facility Lead.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY – PODZIAŁ
NA OBSZARY I KOMPETENCJE

się do zmiennej sytuacji. Zespół zdołał

Nie ulega wątpliwości, że zarzą-

Planując cześć wykonawczą, liderzy pro-

jednak przekuć te zagrożenia w szanse

dzanie tak złożonym procesem wymaga

jektu zidentyfikowali 8 głównych obsza-

i – dzięki odpowiedniemu podejściu

perfekcyjnego planowania i zarządzania

rów – za każdy z nich odpowiedzialny
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gerów, w trudnych sytuacjach, wspierało

NOWOCZESNE BIURO NA MIARĘ
ŚWIATOWYCH LOVE BRANDÓW

dwoje aktywnych sponsorów. Przy tej

W ramach badania potrzeb pracowni-

okazji warto wspomnieć również o meto-

ków, zespół projektowy koordynował

dologii zmiany 3M w modelu Science

przeprowadzenie badania oraz gry zes

of Change – w ramach której w pro-

połowej, które pozwoliły stworzyć nie-

jekt zaangażowanych było 40 agentów

zwykle rozbudowany raport. Znalazły się

zmiany. Pełnili oni rolę łączników mię-

w nim różne warianty poszczególnych

dzy zespołem projektowym a wszystkimi

rozwiązań funkcjonalnych oraz prefe-

pracownikami w firmie, byli wsparciem

rencji względem metrażu powierzchni

komunikacyjnym oraz ambasadorami

biurowej. Dzięki znajomości opinii pra-

zmiany zapewniającymi zrozumienie

cowników, możliwe było przedstawienie

kolejnych kroków projektu na poziomie

pracowni architektonicznej najbardziej

wszystkich zespołów GSC.

optymalnego konceptu i wizji nowej prze-

był, co najmniej, jeden manager. Mana-

– Współpracowaliśmy również z fir-

strzeni do pracy.

mami zewnętrznymi, uzupełniającymi

Co ważne, dobra komunikacja była

nasze własne kompetencje w obszarach,

istotna w firmie również przed wybu-

które tego wymagały, np. przekładając

chem pandemii. Jak przyznają koordy-

nasze wymagania, potrzeby i preferencje

natorzy, podstawowym celem było więc

w funkcjonalny projekt architektoniczny,

zapewnienie pracownikom możliwości

czy upewniając się, że prace budowlane

satysfakcjonującej współpracy, niezależ-

realizowane są zgodnie z harmonogra-

nie od tego z kim pracują i gdzie te osoby

mami – dodaje Joanna Kontecka.

są zlokalizowane.

Wyjątkowość projektu
MidPoint71 wiąże
się z pandemicznymi
okolicznościami,
w których powstał.
Mnogość rozwiązań,
które mają przyczynić
się do efektywnej,
bezpiecznej
i komfortowej pracy
w trybie hybrydowym,
sprawia, że w wielu
aspektach jest to
projekt pionierski.

Joanna Kontecka i Łukasz Paluszkiewicz w nowym biurze 3M GSC Poland.
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W związku z nakierowaniem na

że na powyższe strefy pracownicy gło-

– Warto pamiętać, że podczas

model pracy hybrydowej, duża część

sowali sami, mając w ten sposób wpływ

realizowania projektu, nie patrzyliśmy

biura przeznaczona będzie do wirtual-

na proces kreatywny przy projektowa-

na zmianę wyłącznie poprzez pryzmat

nych spotkań i wideokonferencji. Pojawią

niu biura, a tym samym na jego osta-

nowego biura. Analizowaliśmy wiele róż-

się również budki telefoniczne, hybry-

teczny design. Nowością będzie sklepik

nych aspektów związanych z tym proce-

dowe i do małych spotkań, które umoż-

z artykułami 3M, w którym pracownicy

sem, m.in.: przyszły rozwój poszczegól-

liwią komfortowe prowadzenie krótkich

będą mogli zrobić zakupy, doposażając

nych zespołów, poczucie komfortu i bez-

rozmów. Oczywiście dostępna będzie też

się w różnego rodzaju artykuły produ-

pieczeństwa pracowników, elastyczne

duża powierzchnia co-workingowa – nie

kowane przez amerykańską firmę oraz

podejście do stylu pracy, a także wyróż-

tylko open space’y do pracy i sale spot

show room zaprojektowany w awan-

nienie na tle innych firm w naszym regio-

kań, ale również audytoria i duże sale

gardowej koncepcji statku kosmicznego,

nie. Niezwykle istotnym celem było dla nas

szkoleniowe na każdym z 3 pięter, w któ-

gdzie będzie można obejrzeć rozmaite

również stworzenie przestrzeni nie tylko

rych prowadzone będą warsztaty, ćwicze-

produkty firmy.

do pracy kreatywnej, ale także do integracji z ludźmi, którzy wspólnie tworzą nie-

nia i spotkania zespołowe. Wszystko to

na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE
DO ZARZĄDZANIA NOWATORSKIM
PROJEKTEM

współpracy bliższej i dalszej.

Wyjątkowość projektu MidPoint71 wiąże

obsługiwane przez najnowocześniejsze
technologie komunikacyjne pozwalające

W nowym biurze firmy nie zabrak-

się z pandemicznymi okolicznościami,

nie także zielonych, relaksujących stref

w których powstał. Mnogość rozwiązań,

– idealnych do wyciszenia po stresu-

które mają przyczynić się do efektywnej,

jących spotkaniach. Pojawią się rów-

bezpiecznej i komfortowej pracy w trybie

nież pokoje do gier oraz pomieszczenia

hybrydowym, sprawia, że w wielu aspek-

z fotelami do masażu. Warto wspomnieć,

tach jest to projekt pionierski.

powtarzalne DNA naszej firmy – dodaje
Łukasz Paluszkiewicz.

Autor

Joanna Kontecka i Łukasz Paluszkiewicz w nowym biurze 3M GSC Poland.
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Projektowanie zrównoważonego
środowiska pracy
– szanse i wyzwania
W dobie wzrastającej świadomości ekologicznej, pracownicy oczekują od swoich firm coraz
większej wrażliwości w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Ekologia i model biznesowy
sprzyjający ESG (środowisku, społeczności i zgodny z ładem korporacyjnym), to zresztą już nie tylko
kierunek oczekiwany przez inwestorów i ich pracowników, ale też wymagany przez regulacje unijne
wraz z wejściem w życie dyrektywy o raportowaniu zrównoważonego rozwoju.
O wyzwaniach i realiach związanych z projektowaniem zrównoważonego środowiska pracy
rozmawiamy z Konradem Krusiewiczem, architektem i założycielem pracowni architektonicznej
The Design Group.

Elwira Przybylska, FOCUS ON Business:

Obiegu Zamkniętego. To bardzo ważne,

jest zrozumienie – a to wystarcza do roz-

Powierzchnie biurowe w Polsce to mi-

abyśmy my, jako projektanci oraz nasze

poczęcia rzetelnej rozmowy o plusach

liony metrów kwadratowych i miliony

koleżanki i koledzy z „branży”, bardzo

zrównoważonego projektowania. Pyta-

przebywających w nich pracowników,

uważnie przyglądali się swoim decy-

nie o opłacalność jest pytaniem bardzo

i, co za tym idzie, ogromna skala od

zjom pod tym kątem. Ktoś może powie-

obszernym. Biznes jest biznesem i „excel”

działywania na tkankę miejską, śro-

dzieć, że skala oddziaływania biur kon-

musi się zgadzać. Jeśli chodzi o koszt reali-

dowisko naturalne oraz na zdrowie

tra wielki przemysł to przepaść – tak, ale

zacji powierzchni biura zrównoważonego

i komfort ludzi. Zrównoważony roz-

każdy krok jest na wagę złota.

– jest drożej, a nawet zdecydowanie. Eko-

wój jest hasłem odmienianym dzisiaj

logiczne rozwiązania kosztują więcej.

w środowisku biznesowym przez nie-

Czy w dzisiejszych czasach zdarza się,

Musimy jednak zrozumieć, że

mal wszystkie przypadki. Co oznacza

że musicie kogokolwiek namawiać

w tej cenie jest wliczony wyższy koszt

dla Waszej pracowni i na ile jest ważny

do stosowania w obiektach biurowych

produkcji, różnego rodzaju certyfika-

w Waszej pracy?

rozwiązań przyjaznych środowisku?

cje czy plan recyklingowy. Płacimy wię-

Konrad Krusiewicz, The Design

Czy takie rozwiązania są w ogóle opła-

cej, ale w zamian otrzymujemy pew-

Group: To prawda. Powierzchnia biu-

calne z biznesowego punktu widzenia?

ność, że nasze działania pomagają

rowa w Polsce to około 12 000 000 m2.
To olbrzymia ilość wykładzin, sufitów,
lamp i wszelkiego rodzaju elementów
wykończeniowych. Mając na uwadze stopień wpływu naszych decyzji (jako projektantów tych powierzchni) na środowi-

Świadomość naszego wpływu na otoczenie i środowisko
naturalne rośnie. Widzimy to również wśród inwestorów.
To wspaniały znak, który bardzo cieszy!

sko, musimy i przyglądamy się z uwagą
temu, co stosujemy w naszych projek-

Społeczeństwo dojrzewa, myślenie

w ochronie naszej planety, a jednocze-

tach. Naszemu zespołowi na szczęście

ludzi się zmienia. Świadomość naszego

śnie dostarczamy użytkownikom biura

przychodzi to naturalnie i pracując nad

wpływu na otoczenie i środowisko natu-

zdrowsze rozwiązania. Innym aspek-

nowymi koncepcjami, dobieramy rozwią-

ralne rośnie. Widzimy to również wśród

tem opłacalności jest oczywiście budo-

zania wykończeniowe z materiałów cer-

inwestorów. To wspaniały znak, który

wanie scoringu w zakresie ESG. Ten ele-

tyfikowanych, naturalnych oraz takich,

bardzo cieszy! Oczywiście otwartość

ment polityki wewnętrznej wielu inwe-

które funkcjonują w ramach Gospodarki

na temat bywa na różnym poziomie, ale

storów jest ważny i szczęśliwie wspiera
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Powyżej: Biuro TechnipFMC w Krakowie projektu The Design Group. Poniżej: Biuro Autodesk w Krakowie projektu The Design Group.

zrównoważone podejście do inwestycji.

naturalne i zdolne do recyklingu oraz

inwestycjach? Czy są kryteria, które

Dzięki temu mamy kolejny benefit bizne-

rozwiązania pozwalające na niską ener-

tacy partnerzy muszą spełniać?

sowy – biuro zrównoważone, zarówno

gochłonność użytkowania. Projekt to

Jest wiele elementów, które należy

środowiskowo, jak i społecznie, jako

pierwszy krok – kolejnym jest realiza-

wziąć pod uwagę. Przy podejmowa-

narzędzie HR-owe.

cja. Na tym etapie też należy zwracać

niu decyzji odnośnie do wybieranych

Podsumowując: inwestycja proeko-

uwagę na swoje decyzje. Wybór lokal-

elementów wyposażenia, rozwiązań

logiczna jest droższa, ale długoterminowo

nych dostawców ma oczywiście wpływ

i materiałów zapewnianych przez kon-

opłacalna środowiskowo i wizerunkowo.

na obniżenie śladu węglowego. Jednak

kretnych dostawców, trzeba popatrzeć
na dwie strony.

Wybór lokalnych dostawców ma oczywiście wpływ
na obniżenie śladu węglowego. Jednak ogromne
znaczenie ma też wybór dostawców odpowiedzialnych
społecznie i środowiskowo.

Po pierwsze – jaki jest sam produkt. Ważne jest oczywiście też to, z czego
i w jaki sposób jest on wytwarzany: czy
posiada certyfikaty, podzespoły albo czy
składniki są certyfikowane, i jeśli tak, to
w jaki sposób. Trzeba mieć jednocześnie
na uwadze to, jaki może mieć ten produkt

Czy możliwe jest wprowadzenie pro-

ogromne znaczenie ma też wybór dos

wpływ na środowisko, również po „zuży-

ekologicznych rozwiązań na każdym

tawców odpowiedzialnych społecznie

ciu” w biurze.

z etapów procesu projektowania –

i środowiskowo.

od planowania przez realizację i użytkowanie danego obiektu?
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Po drugie – zwracamy uwagę na to,
jaką firmą jest producent, który wytwa-

Jak wygląda proces wyboru partne-

rza ten produkt: czy samo funkcjonowa-

Zdecydowanie tak. Zaczynając pro-

rów, np. dostawców materiałów i ele-

nie jego przedsiębiorstwa jest zrówno-

jekt, przyjmujemy podstawowe wew

mentów wyposażenia przy ukierun-

ważone środowiskowo, jak zaplanowany

nętrzne wytyczne: stosujemy materiały

kowanych na zrównoważony rozwój

jest transport, jak zagospodarowane są
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Temat zrównoważonego
projektowania
i działania firm
jest z nami już od
długiego czasu. Ciągle
jednak buduje się
w świadomościach
inwestorów i ewoluuje.
Najważniejsze, to
podejść do tematu
w sposób UCZCIWY!

na inwestorach, dla których polityka
zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz
większą rolę. ESG to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach

Biuro Clariant w Łodzi projektu The Design Group.

na całym świecie.

odpady z produkcji etc. Istotne jest też

Są rzeczy, które dobrze znamy, takie

Ewolucja i ciągłe poszerzanie moż-

to, jakim pracodawcą jest producent:

jak np. CSR, czyli społeczna odpowiedzial

liwych zakresów odpowiedzialności dało

czy zapewnia pracę w komfortowym spo-

ność biznesu. To koncepcja, która jakiś

nam też RVC (ang. Regenerative Value

łecznie otoczeniu, czy jest otwarty na róż-

czas temu zagościła w wielu przedsiębior-

Creation). To koncepcja mówiąca o łącze-

norodność, czy stawia na rozwój swoich

stwach. Chociaż dotyczy ona zrównowa-

niu sukcesu gospodarczego z odnową

ludzi, czy nie stosuje zakazanych praktyk,

żonego rozwoju, jej działania w obliczu

(regeneracją) ekosystemu planety – czyli

czy nie pracuje dla partnerów o wątpli-

rosnącego kryzysu klimatycznego okazały

w skrócie: nie tylko nie szkodzić, ale jesz-

wej reputacji.

się niewystarczające. Ponadto CSR przez

cze przyczyniać się do odbudowy. RVC

To, czy zwrócimy uwagę na takie

wiele firm był traktowany jako dobra

daleko wykracza poza modele bizne-

zagadnienia w trakcie swoich wybo-

strategia marketingowa, która pozwoli

sowe CSR i ESG, które głównie skupiają

rów, powoduje to, czy będziemy wspie-

ocieplić wizerunek firmy w oczach pra-

się na pozytywnym wpływie na gospo-

rać łańcuch zrównoważonego rozwoju

cowników, Klientów, jak i potencjalnych

darkę. RVC przekształca koszty pozytyw-

czy też nie.

inwestorów. W tym celu stworzono nie

nego wpływu w inwestycje, które umoż-

tylko samodzielne stanowiska, ale i całe

liwiają generowanie konkretnej wartości

O czym jeszcze warto pamiętać i o czym

działy CSR, które wzmacniały w ten spo-

biznesowej, a finalnie kreują na rynku

myśleć patrząc w przyszłość pod kątem

sób prestiż marki.

firmę jako bardziej atrakcyjną dla inte-

zrównoważonego podejścia do realizacji powierzchni biurowych?

Po latach okazało się to zbyt mało

resariuszy i inwestorów.

wartościowe, dlatego dzisiaj to poję-

Dzięki braniu pod uwagę wszyst-

Temat zrównoważonego projek-

cie jest zastępowane szerszym zagad-

kich powyższych koncepcji, mamy szansę

towania i działania firm jest z nami już

nieniem, jakim jest ESG. ESG, czyli śro-

na realizację otoczenia w sposób atrak-

od długiego czasu. Ciągle jednak buduje

dowisko naturalne, społeczeństwo i ład

cyjny i zrównoważony środowiskowo,

się w świadomościach inwestorów

korporacyjny – to właśnie na te aspekty

społecznie i biznesowo.

i ewoluuje. Najważniejsze, to podejść

powinna zwracać uwagę firma, której

do tematu w sposób UCZCIWY!

zależy nie tylko na Klientach, ale również
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Mentalność obfitości w biznesie
Tekst | Monika Smulewicz

Jak nastawienie do klientów, konkurencji czy pracowników może wynieść lidera i firmę
na wyższy poziom sukcesu.

Ciągła pogoń za wygraną, kolejnym kon-

działania (ang.: Seven Habits of Highly

wrzodów żołądka. Taką logikę myślenia

traktem, nieustające zabieganie o klien-

Effective People, 1989). Mentalność obfito-

tłumaczy właśnie założenie o ograni-

tów – to zawodowe realia ludzi sukcesu.

ści wyjaśnił jako skoncentrowanie się na

czonej puli dóbr dostępnych wszystkim

Dzisiejszy rekord staje się jutrzejszym

posiadanych możliwościach i zasobach,

ludziom, podejście do życia, jakby było grą

punktem wyjścia. Krew, pot i łzy owocują

zamiast na tym, czego nam brakuje.

o sumie zerowej: cokolwiek zyskuje jedna

większymi przychodami, wyższą pozycją,

Na życiu w przekonaniu, że te zasoby

strona, druga traci.

rozwojem biznesu, więc nie przestajemy

i możliwości są dostępne, że jest ich

W mikroekonomii teoria gier (jako

biec. Każdy z nas przecież słyszał, że jeśli

ogromna ilość, i możemy po nie swobod

gałąź nauki) bada współzależności między

nie idziemy do przodu, to tak napra

nie sięgać. To myślenie w duchu wła-

decyzjami różnych jednostek, przyjmując

wdę się cofamy. Więc biegniemy dalej,

snej sprawczości, umożliwiające także

założenie, że koszty i korzyści nie są z góry

aż zaczynamy tracić oddech. Spraw- wybór minimalizmu, jeśli zapewnia

określone, ale zależą od wyborów innych.

dzamy, gdzie jest konkurencja, wciąż po

nam szczęście. W opozycji do mental-

W przypadku gry o sumie zerowej nie ist-

równując się do innych, nerwowo oglą-

ności obfitości Covey przedstawił teo-

nieje pojęcie współpracy, która pozwala

dając się przez ramię.

rię mentalności niedoboru (niedostatku/

na osiągnięcie przez wszystkich punktu

Ale czy naprawdę tak musi być?

braku), która w praktyce jest zbiorem

większego zysku. Nie ma również możli-

Czy tej walki nie ma końca? Czy czyjaś

przekonań o świecie, biznesie czy rela-

wości, by jeden gracz uzyskał istotny zwrot

wygrana musi być moją przegraną? Czy,

cjach z innymi, w której zakładamy,

bez wpływu na pozostałych – to, co zyskał

jeśli na chwilę się zatrzymam, to życie

że wszystko jest ograniczone.

jeden konkurent, musiał stracić drugi.

mnie zmieli i wypluje, a konkurencja odjedzie na milion mil, podbierając klientów?
Gdzie znajduje się granica, kiedy można
sobie wreszcie powiedzieć: Wystarczy.
Jestem zadowolona/zadowolony?
Jubileusze skłaniają do refleksji,
a że właśnie obchodzę 15-lecie pracy
pod szyldem Grant Thornton, zaczęłam
spoglądać wstecz – na siebie, klientów
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Ludzie z mentalnością niedoboru noszą w sobie
nieustający strach, że ktoś inny okaże się lepszy,
że odbierze im awans, klientów, zgarnie zbyt duży
kawałek tortu, wskutek czego zabraknie dla nich.
Cudzy sukces odbierają jako własną porażkę.

i firmę. Zaczęłam analizować, jak różnie

W korporacyjnym życiu mamy do

W mojej dotychczasowej pracy spo-

potoczyły się losy znanych mi ludzi i ich

czynienia z ograniczonymi zasobami –

tykałam różnych ludzi. Obserwowałam

biznesów, i jak silny związek każdy sce-

czasu, stanowisk, pieniędzy etc. To sprzy-

paradygmaty stosunków międzyludzkich:

nariusz miał z ich mentalnością. Dostrze-

ja postrzeganiu świata, jakby istniała

wygrana – wygrana, wygrana – przegrana,

głam powtarzający się wzorzec: mental-

w nim tylko skończona ilość dóbr. Ludzie

przegrana – wygrana, przegrana – prze-

ność obfitości sprzyja sukcesowi, jedno-

z mentalnością niedoboru noszą w sobie

grana, i po prostu wygrana. Sposób myśle-

cześnie zapewniając wytchnienie w tym

nieustający strach, że ktoś inny okaże się

nia o relacjach międzyludzkich i bizneso-

niekończącym się wyścigu.

lepszy, że odbierze im awans, klientów,

wych dużo mówi o partnerze bizneso-

zgarnie zbyt duży kawałek tortu, wsku-

wym. Dziś, po latach doświadczeń, jestem

MENTALNOŚĆ OBFITOŚCI
I GRA O SUMIE ZEROWEJ

tek czego zabraknie dla nich. Cudzy suk-

w stanie z dużą pewnością oszacować jak

ces odbierają jako własną porażkę. Dosko-

będzie przebiegać późniejsza współpraca

Termin mentalność obfitości i niedoboru

nale obrazowo ujął to prof. Bogdan Woj-

z potencjalnym partnerem, na podsta-

ukuł już w latach 80. ubiegłego wieku

ciszke, światowej sławy psycholog: gdy

wie tego, w jaki sposób przebiega proces

Stephen R. Covey w swojej bestsellero-

kanonik w Lublinie zostaje biskupem,

sprzedaży i negocjacji warunków umowy

wej książce pt. 7 nawyków skutecznego

to szewc w Krakowie ze złości dostaje

– bo zwykle jest jej lustrzanym odbiciem.
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Na długo w pamięci pozostanie mi

szefowa HR-u. – To oznacza moja droga,

jeden z procesów negocjacyjnych dużego

że popełniliśmy fatalną pomyłkę rekru-

outsourcingowego projektu. Byliśmy już

tacyjną. Nasza firma kieruje się zupeł-

na ostatniej prostej i spotkaliśmy się, by

nie innymi wartościami. Bardzo panią

doprecyzować finalne zapisy umowne

przepraszam za to zachowanie, wróćmy

oraz ustalić harmonogram wdrożenia.

do meritum naszego spotkania – podsu-

Wyznaczonego dnia po stronie klienta

mowała, zwracając się już do mnie.

pojawiła się dodatkowa uczestniczka

Owa specjalistka już nigdy nie

spotkania (nowo zatrudniona w fir-

pojawiła się na żadnym kolejnym spo-

mie specjalistka ds. zakupów) i zaczęła

tkaniu, a jej kariera zakończyła się wraz

od nowa negocjować dawno już ustalone

z upływem okresu próbnego. Sam pro-

warunki cenowe. – Nie wiem czy koledzy

jekt realizujemy z sukcesem od wielu

panią wtajemniczyli, ale etap negocjacji

lat, w atmosferze wzajemnego szacunku

mamy już za sobą – powiedziałam. – Ależ

i zrozumienia. Bywają oczywiście trud-

ja też chcę mieć swój udział w tym proce-

niejsze momenty, natłok pracy, nieprze-

sie, lubię tak niespodziewanie przycisnąć

widziane trudności. Zawsze jednak sia-

dostawcę – odparła z porażającą szcze-

damy do stołu i ustalamy najlepsze – dla

rością. Wszyscy dosłownie oniemieliśmy

obu stron – rozwiązanie, w myśl filozo-

na to wyznanie. Po czym głos zabrała

fii WIN-WIN.
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Podchodzenie do
biznesu w oparciu
o mentalność
niedoboru skutkuje
koncentrowaniem
się na transakcjach
sprzedaży, zamiast
na tworzeniu
wartości dla klientów,
społeczeństwa
czy świata.
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TRAUMA PIENIĄDZA

niepewności jutra, udzielającego się chro-

Starając się zrozumieć jak myślą i dzia-

nicznego stresu.

łają ludzie wokół nas, warto pamię-

Obecnie zjawisk sprzyjających pow-

tać o przyczynach pewnych tendencji

stawaniu traumy pieniądza jest jeszcze

w ich zachowaniach. Wspólna świado-

więcej, na czele z obawami o reperku-

mość historyczna Polaków sprzyja nie-

sje gospodarcze wynikające z inwazji

stety mentalności niedoboru. Byliśmy

Rosji na Ukrainę. Ale także wcześniej

ciężko doświadczeni przez los, cier-

były powody do stresu: kolejne załama-

pieliśmy w wyniku wojen i zaborów.

nia gospodarcze, skoki inflacji, pande-

Wielu z nas, a przynajmniej z pokolenia

mia skutkująca bankructwami milio-

naszych rodziców, wciąż pamięta epi-

nów firm na świecie i dramatami tysięcy

zody głodu. Jednak tzw. trauma pienią-

rodzin, rosnąca pauperyzacja – niemoż-

dza nie dotyczy wyłącznie osób z bied-

ność spłaty hipoteki, brak środków na

nych rodzin, w których pieniędzy zawsze

leczenie etc. Jak twierdzi Galen Buckwal-

brakowało, a kiedy nagle się pojawiały,

ter, dyrektor generalny psyML i ekspert

natychmiast były zużywane na bieżące

od traumy finansowej, dla wielu osób dłu-

potrzeby, przez co o oszczędzaniu czy

goterminowe skutki tego typu stresu są

inwestowaniu nie mogło być mowy.

namacalne i skutkują objawami typowymi

Trauma pieniądza może dotyczyć także

dla zespołu stresu pourazowego (PTSD).

ludzi z klasy średniej. Zwłaszcza z takich

Według niego trauma finansowa to rze-

domów, w których rodzice nieustannie

czywistość aż 1/3 millenialsów. Definiuje ją

martwili się pieniędzmi, gdzie zdarzały

jako dysfunkcyjną reakcję na chroniczny

się lepsze okresy, ale nad głową zawsze

stres finansowy, zakłócającą zdolność

wisiało ryzyko niedoboru: utraty pracy,

cierpiącej na nią osoby do wykonywania

spadku przychodów w prywatnej firmie.

zadań w wielu obszarach funkcjonowa-

W powietrzu czuło się atmosferę strachu,

nia, na czele z pracą i życiem domowym.

Według Galena
Buckwaltera trauma
finansowa to
rzeczywistość aż jednej
trzeciej millenialsów.
Jest ona przez niego
definiowana jako
dysfunkcyjna reakcja
na chroniczny stres
finansowy, która zakłóca
zdolność cierpiącej na nią
osoby do wykonywania
normalnych zadań
w pracy i życiu domowym.

.
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Jednak także ludzie zamożni mogą

wiele zależy od postrzegania rzeczywi-

na współpracy, zamiast na rywaliza-

cierpieć na traumę pieniądza. Bywa,

stości i nastawienia, jak w przykładzie

cji, w duchu wzajemnego zaufania

że nie doceniają wartości pieniędzy, mar-

z dwoma sprzedawcami butów, kiedy

i szacunku.

nując je na zachcianki – ekstremalnie

jeden z nich trafiając do afrykańskiej

W relacjach biznesowych czę-

drogie (przepłacone) ubrania, markowe

wioski raportuje centrali: wszyscy chodzą

sto powtarzam usługa nie sługa. Nie

zegarki czy gadżety, ekskluzywne samo-

boso, nic tu nie sprzedamy, drugi mówi:

można kosztem kontraktu pozwalać

chody, niebotycznie kosztowne trunki

wszyscy chodzą boso – jest wielki rynek

na nieetyczne zachowania, nadużycia

czy jedzenie lub inne stymulatory, które

do zagospodarowania.

czy brak szacunku do partnera bizneso-

mają im zapewnić szczęście. Tymcza-

Podchodzenie do biznesu w oparciu

wego. Odważny i wrażliwy lider nie mil-

sem często okazuje się, że ono albo jest

o mentalność niedoboru skutkuje kon-

czy w niewygodnych sprawach. Rozma-

zbyt krótkotrwałe, albo wcale nim nie

centrowaniem się na transakcjach sprze-

wia na trudne tematy, poszukuje rozwią-

jest. Ludzie ci stają się więźniami mate-

daży, zamiast na tworzeniu wartości

zań i chroni swój zespół przed toksycz-

rializmu. Odczuwają intensywny stres,

dla klientów, społeczeństwa czy świata.

nymi relacjami.

rosnące oczekiwania dotyczące własnych
finansów. Pieniądze stają się wyznacznikiem ich statusu, władzy, a nawet wartości. Stąd można śmiało przyjąć założenie,
że trauma finansowa jest wszechobecna,
choć w znacznej mierze pozostaje nieuświadamiana i nierozwiązana.
Ten paradygmat także bardzo często widać w negocjacjach warunków
współpracy, gdy do rozmówcy nie docierają żadne racjonalne argumenty, takie

Nie można kosztem kontraktu pozwalać na nieetyczne
zachowania, nadużycia czy brak szacunku do partnera
biznesowego. Odważny i wrażliwy lider nie milczy
w niewygodnych sprawach. Rozmawia na trudne
tematy, poszukuje rozwiązań i chroni swój zespół przed
toksycznymi relacjami.

jak galopująca inflacja, trudna sytuacja
na rynku pracy i związana z nią presja

To skupianie się na ciągłej walce o kolejny

Podobnie jest w relacjach ze współ-

wynagrodzeniowa. Koncentruje się on

kawałek tortu – z klientami, dostawcami,

pracownikami – traktowanie ich jak

jedynie na swoim zysku i cyferkach, nie

konkurencją, a nawet współpracowni-

ludzi, z których tylko siłą lub spry-

zważając na to, że nawet gdy wygra set,

kami. To ciągłe przeciąganie liny, cią-

tem można wydobyć dobrą jakość

w rezultacie przegra ten mecz, bo koszty

gła walka o to, kto w tym starciu jest sil-

pracy i uczciwość, skutkuje trafia-

okażą się bardzo dotkliwe. Podobnie

niejszy i do kogo należy ostatnie słowo.

niem na takich właśnie ludzi. Tymcza-

jest z menedżerami skoncentrowanymi

To wykorzystywanie swojej pozycji, nad-

sem odpowiedni pracownik, któremu

wyłącznie na budżecie, swoich celach

używanie relacji i naginanie na swoją

zaufamy, którego dobrze wynagra-

i własnej premii, nie zważającymi na oto-

korzyść warunków kontraktów.

dzamy, będzie wkładał w pracę wiele

czenie biznesowe czy współpracowników

Tymczasem moje doświadczenia

zaangażowania, serca i kreatywności.

i pojawiające się trudności. Może to skut-

pokazują, że niekoniecznie jeśli ktoś

Nastawienie umysłu na mentalność

kować m.in. zwiększoną rotacją, spad-

wygra, to ja muszę przegrać, i odwrotnie.

obfitości pozwala cieszyć się cudzymi

kiem zaangażowania zespołu, a w kon-

Najlepiej jest szukać takich rozwiązań,

sukcesami, prowadzi do prawdzi-

sekwencji ryzykiem utarty możliwości

które pozwalają na odniesienie obustron-

wego przywództwa – bycia inspirują-

realizacji celów – czyli dokładnie odwrot-

nych korzyści, na uzyskanie efektu

cym liderem, który wyznacza kierunki

nie wobec zamierzeń.

synergii, otwieranie drogi do tworzenia

i wiedzie zespół do budowania lepszej

długoterminowych relacji, opartych

przyszłości.

ŹRÓDŁO SUKCESU: OPTYMALNY MINDSET
Niezaprzeczalnie funkcjonowanie
w XXI w. jest najeżone wyzwaniami, prze-
sycone zmiennością okoliczności i podkręcone do zawrotnego tempa. Jednak

Autor

niezmienne jest to, że każdy przełomowy

Monika Smulewicz

moment może być początkiem zarówno

Partner, Dyrektor Zarządzający

korzystnych, jak i niekorzystnych zmian
dla danej firmy czy jednostki. Bardzo
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Czy nearshoring do Polski jest
nadal atrakcyjnym sposobem
podnoszenia konkurencyjności
dla firm z Europy Zachodniej?
Felieton Szymona Stadnika

Kiedy w roku 2005 przeczytałem w raporcie McKinsey, że Polska może stać się jednym z najważniejszych
graczy w świecie sektora nowoczesnych usług dla biznesu, byłem niesamowicie podekscytowany.

Po dynamicznych latach 90. ubiegłego

inwestycji outsourcingowych i często

grupie posiada tylko 35% osób, we Wło-

wieku, początek lat dwutysięcznych

pierwsze miejsce w Europie (Kearney

szech 29%, na Węgrzech 31%, a w Bułga-

w Polsce to okres wysokiego bezrobo-

Report, CEOWORLD analysts, Everst, E&Y

rii i Czechach 33% (źródło: raport Euro-

cia. Raport wskazywał, że Polska może

Attractiveness Survey, Tholons – to tylko

stat z 2021 r.). Co więcej, liczba studentów

tworzyć wysoko kwalifikowane miej-

kilka przykładów).

w Polsce, wynosząca 1430 tys. osób, jest

sca pracy i wzmacniać swoją przewagę,
budując centra usług wspólnych, BPO
i ośrodki R&D. Sam, pracując w KPMG,
zaangażowałem się w promocję polskich
miast, współuczestnicząc w przygotowaniu raportów atrakcyjności inwestycyjnej, mających na celu przyciąganie inwestycji zagranicznych do Polski. Byłem
zdeterminowany. Pracując jako audytor,
na pisanie raportów miałem czas tylko
w weekendy, natomiast raport dla Trójmiasta, ku niezadowoleniu całej rodziny,
pisałem w Wielkanoc.
Efekt przerósł ambitne oczekiwa-

wyższa niż liczba studentów łącznie we

Polska i polskie miasta
zajmują czołowe
miejsca w wielu
międzynarodowych
rankingach atrakcyjności
lokowania inwestycji
outsourcingowych
i często pierwsze
miejsce w Europie.

nia zarówno twórców raportu, moje, jak
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wszystkich innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej!
Przez ostanie 30 lat, Polska zbudowała też bardzo wysokie kompetencje
językowe. Zgodnie z danymi ABSL, centra GBS i BPO prowadzą obsługę swoich
klientów w 38 językach, w tym 100% centrów zapewnia obsługę w języku angielskim, 80% – w niemieckim, 63% – we
francuskim, a 50% w języku włoskim.
Czy zachodzące obecnie zmiany
na rynku pracy w Polsce, dojrzałość sektora usług nowoczesnych i powszechna
automatyzacja oraz zastosowanie sztucz-

i większości osób zaangażowanych w roz-

Niesamowity sukces rynku usług

nej inteligencji nie stanowią zagrożeń

wój sektora usług nowoczesnych. Przez

wspólnych w Polsce był łącznym wyni-

dla dalszego rozwoju branży i nie obni-

ostatnie dwie dekady Polska stała się jed-

kiem wielu przewag, jednak najważniej-

żają atrakcyjności Polski w oczach mię-

nym ze światowych liderów tego sektora.

szą z nich okazał się zdywersyfikowany,

dzynarodowych koncernów? Czy euro-

Dzisiaj jest w czołówce największych ryn-

ogromny i przystępny cenowo rynek

pejskie korporacje mogą dalej podnosić

ków outsourcingu w Europie i najwięk-

pracy oraz budowany przez lata kapi-

swoją konkurencyjność poprzez lokowa-

szym w Europie Środkowej i Wschodniej.

tał ludzki.

nie swoich procesów w Polsce?

Według ABSL, sektor zatrudnia obecnie

Polska ma bardzo wysoki odse-

Polska – oprócz kapitalnych sta-

350 tys. osób, a 1,6 tys. firm stworzyło

tek osób z wykształceniem wyższym

tystyk – stała się również synonimem

tutaj swoje centra SSC, GBS, ITO i R&D.

w grupie wiekowej od 25 do 34 lat, który

dla jakości kompetencji, porówny-

Polska i polskie miasta zajmują czołowe

wynosi aż 43%. To dużo więcej, niż średnia

walnej z Niemcami czy Skandynawią.

miejsca w wielu międzynarodowych

w państwach EU. Dla porównania w Niem- A jakość usług rodzi kluczowe w bizne-

rankingach atrakcyjności lokowania

czech wyższe wykształcenie we wskazanej

sie zaufanie.
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Warszawski skyline.

Rynek BSS powstawał u nas od zera.

Organiczny rozwój centrów SSC,

Z początku, procesy przenoszone do Pol-

GBS i BPO wpływał na poziom zaawanso-

i webinarach. Na szczęście adaptacja

ski przez zagraniczne korporacje były

wania lokowanych u nas funkcji – szcze-

W swojej karierze zawodowej,

relatywnie nieskomplikowane i obej-

gólnie ostatnie pięć-siedem lat to znaczny

zarówno we Frista, jak i w ITELENCE

mowały głównie funkcje o charakterze

przyrost stanowisk określanych mianem

mam wielkie szczęście pracować z nie-

transakcyjnego back-office’u F&A (AP

strategic – ponieważ firmy coraz chętniej

zwykle zmotywowanymi specjalistami

i AR), procesy z zakresu obsługi klienta

umiejscawiają w Polsce kompetencje klu-

i managerami, których zdrowe ambi-

oraz proste procesy IT (jak np. wsparcie

czowe dla biznesu. Decydują się na to,

cje napędzały ich ciągły rozwój. Myślę,

użytkownika). Pomocny był fakt, że już

dzięki kapitałowi zaufania wypracowa-

że podobne doświadczenie podziela

od początku lat 90., swoje regionalne sie-

nemu przez ostatnie kilkanaście lat har-

wielu liderów budujących struktu

dziby tworzyły tutaj wielkie międzynaro-

monijnej współpracy.

ry w naszym kraju. Wielu członków

i odporność to nasze silne cechy.

dowe korporacje, wprowadzając nowoczesne metody zarządzania oraz dostarczając know-how, które potem wykorzystane były przez kolejne firmy wchodzące
do Polski, w tym przez organizacje otwierające swoje centra usług. Polscy specjaliści i managerowie budowali swoje
doświadczenie, podobnie jak ja, w dużych
międzynarodowych korporacjach, takich
jak KPMG, Deloitte, Philips, GE, Simens,

Organiczny rozwój centrów SSC, GBS i BPO wpływał
na poziom zaawansowania lokowanych u nas funkcji
– szczególnie ostatnie pięć-siedem lat to znaczny
przyrost stanowisk określanych mianem strategic –
ponieważ firmy coraz chętniej umiejscawiają w Polsce
kompetencje kluczowe dla biznesu.

Volkswagen, Unilever, Nestle, LG, Dell,
HP, Citibank.

Polska buduje zatem swoją pozy-

zespołów, które budowałem dla między-

W miarę rozwoju rynku, poziom

cję jako kraj-partner, gdzie back-office

narodowych klientów w obszarze pro-

zaawansowania usług, świadczonych przez

jest wypierany przez procesy middle

cesów transakcyjnych – zarówno księ-

obecny w Polsce talent, szedł do góry

office i procesy wiedzochłonne. To z kolei

gowych, jak i supply-chain, rozwinęło

– jednak bez uszczerbku dla atrakcyj-

wymusza elastyczność i konieczność dos

swoje kompetencje w zakresie anali-

ności cenowej. Polacy są przyzwycza-

tosowania się talentu do nowych realiów

tyki biznesowej, RPA, awansując na kon-

jeni do tego, że jedyną rzeczą stałą jest

rynkowych – wiele z procesów począt-

sultantów SAP, BI, kontynuując swoją

zmiana, a rynek nowoczesnych usług

kowo lokowanych w Polsce, zaczyna pod-

karierę w obszarze IT. Wielu specjali-

dla biznesu jest tego doskonałym przy-

legać automatyzacji. Tymczasem pracow-

stów Help Desk czy Customer Service

kładem – ewolucja i podnoszenie kwali-

nicy, chcąc dotrzymać kroku rosnącym

zostało deweloperami, specjalistami

fikacji zapisane są w DNA tego sektora.

wymaganiom rynku, nieustannie pod-

od chmury, UX, SEO czy osobami odpo-

Te same wartości zakodowane są też

noszą swoje kompetencje – na studiach

wiedzialnymi za budowanie strategii

w kulturze pracy w Polsce.

podyplomowych, kursach, szkoleniach

e-commerce.
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BIZNES

Nowi inwestorzy coraz częściej ko

W ostatnich latach szczególnym

cenowo niż Europa Zachodnia. Średnie

rzystają z know-how posiadanego przez

zainteresowaniem moich klientów z Eu

wynagrodzenie w Polsce stanowi nadal

lokalną kadrę kierowniczą, w celu prze-

ropy Zachodniej i USA cieszy się przeno-

jedynie 30% wynagrodzenia w Niem-

prowadzenia kompletnego procesu

szenie zawansowanych funkcji IT (w tym

czech i 35% – we Francji (dane: Eurostat

migracji procesów do Polski (zarówno

technologii opartych na sztucznej inteli-

w 2020 r.).

w modelu nearshoringowym, jak i offsho-

gencji i rozwiązaniach chmurowych),

Odpowiadając na tytułowe pytanie:

ringowym) – poczynając od przygotowa-

Big Data oraz zadań z obszaru analityki

nearshoring do Polski nadal pozwala

nia planu projektu, zbudowania oczeki-

biznesowej, SAP, analizy oraz integra-

wielowymiarowo podnieść konkurencyj-

wań, zmapowania procesu, jego udoku-

cji danych. Krajowy rynek pracy bardzo

ność firm z Europy Zachodniej. Zaczyna-

mentowania, poprzez tranzycję, standa-

dynamicznie reaguje na rosnące oczeki-

jąc od dostępu do specjalistów z rzadkimi

ryzację i automatyzację.

wania inwestorów, co do wyrafinowanych

i bardzo wyrafinowanymi kompetencjami,

Nasi zagraniczni partnerzy wiedzą,

kompetencji pracowników. Prowadząc

poprzez generalną obniżkę kosztów ope-

że mogą zaufać nam, zarówno w kwestii

różnorodne procesy rekrutacyjne, nie

racyjnych, podniesienie jakości realizo-

właściwego wdrożenia procesu, jak rów-

spotkałem się z technologią, w której nie

wanych procesów, a kończąc na dostępie

nież realizacji nawet najbardziej wyma-

byłoby dostępnych w Polsce specjalistów.

do najnowszych metodologii zarządczych.

gających projektów transformacyj-

Zarówno polskie uczelnie wyż-

Polska staje się także najlepszym z moż-

nych, a praktyczne przykłady sukcesu

sze, których w Polsce jest prawie 400,

liwych wyborów dla międzynarodowych

innych firm ugruntowują w nich poczu-

jak i działające w kraju międzynaro-

korporacji w ich drodze do transformacji

cie pewności.

dowe organizacje, są nieustanną kuź-

biznesowej i cyfrowej, gdzie w rozsądnej

Miałem szczęcie przekonać się

nią kolejnych talentów. Polska zajmuje

cenie, samemu lub we współpracy z zaufa-

o tym osobiście, budując GBS oraz dużą

czwarte miejsce w Europie pod wzglę-

nym partnerem, można przenieść i scen-

organizację outsourcingową w Warsza-

dem liczby absolwentów kierunków ści-

tralizować globalne procesy back-office,

wie. Tworząc szybko rosnące BPO, które

słych (STEM) w grupie wiekowej 20–29

mając do dyspozycji specjalistów mówią-

do końca tego roku zatrudniać będzie 400

lat (dane: Eurostat). Polska staje się

cych 38 językami, a także rozbudować

osób, poszukiwałem, a następnie wspie-

zagłębiem uczenia maszynowego, infra-

międzynarodowe kompetencje middle-

rałem duże międzynarodowe korpora-

struktury chmurowej i sztucznej inteli-

-office, zarówno w obszarze HR, marke-

cje w przenoszeniu pod nasze skrzydła

gencji. Google, Microsoft, Nvidia i wielu

tingu, kontrolingu i analityki biznesowej,

procesów back-office, middle-office i IT

innych rozbudowują swoje centra, roz-

jak również zbudować wysoko wykwa-

na różnym poziomie zaawansowania.

wijając wyżej wspomniane technologie.

lifikowane zespoły IT w obszarze e-commerce, chmury, AI, BI, cyberbezpieczeń-

W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem
klientów z Europy Zachodniej i USA cieszy się przenoszenie
zawansowanych funkcji IT, Big Data oraz zadań z obszaru
analityki biznesowej, SAP, analizy oraz integracji danych.

stwa, automatyzacji, rozwoju oprogramowania i wdrożeń dużych systemów ERP.
PS. W ostatnich kilku latach pojawiły
się dwa nowe raporty McKinsey, wskazujące, że Polska może stać się jednym z najważniejszych graczy w Europie, w obszarze sztucznej inteligencji i rozwiązań
chmurowych. Znając potencjał polskich

Swoją współpracę z pierwszymi

Według HackerRank, polscy dewelope-

inżynierów, a także widząc duże zainte-

klientami zaczynaliśmy od procesów

rzy znajdują się w pierwszej trójce naj-

resowanie tym obszarem wśród zagra-

transakcyjnych, optymalizowaliśmy je,

lepszych deweloperów na świecie.

nicznych i lokalnych klientów, zgadzam

a – stopniowo budując zaufanie do na-

Stajemy się konkurencją dla tak

się z autorami raportów i jestem tak samo

szych polskich specjalistów – przejmowa-

zaawansowanych rynków, jak Niemcy

jak kiedyś niesamowicie podekscytowany,

liśmy coraz bardziej strategiczne funk-

czy Wielka Brytania, tak pod względem

mogąc aktywnie uczestniczyć w tworze-

cje. Jednym ze spektakularnych sukcesów

poziomu wiedzy, doświadczenia, jak

niu polskiej przyszłości, budując szybko

była budowa przeze mnie w Polsce – dla

i znajomości technologii. Z drugiej strony,

rosnącą polską firmę outsourcingową

jednego z klientów ze Szwajcarii – kom-

pozostajemy lokalizacją atrakcyjniejszą

ITELENCE.

pletnego hub’u technologicznego, odpowiedzialnego za wdrożenie i utrzymanie
platformy e-commerce wiodącej marki

Autor

fashion. Innymi, równie budującymi
doświadczeniami, okazały się budowa
kompletnego zespołu wdrożeniowego
SAP oraz organizacja zespołu business

Szymon Stadnik | CEO firmy
outsourcingowej ITELENCE, twórca
i współwłaściciel BPO FRISTA

analytics i data science.
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Natalia Brzostowska, RTR Director,
Elanco Solution Center.
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Kierunek: innowacyjność
i ciągłe doskonalenie
Rozmowa z liderkami pionów finansowych: Natalią Brzostowską – RTR Director,
Sylwią Kozioł – PTP Director, Agatą Piotrowską – Order to Bill Director oraz Anną Szawluk
– B2C Director w Elanco Solution Center.

FOCUS ON Business: Elanco Animal

lokalizacji o wysokiej jakości pracy.

od ponad 50 lat. Elanco stawia sobie za cel

Health jest globalnym liderem w dzie-

Dzięki temu centrum ESC prowadzi tak

stworzenie jak najbardziej efektywnych

dzinie zdrowia zwierząt domowych

kompleksową działalność.

produktów będących częścią komplekso-

oraz hodowlanych. Dostarczacie pro-

Na początku tego roku rozpoczęli-

wej oferty. Tworzy tym samym portfolio,

dukty, usługi oraz innowacje w obsza-

śmy kolejny etap rozszerzania organiza-

które wraz z rozwojem technologicznym,

rze zapobiegania i leczenia chorób

cji. Jest to zaplanowana integracja syste-

oferuje środki przeznaczone dla naszych

zwierząt. W Polsce działa Centrum

mów ERP biznesu Bayer Animal Health,

zwierząt domowych, a także hodowców

Usług Wspólnych – Elanco Solution

który w sierpniu 2020 r. stał się częścią

trzody, drobiu oraz ryb, które stanowią

Center. Jakimi procesami bizneso-

Elanco. Oznacza to znaczną ekspansję

przyszłość żywienia. Połączenie z Bayer

wymi zarządzacie?

zakresu działalności zarówno w War-

Animal Health wzmocniło możliwości eks-

Natalia Brzostowska, RTR Direc-

szawie, jak i w Kuala Lumpur – jestem

plorowania nowych rozwiązań, dzięki któ-

tor: Elanco Solution Centers są zlokali-

pewna, że dzięki wielkiemu zaangażo-

rym możemy jeszcze lepiej wspierać klien-

zowane w Warszawie oraz Kuala Lum-

waniu naszych zespołów szybko uda się

tów w opiece nad zwierzętami. Dzięki tej

pur i zapewniają globalne wsparcie dla

osiągnąć stabilizację procesów dla zinte-

akwizycji zwiększyliśmy nasz zasięg glo-

regionów North America, LATAM, EMEA

growanych jednostek.

balny, otworzyły się dla nas rynki oraz

oraz APAC. Poza operacjami finansowymi
(PTP – Purchase To Pay, OTC – Order To
Cash, RTR – Record To Report) w ESC
znajdują się zespoły specjalistów, m.in.
z obszarów: HR Services, Internal Audit,
Treasury, Tax, Procurement, IT, Supply
Chain, Master Data, Quality i Financial

Na początku tego roku rozpoczęliśmy kolejny etap
rozszerzania organizacji. Jest to zaplanowana integracja
systemów ERP biznesu Bayer Animal Health, który
w sierpniu 2020 r. stał się częścią Elanco.

Controls. Projekty tworzenia organizacji Shared Services często rozpoczynają

Jakie znaczenie dla Elanco Solution

obszary wcześniej niedostępne, również

się od formowania w pierwszej kolej-

Center i dla całej firmy Elanco mają

rozwijamy strategię omnichannel. Dla

ności wież finansowych OTC, PTP i RTR.

innowacje i rozwój technologiczny?

naszego centrum usług wspólnych Inno-

U nas szerokie portfolio usług pojawiło

Anna Szawluk, B2C Director: Inno-

wacyjność i Produktywność to przede

się od samego początku, co świadczy

wacyjność oraz rozwój są filarami warto-

wszystkim implementacja najnowszych

o dużym zaufaniu, jakim została obda-

ści Elanco, wyrażonymi w strategii „IPP”:

systemów, automatyzacja procesów oraz

rzona nasza organizacja oraz dostrze-

Innowacyjność, Portfolio, Produktyw-

pozyskiwanie najlepszych ludzi, kierują-

żeniu potencjału Polski i Malezji jako

ność. Są one drogowskazem naszej firmy

cych się filozofią ciągłego doskonalenia.
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SSC LIONS

Sylwia Kozioł, PTP Director,
Elanco Solution Center.
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Polski CUW Elanco zatrudnia blisko

szkoleniowe oraz komplementarne plat-

380 pracowników. Dlaczego warto dla

formy e-learningowe, w tym platformę

Was pracować? W sieci można znaleźć

micro-learningową, której wdrożenie

sporo pochlebnych opinii pracowników

zbiegło się z okresem pandemii i przej-

na temat firmy…

ścia na zdalną pracę. Pracujemy w dyna-

Sylwia Kozioł, PTP Director:

micznym środowisku, dlatego szybkie

Jesteśmy firmą, która oferuje pracow-

i krótkie moduły kursów bardziej podno-

nikom możliwość harmonijnego roz-

szą efektywność procesów rozwoju. Słu-

woju. W roku 2021 w ESC miało miej-

chamy głosu pokolenia młodych i oferu-

sce aż 27 promocji. Mamy programy

jemy szyte na miarę benefity. Najbardziej

Nasze dążenia
koncentrujemy na
budowaniu świetnego
miejsca do pracy. Mamy
naprawdę dużo uwagi
oraz zrozumienia dla
naszych pracowników.
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Anna Szawluk, B2C Director,
Elanco Solution Center.

Innowacyjność oraz rozwój są filarami
wartości Elanco, wyrażonymi w strategii „IPP”:
Innowacyjność, Portfolio, Produktywność. Są one
drogowskazem naszej firmy od ponad 50 lat.
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pożądanym benefitem jest elastyczne

Cieszą nas dobre opinie. Zrealizo-

podejście do miejsca i czasu pracy. Nasi

waliśmy naprawdę trudny projekt w nie-

pracownicy doceniają także dodatkowe

przewidywalnym otoczeniu, to bardzo

dni wolne. Korzystamy z platformy

nas scementowało jako zespół. Pande-

Inspire, tu pracownicy mogą docenić

mia nauczyła nas, że – nawet pracując

pracę i pomoc innych kolegów, a zebrane

z domu – tworzymy wspólnotę. Dlatego

punkty wymienić na rzeczy materialne

nasze dążenia koncentrujemy na budo-

w specjalnym sklepie. Mamy superno-

waniu świetnego miejsca do pracy.

woczesne i bezpieczne biuro przystoso-

Mamy naprawdę dużo uwagi oraz zro-

wane do pracy hybrydowej.

zumienia dla naszych pracowników.
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Agata Piotrowska, Order to Bill Director,
Elanco Solution Center.
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Dbamy o dobre samopoczucie, organi-

Inclusion? Jak postrzegacie rolę kobiet

zujemy konkursy i festiwale umiejęt-

w organizacji?

opowiadają nam o tym, jak spędzają
wolny czas, jak ugotować koreańskie

ności, bierzemy udział w turniejach.

Agata Piotrowska, Order to Bill

potrawy lub jak pielęgnować cerę zgod-

Celebrujemy różnorodność organizu-

Director: W ESC większość zespołu sta-

nie z azjatyckimi rytuałami. My, ze swej

jąc liczne spotkania z zespołem z Kuala

nowią kobiety. Widać to również w struk-

strony, zaprezentowaliśmy, jak wygląda

Lumpur. To niesamowite, jak ludzie cie-

turach menedżerskich. W tej chwili 66%

polska zima i ile radości daje rekreacja

kawi są siebie oraz jak spragnieni są

liderów ESC to kobiety. Liderem naszego

w zimowych plenerach, jak wyplatać

innej perspektywy.

oddziału w Malezji jest również kobieta.

makramy oraz jak podróżujemy.

Są one nie tylko kompetentnymi pracow-

Łącznie w obu lokalizacjach pra-

Pandemia zmieniła charakter pracy

nikami, lecz także promują kulturę pracy

cuje około 11% obcokrajowców, posłu-

i zasady współpracy w zespołach. Jak to

i etykę, zbieżną z wartościami firmy.

gujemy się w sumie 14 językami.

wpłynie na zatrudnianie nowych specjalistów do rozrastających się zespołów finansowych?
A.S.: Środowiska centrów usług
wspólnych, ze względu na globalny zasięg
procesów, od lat proponują swoim pracownikom elastyczność zarówno czasu

W tej chwili 66% liderów ESC to kobiety. Liderem naszego
oddziału w Malezji jest również kobieta. Są one nie tylko
kompetentnymi pracownikami, lecz także promują kulturę
pracy i etykę, zbieżną z wartościami firmy.

pracy, jak i miejsca jej wykonywania.
Wiele zespołów rozproszonych jest

Dbamy o Integrację. Ważne jest, aby

W naszej firmie co roku celebru-

po całym świecie. Ostatnie dwa lata

członkowie naszych zespołów wiedzieli

jemy miesiąc PRIDE. W ten sposób wspie-

wzmocniły jedynie ten model pracy i roz-

i czuli, że są współtwórcami atmosfery

ramy integrację wszystkich pracowni-

szerzyły na zespoły pracujące wcześniej

w firmie. Zależy nam na ich opinii. Mamy

ków i celebrujemy różnorodność jedno-

z lokalnego biura. Oczywiście wymusiło

prężnie działający zespół lokalnych

stek. Jednoznacznie potępiamy przemoc

to zmianę kanałów oraz narzędzi komu-

ambasadorów, którzy kaskadują zaanga-

opartą na nienawiści, która jest wymie-

nikacji na te wirtualne, nie tylko w pro-

żowanie w swoich zespołach. Często pro-

rzona w ludzi z powodu ich odmienności,

cesie codziennej pracy, ale także w proce-

simy pracowników o podzielenie się opi-

niepełnosprawności, rasy, religii, orien-

sach rekrutacyjnych. Większość obecnego

nią w ankietach, wspólne podjęcie decyzji

tacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

zespołu ESC to ludzie zatrudnieni poprzez

lub dokonanie wyboru. Ostatnio zorgani-

Nie ma na nią miejsca w Elanco.

zdalną rekrutację. To doświadczenie jest

zowaliśmy festiwal dzielenia się umiejęt-

dowodem na to, że Future of Work wiąże

nościami. Nasi pracownicy z Warszawy

Jak widzicie rolę przywództwa w fir-

się nierozłącznie z pracą hybrydową lub

oraz Kuala Lumpur prowadzili warsztaty

mie? Jacy są liderzy w Elanco?

nawet, w niektórych obszarach, w zupeł-

dla innych kolegów, mogli podzielić się

A.P.: Liderzy w Elanco są różni, tak

ności z pracą zdalną. Przygotowujemy się

swoimi pasjami, zaprezentować siebie

jak wszyscy ludzie. Mamy tych bardzo

właśnie do stworzenia nowych stanowisk

z innej strony niż ta zawodowa. Niektó-

charyzmatycznych, ale i wyważonych

w ramach integracji procesów z Bayer

rzy nawet angażują do udziału w warsz-

w swoich działaniach. Bardzo ważne

Animal Health. Jednym z założeń plano-

tatach oraz prezentacjach swoje rodziny.

jest, by byli autentyczni. Nasze centrum

wania pracy zespołów jest elastyczność,

Takie wydarzenia cieszą nas szcze-

prężnie się rozwija, a z nim również

gólnie. Czerpiemy z różnorodności i wie-

nasi liderzy, którzy mają wysoko posta-

lokulturowości. Opowiadamy o naszych

wioną poprzeczkę. Liczy się nie tylko wie-

W jaki sposób realizujecie w Elanco

tradycjach. Sama Malezja jest wielo-

dza ekspercka, etyka pracy, wytrwałość

Solution Center politykę Diversiy &

kulturowa. Koledzy z Kuala Lumpur

w dążeniu do celu, lecz także umiejętność

zaangażowanie oraz efektywność.
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wspierania, inspirowania innych oraz

szkolących się psów przewodników: Bruno

otwartość na zmianę. ESC powstało

i Marsa. Na naszej wewnętrznej platfor-

w trudnym czasie pandemii, co jest dowo-

mie komunikacji prowadzimy Adoption

dem na to, że nasi liderzy potrafią budo-

Corner, gdzie każdy może pomóc w zna-

wać zespoły oraz skutecznie zarządzać

lezieniu nowego domu dla psów i kotów

nimi zdalnie. Lider w Elanco to osoba,

z zaprzyjaźnionych schronisk. Zachęcamy

która dostaje cały czas nowe wyzwania,

również pracowników do wolontariatu

dlatego też liczy się umiejętność innowa-

na rzecz lokalnych organizacji, a wolonta-

cyjnego i zwinnego myślenia. Ja osobiście

riuszom przysługują na ten cel dodatkowe

uważam, że dobry lider tworzy przyja-

dni wolne. Dodatkowo, co roku, w ramach

zne środowisko do wykazania inicjatywy

Global Day of Purpose wszyscy pracownicy

oraz ciągłego doskonalenia się. Skupia się

Elanco mają okazję wspólnie wziąć udział

na możliwościach, a nie przeciwnościach.

w licznych inicjatywach CSR.

Powinien mieć indywidualne podejście

Pandemia zmieniła nasze życie za

do swoich pracowników oraz być dla nich

wodowe, a nasi pupile są z pewnością

partnerem, któremu mogą ufać.

wygranymi w tej sytuacji, ponieważ pracując z domów spędzamy z nimi znacz-

Czy fakt, że zajmujecie się zdrowiem

nie więcej czasu. Mali przyjaciele często

zwierząt inspiruje Was do podejmo-

pojawiają się na spotkaniach – siadają nam

wania działań prozwierzęcych? Czy

na kolanach, spacerują po oparciach foteli,

można przyjść do pracy z psem?

a czasami również po klawiaturze kompu-

N.B.: Zgodnie z wizją firmy „Food

tera. Rozśmieszają nas i wprawiają w pozy-

and Companionship Enriching Life” zwie-

tywny nastrój, dlatego zdecydowaliśmy,

rzęta i ich zdrowie są w centrum naszych

że psy będą mogły nam towarzyszyć w nie-

działań. Zaprzyjaźniliśmy się z Funda-

które dni, kiedy zaczniemy wracać do biur

cją Pies Przewodnik, którą wspieramy

w modelu hybrydowym.

akcjami zbierania funduszy oraz jesteśmy ‘rodzicami chrzestnymi’ dwóch

46

Dziękujemy za rozmowę.
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WYWIAD NUMERU

KLIMAT IDEALNY
DLA SEKTORA BSS
POMORZE JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ
POŻĄDANYCH LOKALIZACJI
DLA BIZNESU W EUROPIE
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Rozmowa z Mieczysławem Strukiem,
marszałkiem województwa pomorskiego.
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Wiktor Doktór, Pro Progressio: Według

Należy również wspomnieć o wysokiej

Wspomniał Pan o dostępie do talen-

ubiegłorocznego badania Business

specjalizacji niektórych operacji w Trój-

tów. Jakich pracowników najczęściej

Environment Assessment Study, Trój-

mieście, jak zaawansowane operacje

poszukują inwestorzy? Czy i jak Pomor-

miasto wraz z całym regionem pomor-

finansowe, lub wciąż szybko rosnącej

skie rywalizuje o talenty – w Polsce

skim jest zaliczane do pierwszej czwór-

grupie centrów B&R, czy sztucznej inteli-

i na świecie? Jak wygląda zainteresowa-

ki obszarów najbardziej atrakcyjnych

gencji. Trójmiasto jest również miejscem

nie cudzoziemców pracą na Pomorzu?

dla biznesu, z aż 13-procentowym udzia-

ważnych biznesowych i międzynarodo-

Przewaga konkurencyjna Pomorza

łem regionu w bezpośrednich inwesty-

wych konferencji, przyciągających inwe-

polega na jego wielosektorowej i zróżni-

cjach zagranicznych w Polsce. Z kolei

stycje i promujących region.

cowanej gospodarce, która stwarza wiele

sektor nowoczesnych usług dla biznesu

Rozwój sektora BSS to oczywi-

możliwości dla utalentowanych pra-

to jeden z najszybciej rozwijających się

ście wspomniane cyfry, ale to również

cowników. Dodajmy do tego doskonałą

obszarów gospodarki, z Pomorzem –

atmosfera biznesu oraz wartości, któ-

jakość życia i oferowane udogodnienia,

jako jednym z najsilniejszych punktów

rymi kierujemy się tworząc to środo-

a nie będzie zaskoczeniem, że jesteśmy

na branżowej mapie Polski. Co spra-

wisko. Wyjątkowe nadmorskie położe-

jedną z najbardziej pożądanych lokaliza-

wia, że klimat inwestycyjny regionu

nie, wysoka jakość życia, jak magnes

cji nie tylko w Polsce, ale także w Europie

jest tak atrakcyjny dla BSS?

przyciągają zarówno nowe talenty, jak

Środkowo-Wschodniej.

Mieczysław Struk, marszałek

i nowe inwestycje. Trójmiasto to naj-

Kogo szukają nasi inwestorzy? Aby

województwa pomorskiego: Istotnie,

większa aglomeracja w Polsce północ-

odpowiedzieć na to pytanie należałoby

bezpośrednie inwestycje zagraniczne,

nej, która stale przyciąga nowych miesz-

przeanalizować poszczególne sektory –

a zwłaszcza nowoczesne usługi dla biz

kańców. To niewątpliwie jeden z naj-

przede wszystkim sektor nowoczesnych

nesu stanowią jeden z najszybciej i naj-

istotniejszych faktów z punktu widzenia

technologii, produkcyjny, stoczniowy

prężniej rozwijających się sektorów

inwestycji, zapewniający ich stabilność

i logistyczny. Każdy z nich poszukuje

gospodarki Pomorza. Rok 2021 był pod

i rozwój.

utalentowanych ludzi z całego świata,

tym względem rekordowy – ponad dwa-

Od wielu lat poprzez nasze działa-

gdzie najważniejsze są umiejętności

dzieścia nowych inwestycji i reinwesty-

nia wprowadzamy w życie takie warto-

potrzebne do utrzymania dynamicznego

cji, ponad dwa tysiące nowych miejsc

ści, jak: inkluzywność, otwartość, tole-

rozwoju regionu.

pracy. Jako region jesteśmy niezwykle

rancja, poszanowanie różnorodności.

W sektorze technologicznym inwe-

atrakcyjni dla inwestycji BSS z kilku

Wyszliśmy krok w przód i wraz z włoda-

storzy z Trójmiasta poszukują głów-

powodów. Wymieniając tylko najważ-

rzami Trójmiasta podpisaliśmy deklara-

nie specjalistów z zakresu technologii,

niejsze z nich, można zaobserwować,

cję wartości, których będziemy się trzy-

takich jak Java, .Net, Python, UX i teste-

iż warunki konieczne dla rozwoju tego

mać i rozwijać w twórczym działaniu.

rów na różnym poziomie specjaliza-

sektora, takie jak nowoczesne zaplecze

Jako pierwsi stworzyliśmy własną Poli-

cji. Szukają również osób, biegle posłu-

biurowe, dostęp do talentów, uczelni

tykę Migracyjną Regionu. Wszystkie te

gujących się językami obcymi, do roz-

wyższych, siatka połączeń lotniczych,

czynniki sprawiają, że z roku na rok

woju w działach obsługi klienta i wspar-

są solidnie ugruntowane i konsekwent-

pozycja Pomorza jako lokalizacji dla

cia technicznego. Ciekawostką jest to,

nie się powiększają, aby spełniać narasta-

inwestycji z sektora BSS umacnia się

że w Trójmieście mówi się w ponad

jące potrzeby zagranicznych inwestorów.

zarówno z Polsce, jak i Europie.

35 językach biznesowych!

Wyjątkowe nadmorskie położenie, wysoka jakość
życia, jak magnes przyciągają zarówno nowe talenty,
jak i nowe inwestycje. Trójmiasto to największa
aglomeracja w Polsce północnej, która stale przyciąga
nowych mieszkańców.
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Wychodząc naprzeciw rozwojowi nowoczesnych technologii
w Trójmieście powstała społeczność AI, instytucje i miejsca,
całe serie spotkań realizowanych przez Fundację Infoshare,
konferencja „IT Manager of Tomorrow”, dziesiątki meetupów
i maratonów programowania.

W sektorze produkcyjnym, stocz-

o warunkach dla Przemysłu 4.0 i wpro-

a także w prywatnych szkołach kodo-

niowym, offshore, portowym i logistycz-

wadza nowe rozwiązania, tu czwarta

wania, co ma bezpośrednie przełożenie

nym inwestorzy poszukują inżynierów

rewolucja przemysłowa dzieje się

na wysoką liczbę absolwentów kierunków

o specjalizacjach morskich, elektrycz-

od dawna?

i szkoleń istotnych dla rozwoju AI. Zdecy-

nych, elektronicznych i mechanicznych.

Naturalnie. Warto w tym miejscu

Poszukują również architektów mor-

wyróżnić dwie płaszczyzny zagadnienia.

skich, inżynierów ds. zrównoważonego

Z jednej strony mówimy o nowoczesnych

rozwoju oraz ekspertów ds. logistyki.

branżach, produktach czy technologiach,

Na mapie województwa można zna-

Poza tym branże te zawsze poszukują

mówimy o sztucznej inteligencji czy elek-

leźć aż 4 (!) parki naukowo-technolo-

pracowników fizycznych.

tromobilności. Tak, w tym zakresie Pomo-

giczne. Kto najczęściej korzysta z ich

W ciągu ostatnich dziesięciu lat

rze już od dawna znajduje się na mapie

oferty? Jakiego rodzaju działania mogą

kampanie Invest in Pomerania, Live

kluczowych lokalizacji, gdzie pracuje się

one realizować?

more.Pomerania i Jobs@Pomerania –

nad takimi rozwiązaniami. Wystarczy

Z oferty parków korzystają głównie

w połączeniu ze zrównoważonym roz-

wspomnieć o największym w Europie

początkujący przedsiębiorcy, a także star-

wojem infrastruktury w miastach i regio-

centrum B+R firmy Intel, które rozwija

tupy rozwijające produkty i usługi w opar-

nie oraz naszymi naturalnymi atutami

technologię analizy danych wykorzy-

ciu o nowe technologie. Ponadto globalne

– sprawiły, że Pomorze stało się bardzo

stywaną m.in. w samochodach autono-

koncerny korzystające z infrastruktury

pożądaną lokalizacją dla firm i utalento-

micznych; Amazon pracujący nad znaną

naukowo-badawczej. Dzięki elastycznej

wanych ludzi, którzy chcą tu studiować,

na całym świecie Alexą; Aptiv, który pro-

powierzchni biurowej oraz zróżnicowa-

mieszkać i rozwijać swoją karierę. Jeśli

dukuje zaawansowaną elektronikę rów-

nej ofercie wsparcia, doradztwa i szko-

spojrzeć na statystyki Live more. Pome-

nież do samochodów o wyższym stopniu

leń, swoje miejsce w parkach mogą zna-

rania i Jobs@Pomerania, można zauwa-

autonomizacji; Northvolt produkujący

leźć zarówno małe, jak i duże firmy, operu-

żyć, że większość osób zainteresowa-

systemy magazynowania energii, które

jące na lokalnych lub międzynarodowych

nych pracą w regionie pochodzi z Europy

mają być kluczowym aspektem zielo-

rynkach. Wśród najemców dominują firmy

Wschodniej i Środkowej, Azji, Azji Połu-

nej transformacji energetyki. Z drugiej

transportowo-logistyczne, świadczące

dniowej, a nawet części Ameryki Połu-

strony, mamy do czynienia z postępującą

usługi IT, opracowujące rozwiązania bio-

dniowej i Afryki. Kto nie chciałby miesz-

automatyzacją produkcji, roboty w fabry-

technologiczne lub reprezentujące branżę

kać, pracować i studiować w tak przyja-

kach nie są niczym nowym.

kreatywną. Parki naukowo-technologiczne

znym, gościnnym i międzynarodowym

dowanie, ta czwarta rewolucja przemysłowa już się u nas dzieje.

Wychodząc naprzeciw rozwojowi

to nie tylko miejsca pracy, ale i spotkań.

nowoczesnych technologii w Trójmie-

Bardzo często odbywają się w nich konfe-

ście powstała społeczność AI, instytucje

rencje oraz wydarzenia poświęcone kon-

To prawda. Województwo pomorskie

i miejsca, całe serie spotkań realizowa-

kretnym gałęziom rynku. Parki naukowo-

to także prawdziwe zagłębie innowa-

nych przez Fundację Infoshare, konfe-

-technologiczne i elastyczne przestrzenie

cyjności i hub dla firm z obszaru super-

rencja „IT Manager of Tomorrow”, dzie-

biurowe odegrały istotną rolę we wsparciu

nowoczesnych technologii, w tym AI

siątki meetupów i maratonów programo-

firm zza wschodniej granicy Polski, które

czy elektromobilności. Czy to oznacza,

wania. Całość uzupełnia bogata oferta

zdecydowały się na relokację w ramach

że podczas gdy w kraju wiele mówi się

edukacyjna na uczelniach publicznych,

programu Come2Pomerania.

regionie, jakim jest Pomorze?
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Inwestor zainteresowany rozwojem na Pomorzu
może liczyć na szereg zachęt i udogodnień.
Przede wszystkim jest to kompleksowa obsługa
z ramienia inicjatywy Invest in Pomerania.
To specjalnie dedykowana komórka oferująca
nowemu inwestorowi wsparcie „szyte na miarę”.

Na jakie zachęty i udogodnienia może

lokalnej społeczności biznesowej i wspar-

liczyć inwestor chcący rozpocząć dzia-

cie w procesie legalizacji pobytu obcokra-

łalność na Pomorzu? Czy może korzy-

jowców. Chcemy, żeby inwestorzy czuli

stać ze wsparcia także w trakcie reali-

się u nas dobrze cały czas. Efektem tego

zacji projektu inwestycyjnego?

wsparcia, a co za tym idzie zaufania

Inwestor zainteresowany rozwojem
na Pomorzu może liczyć na szereg zachęt

do nas, są liczne reinwestycje i powiększające się biura naszych inwestorów.

i udogodnień. Przede wszystkim jest to
kompleksowa obsługa w ramach inicja-

Jakie obecne lub najbliższe projekty

tywy Invest in Pomerania, oferującej

i inicjatywy skierowane do biznesu

nowemu inwestorowi wsparcie „szyte

będą według Pana kluczowe dla roz-

na miarę”. Pełni w regionie funkcję „jed-

woju i umocnienia biznesowego poten-

nego okienka”. Na wstępie do projektu

cjału województwa?

inwestycyjnego przydzielony zostaje

Przede wszystkim Zarząd Woje-

opiekun inwestora, który jest z nim

wództwa Pomorskiego podjął decyzję

podczas wszystkich etapów podejmo-

o zwiększeniu budżetu Invest in Pome-

wania decyzji inwestycyjnej. Pierwsze

rania na lata 2022–2023 o 20 mln zł.

wsparcie obejmuje m.in. przygotowa-

Dzięki temu możliwe będzie zwiększe-

nie raportów i analiz, pomoc w nawią-

nie skali wykorzystania narzędzi, któ-

zaniu kontaktu z lokalnymi władzami

rymi operuje zespół Invest in Pomera-

i partnerami, organizacja wizyt lokal-

nia, z korzyścią dla inwestorów. Po dru-

nych. Po podjęciu decyzji o otwarciu

gie, rozwijamy system wspierania szko-

centrum, Invest in Pomerania pomaga

leń nastawionych na przekwalifikowanie

w działaniach marketingowych budują-

się. Obecnie można uzyskać wsparcie

cych markę pracodawcy na rynku pracy

na szkolenie w zakresie Data Science,

oraz zapewnia wsparcie w pozyskiwaniu

Java oraz Front-end. W najbliższej przy-

kandydatów. To nie wszystko, bowiem

szłości zostaną uruchomione dodat-

inwestor może także liczyć na wspar-

kowe ścieżki. W obszarze szkoleń pra-

cie m.in. ze strony Słupskiej Specjalnej

cujemy również nad kontynuacją tego

Strefy Ekonomicznej i Pomorskiej Spe-

wsparcia w ramach środków europej-

cjalnej Strefy Ekonomicznej, a także ubie-

skich z nowej perspektywy finansowej.

gać się o granty rządowe.

Po trzecie, dodatkowe finansowanie dla

Pomorscy inwestorzy mogą liczyć

Invest in Pomerania pozwoli zwiększyć

na opiekę na każdym etapie procesu

pulę środków na wsparcie przedsiębior-

inwestycyjnego. Niezwykle ważny jest

ców prowadzących także inwestycje prze-

też dla nas aspekt wsparcia po inwe-

mysłowe i logistyczne.

stycji. Należy do niego m.in. budowanie
Dziękuję za rozmowę.
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AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE

POZNAŃ W TOP 3 MIAST REGIONALNYCH
POD WZGLĘDEM NOWEJ PODAŻY BIUR
2021 był udanym rokiem dla rynku biu-

stanowiła renegocjacja umowy poufnego

– Poznań jest uznawany za jeden

rowego w Poznaniu – do użytku oddano

klienta z sektora finansowego w kom-

ze stabilniejszych rynków biurowych,

37,5 tys. mkw. nowej powierzchni biu-

pleksie Business Garden Poznań (17,4

który ulega małym wahaniom a nowa

rowej, co stanowi trzeci wynik wśród

tys. mkw.), była to również jedna z więk-

powierzchnia biurowa, szczególnie w cen-

miast regionalnych. Tym samym całko-

szych transakcji na wszystkich rynkach

trum, jest bardzo szybko wchłaniana.

wite zasoby biur przekroczyły w stolicy

regionalnych w Polsce w minionym roku.

Dobrym tego przykładem jest budynek

– Tylko w Colliers mieliśmy przyjem-

D w kompleksie biurowym Nowy Rynek,

– Aktywność deweloperów widoczna

ność wspierać naszych klientów w zawar-

który został oddany do użytku w zeszłym

jest głównie w centrum Poznania – w nie-

ciu umów najmu na ponad 30 tys. mkw.,

roku i jest już niemal w pełni wynajęty –

dalekiej przyszłości powstaną tutaj takie

co stanowiło 43% wszystkich transakcji

mówi Hubert Filipczak, Senior Associate

inwestycje, jak Andersia Silver, kolejna

(72 tys. mkw.) na poznańskim rynku biu-

w Dziale Powierzchni Biurowych Colliers.

faza Nowego Rynku (budynek E) oraz

rowym. Szczególnie cieszy spadek zain-

Poznań pozostaje istotnym rynkiem

Stara Rzeźnia. Nie brakuje również przy-

teresowania zmniejszaniem powierzchni

dla firm z sektora nowoczesnych usług

kładów modernizacji istniejących budyn-

poprzez jej podnajem. W 2020 roku wła-

dla biznesu. W badaniu przeprowadzo-

ków, które mają stanowić konkurencję

śnie podnajmy i redukcje były tendencjami,

nym wspólnie przez Colliers i ABSL we

dla nowych inwestycji. Jednym z takich

które mogły niepokoić, głównie dewelope-

wrześniu 2021 roku 82% ankietowanych

przykładów jest wieżowiec PFC, obec-

rów biurowych. Teraz widzimy, że sytuacja

firm z tego sektora zadeklarowało, że pla-

nie modernizowany przez nowego wła-

jest stabilna i firmy z większym spokojem

nuje wdrożyć system pracy hybrydowej.

ściciela. Nowe wnętrza oraz inwestycje

planują zapotrzebowanie na powierzch-

63% z nich optuje za umożliwieniem pra-

w zrównoważony rozwój mają podnieść

nie biurowe – mówi Sebastian Bedekier.

cownikom wykonywania obowiązków

Wielkopolski 620 tys. mkw.

atrakcyjność PFC i tym samym przekonać

Większa aktywność na rynku najmu

z domu w wymiarze 2-3 dni w tygodniu.

do siebie nowych najemców – mówi Seba-

znajduje odzwierciedlenie w powolnym

Takie podejście wymusiło zmianę spoj-

stian Bedekier, Partner, Dyrektor Regio-

spadku współczynnika powierzchni nie-

rzenia na funkcje biur.

nalny odpowiedzialny za rozwój Colliers

wynajętych, który pod koniec 2021 r.

– W przestrzeniach biurowych poja-

w Poznaniu i Szczecinie.

wyniósł 12,7% (vs. 13% w 2020 r.).

wia się więcej współdzielonych miejsc

W 2021 r. na poznański rynek

W większości miast regionalnych współ-

pracy, pomieszczeń do spotkań zespoło-

biurowy powróciło zainteresowanie

czynnik ten uległ zwiększeniu – tendencje

wych, zwraca się również większą uwagę

firm najmem biur. Największą trans-

odwrotną odnotowały jedynie Poznań,

na tymczasowe zwiększenie odległo-

akcję zawartą w roku 2021 w Poznaniu

Łódź i Szczecin.

ści między biurkami. Firmy zdają sobie
sprawę, że żeby zachęcić pracowników
do powrotu do biura, muszą zapewnić
możliwie wysoki komfort pracy w wynajmowanej przestrzeni. W 2021 r. wiele
organizacji, w szczególności z sektorów
BSS i IT, decydowało się na inwestycje
mające na celu podniesienie atrakcyjności biur. W tym roku zapewne będziemy
świadkami rozwoju tego trendu i aranżowaniu przestrzeni biurowej, tak by była jak
najbardziej funkcjonalna i przyjazna dla
użytkowników – mówi Blanka Klawińska-Okonek, Associate w Dziale Powierzchni
Biurowych Colliers.
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BUDYNKI GLOBALWORTH ZE STACJAMI ŁADOWANIA
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH OD ELOCITY
Globalworth w 6 miastach Polski: Gdań-

House, West Link i West Gate we Wrocła-

sku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, War-

wiu – stacje zostaną zamontowane jesz-

szawie (Hala Koszyki, stołeczne wie-

cze w I kwartale bieżącego roku.

żowce Warsaw Trade Tower i Spektrum

– Sieć stacji ładowania samocho-

Tower) i Wrocławiu. Większość z nich

dów elektrycznych od Elocity jest kolejnym

została już zainstalowana.

krokiem w zakresie zrównoważonego roz-

Już w lutym i marcu można było

woju, jaki wdrażamy portfelowo w obiek-

naładować swój samochód zieloną ener-

tach Globalworth. Co ważne, będą one

gią, m.in. w Silesia Star w Katowicach,

zasilane zieloną energią, której od 2021

Czołowy inwestor biurowy w Europie

Quattro Business Park w Krakowie, Green

roku używamy we wszystkich naszych

Środkowo-Wschodniej, Globalworth,

Horizon w Łodzi, Tryton Business House

nieruchomościach. To niewątpliwie duże

nawiązał współpracę z polską spółką tech-

w Gdańsku, a także w Warsaw Trade

udogodnienie dla naszych najemców, ich

nologiczną Elocity, liderem rynku EMP.

Tower, Spektrum Tower i Hali Koszyki

pracowników i gości, ale też wyraz wspól-

Stacje do ładowania samocho-

w Warszawie. W kolejnych budynkach

nego dążenia do redukcji śladu węglowego

dów elektrycznych w systemie Elocity

Globalworth – Lubicz Park w Krakowie,

i społecznej odpowiedzialności – podkreśla

będą dostępne w 14 kompleksach biuro-

Skylight & Lumen w Warszawie, A4 Busi-

Piotr Zatorski, Portfolio Projects Manager

wych i wielofunkcyjnych należących do

ness Park w Katowicach oraz Retro Office

w Globalworth Poland.

REKORDOWY POPYT I AKTYWNOŚĆ DEWELOPERSKA – CUSHMAN & WAKEFIELD
PODSUMOWUJE IV KWARTAŁ 2021 ROKU W OBSZARZE RYNKU MAGAZYNOWEGO
W ubiegłym roku odnotowano skokowy

W IV kwartale 2021 roku oddano

o całkowitej powierzchni ponad 1,6 mln

wzrost popytu na powierzchnie magazy-

do użytku 868 000 mkw. w ramach 37

mkw. Na koniec grudnia ubiegłego roku

nowe, a całkowity wolumen transakcji

projektów. Całorocznie liczba ta wzra-

w budowie było łącznie 4,5 mln mkw.

najmu osiągnął 7,5 mln mkw., co ozna-

sta do 3,1 mln mkw., tym samym notując

powierzchni magazynowej i był to wy

cza wzrost o 50% w stosunku do roku

wzrost o 56% w stosunku do roku 2020,

nik rekordowy; 1,9 mln mkw. spośród

2020. Popyt netto uwzględniający nowe

który jest rekordowym wynikiem aktyw-

nich nie było zabezpieczone umowami

umowy i rozszerzenia powierzchni

ności deweloperskiej. Podaż na rekordo-

najmu, co świadczy o najwyższym do tej

najmu wyniósł 5,8 mln mkw. Liczba ta

wym poziomie nie odwróciła spadku

pory wolumenie inwestycji realizowa-

mówi o wzroście aż o 68% w porówna-

poziomu pustostanów, który uległ kom-

nych spekulacyjnie.

niu do 2020 roku. W 2021 roku odnoto-

presji o 2 pp. w ujęciu kwartalnym oraz

Prognozy przewidują wzrost zaso-

wano wzrost dużych transakcji najmu,

o 3 pp. w porównaniu do roku 2020.

bów nowoczesnej powierzchni magazyno-

z których 38 przekroczyło 30 000 mkw.

Na koniec 2021 roku poziom pustostanów

wej w Polsce w 2022 roku o 20%. Poziom

Wśród podmiotów, które zawarły

wyniósł 3,8%, co czyni go najniższym

30 mln mkw. przekroczony ma zostać już

największe umowy, znaleźli się m.in.:

w historii przeprowadzanych pomiarów.

w pierwszych miesiącach 2023 roku.

Zalando, które zyskało nowy magazyn

Powierzchnia wchłonięta przez rynek

Prawie pół miliona mkw. powierz-

w obiekcie Panattoni BTS Bydgoszcz

wyniosła 1,11 mln mkw., tym samym

chni handlowej zostało oddane do użyt-

o powierzchni 140 000 mkw.; poufni

przekraczając wolumen nowej podaży

kowania w ramach wszystkich forma-

najemcy z branży e-commerce, których

w kolejnym kwartale. Spadek wskaźnika

tów handlowych w 2021 roku, w co wli-

wynajęte powierzchnie magazynowe

pustostanów został odnotowany na nie-

czyć należy 45 nowych i 12 rozbudowa-

zlokalizowane są w Hillwood Bydgoszcz

mal wszystkich rynkach regionalnych.

nych obiektów. Podaż netto zwiększyła

– 104 380 mkw. oraz w Panattoni BTS

Największe zmiany zaszły w wojewódz-

się o 370 tys. mkw., co spowodowane

Gorzyczki – 82 200 mkw. W gronie najem-

twach: Świętokrzyskim i Łódzkim.

jest wycofaniem z rynku prawie 130 tys.

ców dysponujących największymi maga-

W reakcji na silny wzrost popytu

mkw. powierzchni handlowej. W czwar-

zynami znalazło się również przedsię-

oraz spadający wskaźnik pustosta-

tym kwartale odbyło się najwięcej otwarć,

biorstwo TEDi z magazynem w Panattoni

nów, w IV kwartale 2021 roku dewelo-

co widoczne jest w niemal 50% wzroście

BTS Stargard o powierzchni 87 000 mkw.;

perzy rozpoczęli realizację projektów

nowej podaży.

Westwing Logistics z wynajętą 82 500
mkw. powierzchnią w P3 Poznań II,
ID Logistics z magazynem wynoszącym
78 159 mkw. w Hillwood Rokitno; LPP
z powierzchnią w obiekcie Panattoni
Park Rzeszów-North o powierzchni
69 000 mkw. oraz Fiege z magazynem
równnym 62 500 mkw. w 7R Parku Goleniów II.
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Trendy, wady i zalety
lokalizacji BPO w 2022 roku
Wywiad z Peterem Ryanem z Ryan Strategic Advisory.

Wiktor Doktór, Pro Progressio: Za

i Polską kształtuje się na niezmiennie

też o Malezji, która jest ostoją offsho-

równo świat BPO i CX [Customer Expe-

wysokim poziomie. Nie można też pomi-

ringu zarówno w pan-azjatyckich kampa-

rience], jak i globalne trendy lokaliza-

nąć Indii. Mając to na uwadze, nasze naj-

niach, jak i dla istotnych rynków Austra-

cyjne dotyczące firm z tych branż zmie-

nowsze badanie analizujące jak outso-

lii i Nowej Zelandii.

niają się nieustannie. Co przyniósł nam

urcerzy nearshore/offshore oceniają

rok 2021?

swoje istniejące lokalizacje udowad-

Azję mamy więc omówioną – co można

Peter Ryan, Ryan Strategic Advi-

nia, że Kolumbia i Bułgaria to również

zatem powiedzieć o Ameryce Łaciń-

sory: Jeśli w 2021 roku mogliśmy wycią-

istotne punkty na mapie. Konkludując

skiej? Dochodziły mnie dobre opi-

gnąć jakiś wniosek, to brzmiał on –

– w kwestii offshoringu jest tyle zmien-

nie na temat takich lokalizacji outso-

w branży BPO, w ujęciu globalnym, nadal

nych, że lokalizacja uchodząca za topowe

urcingowych, jak Kolumbia, Meksyk

mamy do czynienia z dysrupcją. Powrót

miejsce w jednym roku, może zanotować

czy Kostaryka.

do „normalności” nigdy nie następował

bardzo silny spadek dosłownie w ciągu

w sposób, w jaki to sobie wyobrażali-

kilku miesięcy.

Ameryka Łacińska jest kluczowym
elementem offshoringowej układanki

śmy, a apetyt na nowe kierunki lokalizacyjne utrzymywał się na niebywale wysokim poziomie. Nastąpiło również wiele
godnych uwagi przejęć. Podsumowując,
rok 2021 wskazuje, że dopóki nie pojawi
się zarys kierunku, w którym globalna
gospodarka będzie zmierzać w okresie
postpandemicznym, dopóty obszar BPO
prawdopodobnie nie będzie charaktery-

Rok 2021 wskazuje, że dopóki nie pojawi się zarys
kierunku, w którym globalna gospodarka będzie zmierzać
w okresie postpandemicznym, dopóty obszar BPO
prawdopodobnie nie będzie charakteryzować się żadnymi
klarownymi schematami ani trendami w 2022 roku.

zować się żadnymi klarownymi schemaPrzyjrzyjmy się Azji. Indie są już od

rynku BPO. Nie ma praktycznie dnia,

wielu lat numerem jeden wśród topo-

w którym nie usłyszysz o Kolumbii, jako

W ramach Ryan Strategic Advisory

wych lokalizacji BPO. Bardzo często tuż

jednej z najbardziej pożądanych lokali-

przeprowadziłeś w 2021 r. kilka bar-

za Indiami plasowały się Filipiny. Jak

zacji, zarówno dla amerykańskich, jak

dzo interesujących badań. Część z nich

ogólnie ocenia się Azję w kontekście

i europejskich firm poszukujących roz-

pokazało, jak kształtują się globalne

lokalizacyjnym dla centrów BPO/CX

wiązań hiszpańskojęzycznych. To samo

preferencje branż CX i BPO. Które

i/lub jako lokalizację offshoringową?

dotyczy Meksyku, którego akcje stale

tami ani trendami w 2022 roku.
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lokalizacje, według Waszych badań,

Azja nadal jest postrzegana jako

rosną – szczególnie biorąc pod uwagę,

znajdują się w top 5 dla firm BPO i CX

kontynent oferujący lokalizacje bardzo

że jest to najbliższa z możliwych lokali-

w 2022 roku?

wysokiego kalibru, skalowalne i z wiel-

zacji nearshore dla firm ze Stanów Zjed-

To trudne pytanie, ponieważ pomię-

kim kapitałem ludzkim. Weźmy Indie.

noczonych. Prawdziwa „Historia Kop-

dzy „powinno” a „jest” może istnieć spora

Moja ostatnia podróż służbowa przed

ciuszka” stała się udziałem Hondurasu,

różnica. Mimo to, nasze badania wyka-

pandemią to wizyta w Mumbaju i Ban-

który dekadę temu, wbrew wszelkim

zują, że zainteresowanie Republiką Połu-

galore. To niesamowity kraj, podobnie

przeciwnościom, urósł do rangi praw-

dniowej Afryki (najchętniej wybierany

jak Filipiny, które również oferują efek-

dopodobnie najgorętszej opcji wśród

kierunek przez firmy poszukujące roz-

tywne rozwiązania i cieszące się najwięk-

potencjalnych lokalizacji BPO w Ame-

wiązań BPO w 2021 r.), Jamajką, Egiptem

szym popytem funkcje. Nie zapominajmy

ryce Środkowej.
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Przenieśmy się teraz do Afryki. Przez

jest kolejnym punktem spornym – i są ku

się – jak Chorwacja, Gruzja, Słowe-

długi czas to Maroko i Egipt domino-

temu podstawy. O ile RPA nie zapewni

nia i Albania. Niektóre z rozwijających

wały we wszystkich rozmowach doty-

poprawy w dostawach energii, branża

się państw oferują naprawdę nieogra-

czących outsourcingu do Afryki. Ale

BPO będzie zmuszona rozejrzeć się

niczone możliwości pozyskania efek-

i ten kontynent się zmienia. Według

za alternatywami.

tywnych kosztowo partnerów o bardzo

Waszych badań Republika Południowej Afryki jest dobrze rokującym rynkiem outsourcingowym, który należy
wziąć pod uwagę. Zgadza się?
Republikę Południowej Afryki
można uznać za najdojrzalszy punkt

Republikę Południowej Afryki można uznać za
najdojrzalszy punkt na mapie lokalizacji dostarczających
usługi BPO w Afryce, co do tego nie ma wątpliwości.

na mapie lokalizacji dostarczających
usługi BPO w Afryce, co do tego nie ma

I wreszcie – Europa. Jak oceniasz

dobrych umiejętnościach językowych.

wątpliwości. Ze względu na środowi-

Europę i kraje, takie jak Polska, Rumu-

Zainteresowanie i aktywność dotycząca

sko pracy cechujące się wysoką jako-

nia, Litwa czy Bułgaria? Czy w 2022 r.

rozwijających się rynków Europy Środ-

ścią, świetną znajomość języka angiel-

możemy spodziewać się wzrostu zain-

kowo-Wschodniej będzie w roku 2022

skiego i dynamiką branży, ten kraj już

teresowania branży outsourcingo-

szła do góry, więc bacznie je obserwujcie.

przyciągnął firmy poszukujące rozwią-

wej tą częścią świata? Jakie są główne

zań outsourcingowych z całego świata.

zalety lokalizacyjne Europy?

Dziękuję, Peter. Wspaniale będzie

Mimo wszystko nie oznacza to, że brak

Zdecydowanie należy się tego spo-

wysłuchać Twojej prelekcji podczas

tam wyzwań. Stabilność w RPA jest stale

dziewać. Na moim biurku wylądowało

The BSS Forum, które odbędzie się

monitorowana, zwłaszcza po nieszczęśli-

więcej zapytań o Europę Środkowo-

7 kwietnia 2022 r. w Trójmieście.

wych wydarzeniach, które miały miejsce

-Wschodnią niż kiedykolwiek wcześniej

Z niecierpliwością czekam na Twoją

w Durbanie i Johannesburgu kilka mie-

i nie dotyczyły one wyłącznie znanych

prezentację!

sięcy temu. Krajowa sieć energetyczna

lokalizacji, ale także tych rozwijających
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Wielofunkcyjny ekosystem
na Oliwie
O podsumowaniu intensywnego pod względem prowadzonych inicjatyw, zrealizowanych
projektów i osiągniętych sukcesów roku 2021 rozmawiamy z Bogusławem Wieczorkiem,
Pełnomocnikiem Zarządu ds. public relations z Olivia Centre w Gdańsku.

FOCUS ON Business: Ubiegły rok obfi-

kategoriach związanych z innowacjami

poziom filtracji powietrza został podnie-

tował u Państwa w nowe inwestycje,

z zakresu bezpieczeństwa i dobro-

siony na najwyższy z dostępnych pozio-

otwarcia i wyróżnienia. Uwagę zwraca

stanu pracowników.

mów (z klasy G4 na F7).

m.in. przyznane Olivii Centre miano

Żaden inny obiekt na świecie nie

Na tym nie koniec wyróżnień, z któ-

najbezpieczniejszego centrum bizneso-

uzyskał dotychczas tak wysokich not.

rych jesteśmy dumni. Jury jubileuszowej

wego na świecie. Co zdecydowało o zdo-

Taki wynik możliwy był do osiągnięcia

20. edycji CIJ Awards Poland, przyznało

byciu tego tytułu?

tylko dzięki zaangażowaniu na rzecz

Olivii Garden – otwartemu w maju 2021

Bogusław Wieczorek, Pełnomoc-

wdrożenia najnowocześniejszych roz-

r. na parterze Olivii Star ogrodowi tro-

nik Zarządu ds. public relations, Olivia

wiązań w zakresie bezpieczeństwa: cen-

pikalnemu, zwycięstwo w kategorii Best

Centre: Wszystko za sprawą certyfikacji

trale wentylacyjne zostały wyposażone

Interior/Exterior Design. W egzotycz-

Well Health Safety Rating, prowadzonej

w jonizatory powietrza, które oczyszczają

nym ogrodzie obejmującym 8720 m³ zie-

przez 600 naukowców z całego świata,

powietrze znajdujące się w budynkach

lonej przestrzeni, znajdują się aż 3 tys.

współpracujących z International Well

z grzybów, wirusów i alergenów. W czę-

wysokich nawet na 11 metrów roślin

Building Institute z Nowego Jorku, który

ściach wspólnych zastosowane zostały

150 gatunków pochodzących z 4 kon-

w marcu 2021 r. przyznał Olivii maksy-

aktywne powłoki tytanowe, tworzące

tynentów. Co ważne, jest to miejsce,

malną ocenę 25 punktów na możliwych

powierzchnie wolne od mikroorgani-

które powstało z inspiracji rezyden-

25, w 22 podstawowych i 3 dodatkowych

zmów chorobotwórczych, a dodatkowo

tów. W roku 2018 w czasie warsztatów

Olivia Centre.
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pracownicy firm zlokalizowanych w cen-

do szerzenia dobrych praktyk w zakre-

O Olivii słyszy się także w kontekście

trum wskazali, że to właśnie takiej natu-

sie ESG. Z końcem ubiegłego roku nasza

rozmaitych działań z obszaru spo-

ralnej, zielonej oazy potrzebują, aby móc

firma przystąpiła do United Nations

łecznej odpowiedzialności biznesu.

w czasie przerw w pracy w pełni zrege-

Global Compact (UNGC), aby podkre-

Co udało się w tym zakresie zrealizo-

nerować siły, odzyskać energię i pobu-

ślić swoje zaangażowanie na rzecz tro-

wać w 2021 roku?

dzić kreatywność.

ski o środowisko naturalne i jego zasoby.

Angażujemy się w wiele inicjatyw,

Organizacja United Nations Glo-

tworzących aktywną, zintegrowaną spo-

Czy to oznacza, że troska o bezpieczeń-

bal Compact została założona w 2000 r.

łeczność. Na przykład wspieramy miesz-

stwo i komfort człowieka wyznaczyła

i obecnie jest największą korporacyjną

kańców dzielnicy Gdańska, organizując

główne kierunki aktywności firmy?

inicjatywą zrównoważonego rozwoju

co roku Oliwski Budżet Sąsiedzki. W tym
roku dofinansowanie pozyskały zajęcia

Jury 20. edycji CIJ Awards Poland przyznało Olivii Garden
zwycięstwo w kategorii Best Interior/Exterior Design.
W egzotycznym ogrodzie obejmującym 8720 m³ zielonej
przestrzeni, znajdują się aż 3 tys. wysokich nawet na
11 m roślin 150 gatunków pochodzących z 4 kontynentów.

Tai Chi, organizowane przez lokalne stowarzyszenie Park On, organizacja ścieżki
sportowo-edukacyjnej w oliwskiej Szkole
Podstawowej nr 35 oraz Festyn Świąteczny, organizowany na rynku w Oliwie
przez trójmiejską organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto.
Od lat wspieramy akcję Kropelka Energii,
w ramach której odbywa się zbiórka krwi.

Na pewno miała na nie ogromny

na świecie, obejmującą ponad 12 tys. firm

W tym roku zebrano jej aż 150 litrów,

wpływ. Działaliśmy także aktywnie

oraz 3 tys. sygnatariuszy spoza biznesu

a łączna liczba edycji sięgnęła już 45.

w obszarze ekologii. W styczniu ogłosi-

w ponad 160 krajach. Wspólnie z tą orga-

Dbamy także o dobrą formę

liśmy wdrożenie nowej polityki ekolo-

nizacją w marcu 2022 r. przyznana zosta-

i rozwój pasji naszych pracowników.

gicznej i standardów odpowiedzialności

nie jedna z naszych dorocznych nagród

W roku 2021 w pobliżu Olivii zbudo-

społecznej, tworząc inicjatywy podno-

– Olivia Prize Eco. Razem z UNGC nagro-

wane zostało boisko do piłki siatkowej,

szące świadomość ekologiczną i środowi-

dzimy w ten sposób inicjatywy na rzecz

rezydenci mieli liczne okazje do żeglo-

skową wśród swoich pracowników i rezy-

ochrony środowiska i promowania odpo-

wania po Zatoce Gdańskiej w ramach

dentów, a także uczestnicząc w akcjach

wiedzialności środowiskowej przez pra-

Olivia Yacht Club’u, i to nie tylko w sezo-

edukacyjnych, przyczyniających się

cowników firm z Olivia Centre.

nie, ale praktycznie o każdej porze roku.
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Restauracja Arco by Paco Perez.
Fot. IHIL Ivo Ledwożyw.

Na terenie centrum działają również

również wydarzenia ważne dla lokalnej

się również dużym zainteresowaniem

kluby związane z prywatnymi pasjami

społeczności, jak chociażby święto Oliwy

inwestorów. Przeprowadzone w roku

pracowników. Klub biegowy przygoto-

Viva Oliwa, które od lat przyciąga tysiące

2021 emisje obligacji zazwyczaj koń-

wywał członków do udziału w licznych

mieszkańców dzielnicy na uliczne kier-

czyły się nadsubskrypcją. Nasza długo-

maratonach i półmaratonach oraz kilku

masze, wydarzenia kulturalne i uliczną

terminowa współpraca z największymi

ultramaratonach, odbywających się

paradę. W tym roku chór nagrał swój

polskimi bankami komercyjnymi skut-

także w sąsiadującym z Olivią Trójmiej-

pierwszy teledysk, a wkrótce ruszą

kuje bezpieczną i zdywersyfikowaną

skim Parku Krajobrazowym. Miłośnicy

przygotowania do wydania debiutanc-

strukturą finansowania projektu Oli-

rekreacji na świeżym powietrzu mogli

kiej płyty.

via Centre.
Rok 2021 to także czas rozpoczęcia

Na najwyższych kondygnacjach Olivii Star znajdują się
prestiżowe restauracje prowadzone przez Paco Pereza,
zdobywcę 5 gwiazdek Michelin, ogólnodostępny taras
widokowy oraz centrum konferencyjne.

nowych inwestycji w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Na gdańskiej
Zaspie wybudowany został @Home –
jeden z najbardziej ekologicznych budynków mieszkalnych w Trójmieście, który
przeznaczony będzie na najem długoterminowy. Kwintesencją inwestycji jest

wziąć udział w ponad 30 wycieczkach

A jak wyglądał miniony rok z bizneso-

skandynawski sposób myślenia o efek-

pieszych i rowerowych, odbywających

wego punktu widzenia?

tywności energetycznej oraz ogranicze-

się w ramach Klubu Wypraw.

60

N a p e w n o m a my c o ś w i ę t o -

nia do minimum niezbędnych zasobów

W ciągu roku odbyło się ponadto

wać również pod kątem komercjaliza-

naturalnych, które były wykorzystane

12 warsztatów fotograficznych, w czasie

cji powierzchni. 36 tys. m2 w podpisa-

w czasie budowy. @Home to pięciokon-

których pracownicy centrum mieli oka-

nych umowach, z 18 tys. m2 nowo obję-

dygnacyjny budynek, którzy powstał

zję rozwijać swoje umiejętności fotogra-

tej powierzchni pozwalają podsumo-

przy al. Rzeczypospolitej w Gdańsku.

fii miejskiej, portretowej i biznesowej.

wać miniony rok jako drugi najlepszy

Jego reprezentacyjną strefę wejścia, ele-

Warsztaty zakończyła wystawa najlep-

od początku realizacji projektu w 2010 r.

wację, jak i przestrzenie wspólne będą

szych prac w holu głównym Olivii Star.

Najwięcej umów obejmowały kontrakty

zdobiły grafiki Seikona, wywodzącego się

Jednak jedną z najbardziej oryginalnych

przedłużające istniejące umowy, co poka-

z Gdańska, uznanego w Polsce i na świe-

naszych inicjatyw jest chór, skupiający

zuje jak pozytywnie odbierają obecność

cie artysty muralisty, malarza i rzeźbia-

pracowników kilkunastu firm, mają-

w Olivii jej dotychczasowi rezydenci, któ-

rza. W ten sposób budynek wpisuje się

cych tam swoje siedziby. Jego występy

rzy nawet w tak dynamicznych czasach

w lokalną tradycję zdobienia elewacji

już od dłuższego czasu uświetniają nie

decydują się na pozostanie w dotychcza-

budynków i tworzenia z nich plenerowej

tylko wydarzenia na terenie centrum, ale

sowej lokalizacji. Co ważne, cieszyliśmy

galerii malarstwa wielkoformatowego.
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Centrum konferencyjne 34.p Olivii Star.
Fot. IHIL Ivo Ledwożyw.

Olivia Centre w trudnym,
drugim roku pandemii
COVID-19 wykorzystała
czas, aby podnieść
swoją atrakcyjność dla
najemców, mieszkańców
Trójmiasta i turystów.

z całymi rodzinami. Obecnie poziom

na 34. piętrze Olivii Star odbyły się dwa

rekrutacji w naszej firmie sięga blisko

wieczory w cyklu Olivia Stars. To presti-

2 tys. stanowisk, a zatem budynek poło-

żowe, kompletne w swoim charakterze

żony w pobliżu centrum biznesowego jest

wieczory, w ramach których odbyły się

kolejnym ważnym udogodnieniem dla

koncerty Krzysztofa Zalewskiego i Darii

rekrutowanych pracowników.

Zawiałow, degustacje ekskluzywnych
alkoholi, popisy kulinarne mistrzów

W potocznym rozumieniu centrum biz-

kuchni i afterparty na wysokości 130

nesowe kojarzy się z miejscem pracy.

metrów nad ziemią.

Jak realizowany w Olivia Centre kon-

Olivia Centre w trudnym, drugim

cept przestrzeni wielofunkcyjnej,

roku pandemii COVID-19 wykorzystała

Każdy z funkcjonalnie zaprojekto-

przyjaznej użytkownikom i otwartej

czas, aby podnieść swoją atrakcyjność

wanych lokali w @Home będzie w pełni

na miasto, jest odbierany przez najem-

dla najemców, mieszkańców Trójmiasta

wyposażony i umeblowany. Za wystrój

ców, mieszkańców i gości?

i turystów, tworząc unikalny na skalę

wnętrz i części wspólnych odpowie-

Trójmiejskie centrum biznesowe

Europy projekt, w którym swoje siedziby

dzialna jest pracownia Design Ana-

to znacznie więcej niż tylko przestrzeń

otwierają największe globalne korpora-

tomy, która w swoim portfolio posiada

do pracy. Na najwyższych kondygnacjach

cje, ale w którym również mikrofirmy

nagrody za zrealizowane przestrzenie

Olivii Star znajdują się prestiżowe restau-

świetnie się rozwijają w przestrzeni O4 –

biurowe i rekreacyjne w ramach cen-

racje prowadzone przez Paco Pereza, zdo-

coworkingu, mieszczącym się w 4 budyn-

trum biurowego Olivia Centre, wnętrza

bywcę 5 gwiazdek przewodnika kuli-

kach kompleksu. W 2021 r. menedżero-

piętra widokowego Olivii Star czy cen-

narnego Michelin, ogólnodostępny taras

wie Olivii Star odebrali nagrodę Mar-

trum konferencyjno-eventowego na 34.

widokowy oraz centrum konferencyjne.

szałka Województwa Pomorskiego

piętrze tego budynku. Najem długotermi-

Są to cieszące się olbrzymią popularno-

za ofertę turystyczną, wykreowaną na jej

nowy będzie również jednym z warian-

ścią atrakcje, które przyciągają rzesze

najwyższych piętrach. To pokazuje jak

tów oferty dla naszych rezydentów, któ-

turystów, miłośników doskonałej kuchni,

wyjątkowy i wielofunkcyjny jest to obiekt.

rzy coraz częściej relokują swoich pra-

ale również fanów polskiej muzyki w jej

cowników do Trójmiasta, nierzadko wraz

najlepszym wydaniu. W minionym roku
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Dziękujemy za rozmowę.
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INWESTYCJE
NA JCIEKAWSZE BIURA
I PROJEKTY MIXED-USE W POLSCE

Wyjątkowy projekt łączący
łódzkie światy biznesu i kultury
Monopolis to wyjątkowy projekt, którego celem od samego początku było połączenie pozornie
odległych światów biznesu i kultury. Tradycyjny XIX-wieczny, łódzki, fabrykancki genius
loci opierał się na idei organizowania pracownikom czasu w taki sposób, aby miejsce ich
zatrudnienia było postrzegane jako samowystarczalne. Zrewitalizowany Monopol Wódczany
jest tego nowoczesnym, dynamicznym przykładem, z czego z satysfakcją korzystają pracownicy
międzynarodowych firm, które wybrały obiekt na swoją siedzibę.

Do dyspozycji obecnych oraz przy-

znaczyła więc szczególnie dużo nie tylko

nowoczesnych przestrzeni biurowych

szłych najemców jest ponad 7 tys. m2

dla nas jako inwestora, ale i dla miesz-

i kultury, przez co Monopolis stało się

najwyższej jakości przestrzeni biuro-

kańców, którym ponownie oddaliśmy to

miejscem, w którym można nie tylko

wej – w pierwszym etapie – w historycz-

wyjątkowe miejsce – mówi Anna Celi-

pracować, lecz także ciekawie spędzać

nym budynku dawnej rozlewni wódki

chowska, członek zarządu Virako, inwe-

wolny czas. Tutaj obcowanie ze sztuką

oraz prawie 9 tys. m2, w drugim etapie –

stora Monopolis.

i kulturą jest proste i dostępne na wycią-

czyli w nowym budynku na mapie kom-

WORK-ART BALANCE W MONOPOLIS

tów, w jakie zaangażowane jest Monopo-

na panoramę centrum Łodzi.

Dawne zakłady „Polmosu”, to jednak

lis, polega na ich powszechnej dostępno-

– Zakłady produkcyjne zawsze

nie tylko przestrzeń biurowa. Wyjąt-

ści oraz promowaniu lokalnych talentów.

odgrywały istotną rolę dla miasta oraz

kowość kompleksu polega na wpisaniu

Za sztukę odpowiadają bowiem ludzie, któ-

samych łodzian. Możliwość uratowania tej

w historyczną tkankę wielu miastotwór-

rych kreatywność oraz twórczość można

niezwykłej, postindustrialnej przestrzeni

czych funkcji, w tym w szczególności

podziwiać podczas wizyty w kompleksie.

Krzysztof Witkowski, prezes Virako,
oraz Janusz Kaniewski, designer, twórca logo Monopolis.
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gnięcie ręki. Idea artystycznych projek-

pleksu – 49-metrowej wieży z widokiem

Stworzenie nazwy oraz
charakterystycznego
logo zostało powierzone
pracowni Janusza
Kaniewskiego,
wybitnego polskiego
designera. Spod
jego pióra wyszedł
wyjątkowy znak słowno-graficzny, który połączył
nowoczesność z historią
poprzez liternictwo
inspirowane czcionką lat
dwudziestych XX w.
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Poczynając od prac koncepcyjnych w projekt były zaangażowane
wyjątkowe postacie. Stworzenie rozpoznawalnej dziś nazwy oraz charakterystycznego logo zostało powierzone pracowni Janusza Kaniewskiego, wybitnego polskiego designera. Spod jego
pióra wyszedł wyjątkowy znak słowno-graficzny, który połączył nowoczesność
z historią poprzez liternictwo inspirowane czcionką lat dwudziestych XX w.
Nazwa oraz logotyp Monopolis są podkreśleniem dziedzictwa Łodzi, jej unikatowego przemysłu, wystawnych secesyjnych kamienic i legendarnego blichtru,
opartego na solidnym biznesie. „Polis”
to w końcu „miasto w mieście”, a fabrykancki styl, służący dziś za inspirację, opierał się na tworzeniu jednolitej

Fot. Paweł Augustyniak.

przestrzeni do wspólnych działań i rozwoju życia kulturalnego, towarzyskiego
oraz społecznego.
Kolejna twórcza gra słów doprowadziła do powstania motta miejsca, czyli
„Spirit of Łódź”. Spirit w języku angielskim to zarówno duch, jak i spirytus, czyli
nawiązanie do pierwotnej funkcji zrewitalizowanego Monopolu Wódczanego.
Wyjątkowy klimat tego miejsca inspiruje wielu artystów. Ryszard Horowitz,
jeden z najwybitniejszych fotografików
XX w. oraz prekursor wykorzystywania
komputerów w fotografii, na długo przed
udostępnieniem miejsca gościom wykonał intrygujące obrazy graficzne mające
w sobie industrialny chłód opuszczonych
zakładów oraz surrealistyczny, tajemniczy wyraz.

Michał Batory podczas pracy.
Fot. Jacek Łukasiewicz.

Zarówno zdjęcia Ryszarda Horowitza, jak i Chrisa Niedenthala czy
Andrzeja Pągowskiego, zostały użyte
w słynnym już kalendarzu Virako – charytatywnym projekcie inwestora Monopolis. Autorem zdjęć do obecnej edycji
kalendarza jest Michał Batory, ceniony
plakacista, który na co dzień mieszka
w Paryżu. Jego dzieła wystawiane były,
między innymi, w Luwrze. Prócz fotografii do kalendarza, Michał Batory zaprojektował także plakaty dla Monopolis
oraz dla spektakli wystawianych na Scenie Monopolis, czyli kulturalno-rozrywkowej arenie kompleksu.
Aktualnie w galerii prezentowane
są prace uznanego łódzkiego fotografa
Pawła Augustyniaka, stanowiące unikatowe powiązanie charakterystycznej sztuki z otoczeniem, w którym się
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Ryszard Horowitz, Bewitched horse.
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Monopolis stało się miejscem,
w którym można nie tylko
pracować, lecz także ciekawie
spędzać wolny czas.

Pasaż Monopolis. Fot. Paweł Augustyniak.

znajduje. „Industralia”, to wyjątkowa

LemON. Odbywający się na scenie letniej

Roberta Indiany. Zastosowana przez

wystawa ukazująca inwestycję przed

festiwal „Spirit of Łódź. Music Festival”

Rafała Grzelewskiego, jej twórcę, kolo-

zmianami, jakie zostały dokonane, nie-

przyciąga również zagraniczne gwiazdy,

rystka odpowiada barwom logotypu mia-

wątpliwie robiąc ogromne wrażenie bio-

takie jak Richard Bona, Nancy Viera czy

sta Łodzi. Kolorowa rzeźba, usytuowana

rąc pod uwagę skalę modernizacji. Nagie,

Miroca Paris.

w tętniącym życiem pasażu gastrono-

fabryczne mury, zniszczone i surowe

micznym, stała się punktem rozpoznaw-

wnętrza – w niezwykły, onieśmielający

PIĘKNO TKWI W SZCZEGÓŁACH

czym, chętnie uwiecznianym na zdję-

wręcz sposób – kontrastują z tym, co oglą-

Co jednak równie ważne, to detale.

ciach odwiedzających.

dać można obecnie.

Zamiar zachowania spójności oraz ele-

Tożsamość Łodzi i jej dziedzictwo

gancji miejsca przełożył się na staranny

kulturowe jest nieodłącznym elementem

SCENA MONOPOLIS
– BIJĄCE SERCE KULTURY

dobór każdego z nich. Agata Wojtkiewicz,

Monopolis, widocznym w wielu obsza-

znana łódzka projektantka mody, pro-

rach i inicjatywach artystycznych. Mono-

Pofabryczny budynek, który kiedyś peł-

wadząca w Łodzi własne atelier, została

polis dziś to w końcu przestrzeń wie-

nił rolę magazynu spirytusu, został grun-

poproszona o zaprojektowanie persona-

lofunkcyjna, współgrająca z zabytkową

townie zrewitalizowany i dziś pełni funk-

lizowanych strojów służbowych Mono-

Łodzią oraz ze sztuką, którą udostępnia

cję obiektu eventowego. Wyjątkowe wnę-

polis. Inna łódzka znana marka, Gouda

na szeroką skalę, a także z artystami, któ-

trza, wysokie na kilkanaście metrów,

Works, podjęła ciekawą i barwną współ-

rych sukcesywnie promuje. Koncepcja

przyciągają widzów przedstawieniami

pracę, której wynikiem jest seria orygi-

połączenia tradycji z nowoczesnością oraz

teatralnymi oraz koncertami. Zaintere-

nalnych gadżetów promocyjnych.

biznesu ze sztuką jest widoczna na każ-

sowaniem cieszą się innowacyjne, wyjąt-

Wśród zielonych przestrzeni

dym kroku. Użytkownicy biur oraz goście

kowe spektakle o świeżym spojrzeniu, jak

w pasażu Monopolis stanęła wyjątkowa

doceniają przebywanie w tak zaprojekto-

na przykład „Mistrz i Małgorzata. Roc-

rzeźba ŁÓDŹ, nawiązująca swoją styli-

wanej przestrzeni, podziwiając ją za każ-

kowy teatr”, czyli wariacja na temat kla-

styką do projektu rzeźby LOVE autorstwa

dym razem coraz bardziej.

sycznego utworu Michaiła Bułhakowa.
W Monopolis goszczą nie tylko aktorzy, lecz także artyści sceny muzycznej.

Autor

Wśród nich, między innymi, swoje koncerty mieli tutaj: Ralph Kamiński, Muniek
Staszczyk, Blue Cafe, Kwiat Jabłoni, Natalia Kukulska, Natalia Przybysz czy zespół
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CZY
MASZ ŁAD
W SWOICH
KSIĘGACH?

Outsourcing rachunkowości, kadr i płac
Profesjonalne wsparcie każdego dnia, żebyś mógł
spokojnie zająć się rozwojem swojego biznesu.

GrantThornton.pl
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Rozmowa została przeprowadzona kilka dni przed atakiem wojennym Rosji na Ukrainę.

Sukces ukraińskiej branży IT

Ukraina jest odnoszącym sukcesy hubem IT i jednym z największych eksporterów usług IT
w Europie. O strukturze, rozwoju i inicjatywach sektora rozmawiamy z Konstantinem Vasyukiem,
Dyrektorem Wykonawczym stowarzyszenia IT Ukraine.

FOCUS ON Business: Ukraina jest

przemysłu inżynierii mechanicznej

wejście na ukraiński rynek. W tych mia-

dobrze znana jako kierunek biznesu

w 2020 roku.

stach liczba informatyków waha się

pod kątem branży informatycznej. Jaka
Które ośrodki są głównymi bizneso-

dwunastu tysięcy w Odessie. Mediana

2022 roku?

wymi lokalizacjami i jak zorganizo-

wynagrodzeń specjalistów IT nie różni

wana jest branża IT na Ukrainie?

się jednak znacząca pomiędzy poszcze-

Konstantin Vasyuk, Dyrektor
Wykonawczy, stowarzyszenie IT Ukra-

Ukraina to ponad 44 miliony miesz-

gólnymi lokalizacjami. Dane wskazują,

ine: Rok 2021 stał pod znakiem znacz-

kańców i kraj z ogromną pulą talentów

że wynagrodzenia w powyższych mia-

nego wzrostu – w trakcie ostatnich dwu-

IT rozsianą po całym jej terytorium. Naj-

stach wahają się pomiędzy 2600 USD

dziestu pięciu lat ukraiński sektor techno-

większe ośrodki miejskie od lat przy-

a 2800 USD, co jednocześnie dowodzi,

logiczny intensywnie się rozwijał i po raz

ciągają najwyższy odsetek zaawanso-

że wysoki poziom biegłości specjalistów

pierwszy w swojej historii branża IT nie

wanych technologicznie mieszkańców.

nie ma związku z poziomem wynagro-

jest już sektorem niszowym, tylko sek-

Te miasta nieustannie się też rozwijają,

dzeń, a także miejscem zamieszkania.

torem niezwykle wielowymiarowym
i zróżnicowanym. W tej chwili tworzy
go niemal trzysta tysięcy profesjonalistów, a w badaniu przeprowadzonym
wśród ukraińskich licealistów 54% z nich
deklaruje, że chce pracować w branży
informatycznej.
Ukraińskie uczelnie i instytucje
edukacji pozaformalnej co roku kształcą
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od prawie stu tysięcy (Kijów) do ok.

jest wielkość branży IT na początku

W trakcie ostatnich dwudziestu pięciu lat ukraiński
sektor technologiczny intensywnie się rozwijał
i po raz pierwszy w swojej historii branża IT nie jest
już sektorem niszowym, tylko sektorem niezwykle
wielowymiarowym i zróżnicowanym.

odpowiednio ok. 16–17 tysięcy nowych

gdyż lokalne społeczności starają się

Dane wskazują również na obojętność

absolwentów i 10–12 tysięcy nowych spe-

blisko związać ze światem IT. Z drugiej

klientów względem tego gdzie zlokali-

cjalistów IT. Zwiększone zainteresowa-

strony małe i średnie ośrodki też nie chcą

zowani są specjaliści IT.

nie kandydatów tym kierunkiem oraz

pozostać w tyle – to właśnie tam w ostat-

Generalnie rzecz biorąc, Ukraina

dostępność państwowego finansowania

nich latach jak grzyby po deszczu wyra-

dostarcza wysokiej klasy specjalistów

szkoleń sprawi, że w 2025 roku liczba

stają kolejne huby IT. Obecnie na terenie

i tworzy idealne środowisko dla ciągłej

absolwentów wzrośnie do dwudziestu

całego kraju aktywnie działa dwadzieścia

ekspansji ekosystemów IT.

trzech tysięcy. Same kierunki „Infor-

jeden klastrów IT, stworzonych w celu

matyka” i „Inżynieria oprogramowa-

budowania społeczności i zależności

Stowarzyszenie IT Ukraine niedawno

nia” przyciągnęły ponad osiemdziesiąt

horyzontalnych pomiędzy lokalnymi fir-

opublikowało ważny raport opisu-

tysięcy potencjalnych studentów na ukra-

mami IT, instytucjami edukacyjnymi oraz

jący branżę IT. Jakie są główne wyniki

ińskie uczelnie. Jednak liczby naprawdę

doradcami prawnymi i finansowymi.

tego badania?

zaczynają przemawiać do wyobraźni, gdy

Kijów to główna lokalizacja dla

Na przestrzeni ostatnich kilku lat

spojrzymy na wpływ branży na gospo-

branży IT ze względu na multum moż-

branża IT bardzo się zmieniła. IT Ukra-

darkę Ukrainy sensu largo – to ponad

liwości biznesowych i aktywną spo-

ine wraz z kluczowymi interesariuszami

6,8 miliarda USD wpływów z tytułu eks-

łeczność. Najistotniejszymi ośrodkami

postanowiło więc przeprowadzić kom-

portu usług IT w 2021 roku co, w uję-

IT po stolicy są Charków, Lwów, Dniepr

pleksowe badanie, którego celem było

ciu statystycznym, oznaczało przychody

i Odessa. To obszary obecne na radarach

pokazanie stanu ukraińskiej branży IT

z tytułu eksportu usług IT o półtora raza

większości firm informatycznych dzia-

na dzień dzisiejszy i próba odpowiedzi

wyższe niż przychody z tytułu eksportu

łających na Ukrainie lub rozważających

na pytanie, dlaczego Ukraina jest bardzo
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obiecującym regionalnym hubem IT. „IT

Przywołane dane stanowią tylko niewielki

Europy i Ameryki Północnej. Głównymi

Ukraine Report 2021”, bo tak nazywa

wycinek raportu, w którym można zna-

motorami wzrostu są Stany Zjednoczone

się to badanie, dostarcza wielu intere-

leźć zarówno oceny krótkoterminowe

(40% eksportu) i Wielka Brytania (10%),

sujących informacji – jak chociażby ta,

(w skali jednego roku), jak i średnioter-

a następnie Malta, Izrael, Cypr, Niemcy,

że w roku 2021 ukraiński sektor IT zano-

minowe (do roku 2025) prognozy roz-

Szwajcaria, Niderlandy, Kanada i Dania.

tował wzrost eksportu o 36% (z poziomu

woju branży IT, specjalistycznej eduka-

To zróżnicowany miks firm – od dużych

5 mld USD do 6,8 mld USD) i już teraz

cji, a także porównanie Ukrainy jako hubu

korporacji poszukujących konkretnych

znajduje się na szczycie listy usług eks-

IT z krajami sąsiednimi. W opracowaniu

rozwiązań IT, po firmy z sektora MŚP

portowych, jednocześnie generując

zaprezentowano również dane o stanie

rozważające outsourcing poszczegól-

ponad 4% PKB. W analogicznym okresie

rynku nieruchomości biurowych oraz

nych stanowisk do konkretnych pro-

liczba specjalistów wzrosła z 244 tysięcy

wpływie COVID-19 na pracę firm.

jektów. Obecnie Ukraina rozwija także
zrównoważone partnerstwa z krajami

W 2021 r. ukraiński sektor IT zanotował wzrost eksportu
o 36% i już teraz znajduje się na szczycie listy usług
eksportowych, jednocześnie generując ponad 4% PKB.

azjatyckimi, Bliskim Wschodem i państwami afrykańskimi.
Klienci ukraińskiej branży technologicznej pochodzą zarówno z sektora
prywatnego, jak i publicznego. Poszukują usług z zakresu cyfryzacji, produkcji

do 285 tysięcy. Tym samym, w ciągu ostat-

Jaki jest profil międzynarodowego

i automatyzacji procesów biznesowych

nich trzech lat branża ponad dwukrotnie

klienta dostawców usług informatycz-

w różnych sferach gospodarki. Sektor IT

zwiększyła poziom eksportu, a liczba spe-

nych na Ukrainie?

jest zróżnicowany, podobnie jak świad-

cjalistów powiększyła się o ponad 50%.

Gros firm poszukujących rozwią-

czone przez niego usługi. Ukraińskie

Obecnie Ukraina jest jednym z najwięk-

zań u ukraińskich dostawców usług IT

firmy posiadają kompetencje w zakre-

szych eksporterów usług IT w Europie.

stanowią firmy zlokalizowane w regionie

sie e-commerce, bankowości i fintech,
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pharmtech i opieki zdrowotnej, logistyki,

doświadczeń i pomysłów. Co roku,

i startupom. Wydarzenie odbywa się

mediów i rozrywki, edukacji – lista jest

setki konferencji i spotkań zaspokajają

w Kijowie od 2009 roku i każda

długa, a my nie mamy wystarczająco

potrzeby branży IT w zakresie komu-

edycja gromadzi kilkadziesiąt tysięcy

dużo miejsca, aby wymienić wszystko.

nikacji biznesowej i rozwoju zawodo-

Ważne jest jednak to, że ukraińscy pro-

wego, a tysiące seminariów i wykładów

• Kyiv Outsourcing Forum – forum,

gramiści dostarczają świetne rozwiąza-

– zarówno online, jak i offline – gwaran-

w którym co roku uczestniczą właści-

nia na potrzeby biznesu we wszystkich

tują, że wiedza i umiejętności specjali-

ciele i kierownictwo ukraińskiej branży

sektorach gospodarki.

stów są na odpowiednim poziomie, bez
względu na ich stopień zaawansowania.

Ukraińscy programiści
dostarczają świetne
rozwiązania na potrzeby
biznesu we wszystkich
sektorach gospodarki.
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uczestników.

usług outsourcingowych.
• Synergy. IT Business & IT Education –

Niektóre z głównych wydarzeń to:

największa, specjalistyczna konferen-

• U Tomorrow Summit – organizowane

cja na Ukrainie, która stanowi motor

przez UNIT.City (największy park

napędowy dla rozwoju edukacji infor-

innowacji w Europie Wschodniej) to

matycznej. Od 2014 roku IT Ukraine

coroczne spotkanie czołowych mene-

pod jednym dachem gromadzi przed-

dżerów wyższego szczebla wschod-

stawicieli instytucji rządowych, bizne-

nioeuropejskich innowacyjnych firm,

sowych i edukacyjnych w celu wspiera-

inwestorów venture capital, startupów

nia edukacji informatycznej.

Na Ukrainie co roku odbywają się

technologicznych, wybitnych intelek-

To tylko kilka wybranych konferen-

ważne wydarzenia IT – które należy

tualistów i dziennikarzy; ma na celu

cji, na które zaprasza Ukraina. Przyjedź-

przybliżyć i gdzie są one organizowane?

zacieśnianie partnerstw, wyszukiwanie

cie, zobaczcie je na własne oczy, poczujcie

Z racji swojego rozmiaru geogra-

nowych możliwości skalowania biznesu

ich atmosferę, stańcie się częścią społecz-

ficznego i dysponując wysoko rozwiniętą

i identyfikowanie globalnych trendów.

ności – dołączcie do nas na ścieżce pro-

infrastrukturą IT, Ukraina jest gospoda-

• Lviv IT Arena – coroczne wydarzenie

rzem wielu wydarzeń o randze krajowej

odbywające się we Lwowie. Pod jednym

i międzynarodowej. Rynek IT od swoich

dachem gromadzi programistów, mene-

To brzmi bardzo zachęcająco. Dziękuję

uczestników wymaga, by wymiana infor-

dżerów i właścicieli firm, którzy spoty-

za rozmowę.

macji była szybka i stabilna. Ponadto, róż-

kają się w celu wymiany doświadczeń

norodność branży IT na Ukrainie stwa-

i omówienia nowych trendów.

rza duże zapotrzebowanie na wydarze-

• iForum – coroczna konferencja poświę-

nia pozwalające na swobodną wymianę

cona biznesowi online, technologii

wadzącej ku sukcesowi!

The Ukraine IT Report 2021 –
ogólnokrajowe badanie stanu
branży IT i jej perspektyw
na przyszłość dostępny jest tutaj:
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Wszechstronność
inwestycyjna Elbląga
Elbląg to miasto wielu udanych inwestycji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Sprzyja im
lokalizacja, rosnący potencjał infrastrukturalny, dobra baza uczelniana i wsparcie dla inwestorów ze
strony władz miasta. O to, jak postrzegają swoje miejsce i perspektywy rozwoju w Elblągu, zapytaliśmy
przedstawicieli dwóch podmiotów tworzących biznesową tkankę miasta: polskiego geoinformatycznego
Centrum Badawczo-Rozwojowego OPEGIEKA i globalnego lidera BPO – Transcom Worldwide.

MADE IN POLAND – OPEGIEKA
FOCUS ON Business: Początki OPEGIEKA w Elblągu to historia sprzed
ponad 30 lat. Jak w tym czasie ewoluowała działalność firmy?
Adam Augustynowicz, prezes
zarządu OPEGIEKA: 30 lat temu byliśmy oddziałem gdańskiego przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficznego.
W roku 1989 w drodze komercjalizacji
powstało dzisiejsze OPEGIEKA w Elblągu.
Zajmowaliśmy się wtedy pomiarami terenowymi, mapami ewidencji gruntów,
mapami zasadniczymi, mapami do celów
projektowych, podziałami działek. Wiele
z tych działalności prowadzimy do dziś,
ale oczywiście w nowocześniejszej odsłonie. W latach 90-tych w firmie uruchamialiśmy nowe działalności, jak informatyka, kartografia, fotogrametria i pomiary
GPS. Było to związane z rozwojem technik komputerowych i pomiarowych.
W 2009 r. podjęliśmy decyzję
o transformacji firmy w centrum badawczo-rozwojowe. To był moment przełomowy nie tylko w skali firmy. Pojawiła
się bowiem możliwość korzystania ze
środków unijnych. Pierwsze granty
wykorzystaliśmy do utworzenia zaplecza pod przyszłą działalność innowacyjną. W kolejnych latach inwestowaliśmy w platformy lotnicze, przetwarzanie w chmurze, technologie dronowe
i uczenie maszynowe. W sumie, do dziś
zrealizowaliśmy 20 grantów B+R+I dofinansowanych z krajowych konkursów
NCBiR, PARP, RPO oraz europejskich
H2020, ESA. Od roku 2013 utrzymujemy
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Adam Augustynowicz, prezes zarządu OPEGIEKA.

Focus on Business Polska | marzec–kwiecień 2022

status Centrum Badawczo-Rozwojowego,

to dla nas kluczowa kwestia do rozwiąza-

i nowoczesne miejsce pracy, przez co

nadany nam przez ministra gospodarki.

nia. Oczywiście jest możliwa telepraca,

ludzie nawet z dużych miast decydują

W roku 2021 decyzją Komisji Ewa-

ale kontakt bezpośredni, kreowanie

o przeprowadzce do Elbląga, czasem

luacji Nauki zostaliśmy uznani jako

nowych pomysłów w zespołach, tworze-

z całą rodziną. Barierą komunikacyjną

jednostka naukowa tworząca system

nie innowacji są w naszej pracy ważne,

dla naszej floty samolotów jest brak

szkolnictwa wyższego i nauki w Pol-

bo przekładają się na jej efektywność

utwardzonego pasa na naszym lotnisku.

sce, tak jak uczelnie wyższe i instytuty.

i naszą konkurencyjność.
Jakie są dalsze plany rozwoju firmy?

Obecnie koncentrujemy się na działalności teledetekcyjnej,
informatycznej i geodezyjnej w kontekście biznesowym
i naukowym. Zajmujemy się pozyskiwaniem danych
z pułapu lotniczego, budową systemów informatycznych
oraz cyfryzacją zasobów mapowych.

Czym jeszcze nas zaskoczy?
Odpowiedź na pytanie o plany
na przyszłość nie jest prosta, bo otoczenie, w jakim działamy, zmienia się bardzo
szybko. Zmienia się technologia, rośnie
konkurencja. To wszystko ma wpływ
na kierunki rozwoju firmy technologicznej, jaką chcemy być. W naszych planach kluczowa jest możliwość szybkiej

Pierwiastek badawczy i naukowy stał się

Myślę, że wśród mieszkańców

adaptacji do nowych warunków. W ostat-

naszym wyróżnikiem na rynku i napędza

Elbląga, w dużej mierze pokutuje slo-

nich latach sporo inwestowaliśmy w tech-

naszą innowacyjność. To również szansa

gan – cudze chwalicie swego nie zna-

nologię, a odkładaliśmy sprawy miękkie,

dla tych, którzy chcieliby realizować się

cie. Sądzę, że obiektywne są opinie ludzi

jak organizacja, promocja, kadra. Mam

w firmie nie tylko biznesowo, ale także

z zewnątrz, przybywających tu tylko

nadzieję, że w tym roku przeprowadzimy

iść ścieżką kariery naukowej.

na chwilę, jak odwiedzający nas klienci

wiele działań skierowanych do wewnątrz

i kooperanci, ale także tych, którzy decy-

firmy oraz będziemy pracować nad

Na czym obecnie firma koncentruje

dują się zostać tu na dłużej, jak niektórzy

naszym wizerunkiem i budowaniem

swoje działania i jakie znaczenie w tym

nasi pracownicy. Pierwsza grupa docenia

kontekście ma lokalizacja w Elblągu?

łatwy dojazd drogą S7, zieleń w mieście

Obecnie koncentrujemy się na dzia-

i oczywiście wyprawę statkiem po pochyl-

łalności teledetekcyjnej, informatycz-

niach. Druga, czyli nasi pracownicy – spo-

nej i geodezyjnej w kontekście bizneso-

kojne życie, brak korków, bliskość morza

wym i naukowym. Zajmujemy się pozy-

i Trójmiasta, brak problemów z dostępem

skiwaniem danych z pułapu lotniczego,

do szkół czy przedszkoli, a także konku-

budową systemów informatycznych oraz

rencyjne ceny nieruchomości.

cyfryzacją zasobów mapowych. Posia-

Cieszy nas fakt, że jesteśmy

damy trzy samoloty fotogrametryczne,

w stanie zapewnić tu bardzo ciekawe

Moim zdaniem, rola
informacji przestrzennej
będzie stale rosła.
Lokalizacja i nawigacja
już są dziś powszechne.
Najciekawsze przed nami.

czwarty odbieramy w marcu tego roku.
Mamy najnowsze lotnicze skanery laserowe, wielkoformatowe kamery lotnicze,
kamery ukośne, kamery termalne, własny ośrodek przetwarzania klasy datacenter, kancelarię tajną, tworzymy własne technologie wykorzystujące geograficzne systemy informacyjne, duże zbiory
danych i sztuczną inteligencję.
Mamy informatyków tworzących
złożone systemy wykorzystujące geoportale, e-usługi czy aplikacje mobilne.
Mamy geodetów, którzy obsługują inwestycje i tworzą bazy danych przestrzennych. Używamy na co dzień naprawdę
wysokich, nowoczesnych i zautomatyzowanych technologii, ale kluczem i przewagą w naszym biznesie jest twórcza
praca ludzi i ich kompetencje.
Technologię można zbudować
lub zakupić. Natomiast, w jaki sposób
przyciągnąć oraz zatrzymać ciekawych
i zdolnych ludzi, by pracowali w Elblągu,
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Siedziba firmy OPEGIEKA w Elblągu.

cyfryzacji naszego życia. By roboty czy
bezzałogowe pojazdy mogły się poruszać, wymagane jest zbudowanie cyfrowej świadomości przestrzennej i precyzyjnych modeli 3D. To jest też potrzebne
administracji publicznej do optymalizacji zarządzania, rozwoju i wdrażania
e-usług.
Pracujemy nad tym, aby nasze
dane, zobrazowania, mapy były rozumiane nie tylko przez człowieka, ale
także przez maszyny, by można było je
pozyskiwać, przetwarzać i analizować
automatycznie. W kraju już jesteśmy
ciekawym miejscem pracy, gdzie można
„dotknąć” najnowszych technologii

relacji zagranicznych. Szukamy też dal-

są wbudowane w naszych telefonach.

w zakresie pozyskiwania i przetwarza-

szych możliwości rozwoju w obszarze

Ale najciekawsze przed nami. Do nie-

nia danych z powietrza, tworzenia syste-

informatyki i teleinformatyki oraz tele-

dawna mówiliśmy o idei smart city. Dziś

mów informatycznych, budowania apli-

detekcji lotniczej i satelitarnej.

mówimy o digital twin (cyfrowy bliźniak),

kacji mobilnych, technologii cloud com-

Moim zdaniem, rola informa-

czyli dokładnych i cyfrowych odpowied-

puting, big data czy machine learning.

cji przestrzennej będzie stale rosła.

nikach otaczającej nas rzeczywistości,

Pora, by o firmie z Elbląga było więcej

Lokalizacja i nawigacja już są dziś

o cyfrowych modelach całych miast czy

słychać w Europie i dalej.

powszechne. Korzystamy z nich w biz-

nawet krajów. Jest to wynikiem rozwi-

nesie, administracji i życiu codziennym,

nięcia idei Przemysłu 4.0, i postępującej

Dziękujemy za rozmowę.

AKCENT MIĘDZYNARODOWY – TRANSCOM WORLDWIDE
FOCUS ON Business: Elbląg to już kolejna lokalizacja dla

ważnym elementem pracy w Transcom jest elastyczność gra-

Waszej działalności operacyjnej w Polsce, a zarazem druga

fiku, szczególnie ceniona przez uczniów i studentów. Nie bez

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Co skło-

znaczenia były dla nas również ogromne wsparcie i respon-

niło Transcom do wejścia do Elbląga?

sywność, z którymi spotkaliśmy się w tutejszym Urzędzie Miej-

Piotr Ćwikliński, Client Service Manager, Transcom:

skim oraz Urzędzie Pracy.

Zgadza się, Elbląg jest czwartą lokalizacją Transcom Worldwide w Polsce (po Olsztynie, Gdańsku i Białymstoku – obec-

Jaki jest główny zakres Waszej działalności i jak miasto

nie trwają prace związane z budową naszego piątego oddziału,

wpisało się w Waszą strategię biznesową?

tym razem w Poznaniu), natomiast ma ona w pewnym sensie
pionierski, unikatowy charakter.

Transcom Worldwide jest jednym ze światowych liderów branży outsourcingu usług biznesowych, prowadzącym

W efekcie dynamicznego rozwoju prowadzonych przez
nas projektów, zdecydowaliśmy się wprowadzić pewną modyfikację do naszej dotychczasowej strategii wyboru miast,
w których chcemy tworzyć nasze biura – zdecydowaliśmy
się na wykorzystanie modelu tzw. oddziałów satelitarnych –
w miastach o ok. 100 tys. mieszkańców, znajdujących się nie
dalej, niż 100 km od jednego z istniejących oddziałów. Zbadaliśmy kilka różnych miast w Polsce, spełniających powyższe
kryteria, jednak finalnie nasz wybór padł właśnie na Elbląg.
Dzisiaj, po niespełna dwóch latach obecności w tym mieście,
możemy tylko potwierdzić, że był to wybór trafiony.
Czynniki, które miały największy wpływ na podjęcie
decyzji o związaniu przyszłości Transcom Worldwide Poland
z Elblągiem to m.in.: świetna komunikacja drogą S7 z naszym
oddziałem w Gdańsku, dostęp do szerokiej puli dostępnych
kandydatów na tutejszym rynku pracy, obecność kilku uczelni
na miejscu, co oczywiście również jest dla nas istotne, gdyż
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Piotr Ćwikliński, Client Service Manager, Transcom.
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Naszym celem, który
postawiliśmy sobie
przed wejściem do
Elbląga, było możliwie
szybkie zbudowanie
silnego rdzenia, który
w naszej firmie stanowią
wykwalifikowani
i zadowoleni pracownicy.
Z przyjemnością mogę
powiedzieć, że ten
cel udało się nam
zrealizować z nawiązką.

centra obsługi dla klientów z różnych sek-

tutaj masę zdolnych, ambitnych osób,

leaderów. Jeśli chodzi o zadowolenie

torów w 25 krajach na świecie. Zapew-

które uczymy od podstaw, jak powinna

pracowników, to również mogę z dumą

niamy wsparcie w 33 różnych językach

wyglądać praca profesjonalnego doradcy

uznać, iż Elbląg świetnie wypada pod tym

z ponad 60 oddziałów, w których zatrud-

klienta – nie jest tutaj wymagane żadne

kątem na tle wszystkich naszych lokali-

niamy ponad 28 tys. doradców. Jak już

wcześniejsze doświadczenie, wystarczą

zacji – w regularnie prowadzonych przez

wspomniałem wcześniej, w Polsce posia-

chęci i zaangażowanie.

nas badaniach satysfakcji pracowników

damy obecnie cztery oddziały, piąty jest

regularnie uzyskujemy tutaj dużo zado-

w drodze. Prowadzimy w nich projekty

Patrząc na ścieżkę rozwoju Transcom

wolonych głosów. Zazwyczaj odsetek

dla wiodących marek z branży telekomu-

w Elblągu, czego możemy się spodzie-

pracowników wyrażających satysfak-

nikacyjnej, e-commerce, bankowej, moto-

wać w krótkiej i długiej perspektywie?

cję z pracy w naszym elbląskim oddziale

ryzacyjnej, AGD oraz wielu innych. Warto

Naszym celem, który postawiliśmy

tutaj również nadmienić, że podobnie, jak

sobie przed wejściem do Elbląga, było

Co przyniesie przyszłość – czas

wiele innych firm z branży, od początku

możliwie szybkie zbudowanie silnego

pokaże, jedno jest natomiast pewne –

pandemii COVID-19 realizujemy nasze

rdzenia, który w naszej firmie stanowią

eksperyment z budowaniem oddzia-

projekty w modelu hybrydowym, duża

wykwalifikowani i zadowoleni pracow-

łów satelitarnych, rozpoczęty właśnie

część naszych doradców pracuje zdalnie.

nicy. Z przyjemnością mogę powiedzieć,

od Elbląga, możemy uznać za spory suk-

Elbląg idealnie wpisuje się w naszą

że ten cel udało się nam zrealizować

ces, co na pewno przyczyni się do wyboru

strategię biznesową w Polsce, gdyż

z nawiązką. Aktualnie wykorzystujemy

kolejnych potencjalnych lokalizacji

widzimy tutaj duże zapotrzebowanie

obecnie dostępną dla nas powierzchnię

nowych oddziałów Transcom World-

na tego typu miejsca pracy – nasze oferty

biurową niemalże w 100%, zatrudniamy

wide w Polsce.

zatrudnienia od samego początku cieszą

około 80 doradców, z którymi pracuje

się dużą popularnością i znajdujemy

na co dzień czworo wspaniałych team

wynosi powyżej 90%.

Dziękujemy za wypowiedź.

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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Biznes ma się świetnie w Łodzi

Rewolucja przemysłowa – określenie najprawdopodobniej po raz pierwszy użyte przez
francuskiego dyplomatę Louis-Guillaume Otto w liście z 1799 r., opisujące pierwszy skok ludzkości
ku nowym technologiom. Wtedy mówiono o kołach wodnych, silnikach parowych, czy krosnach
mechanicznych zwiększających wydajność w tkactwie aż 40-krotnie. Dzisiaj mamy do czynienia
już z czwartą rewolucją przemysłową – a słowami odmienianymi przy jej okazji przez wszystkie
przypadki są automatyzacja i robotyzacja.

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miasta Łodzi przeprowadziło badanie
dynamiki zatrudnienia na koniec 2021 r.
i okazało się, że w Łodzi liczba osób pracujących w BSS (Business Services Sector) wyniosła blisko trzydzieści tysięcy.
Raport nie skupiał się wyłącznie

MAŁGORZATA GAWROŃSKA, COMMERCIAL
SERVICE CENTER LEADER, AXALTA COATING
SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.

na przeszłości, ale spoglądał również
w przyszłość, prezentując zapotrzebo-

Otwarcie naszego Centrum Usług Wspólnych

wanie rynku. Wynika z niego, że najwię-

w Łodzi nie było trudną decyzją, aczkolwiek były brane

cej, bo ponad pół tysiąca chętnych, znaj-

pod uwagę także Warszawa oraz Praga. W Łodzi znajduje

dzie pracę w działach finance & acco-

się już oddział farb proszkowych i brakowało nam właśnie

unting. Zaraz po księgowości, najbar-

jednostki BSS. Docelowo ma być zatrudnionych w niej 50

dziej pożądani są pracownicy IT, obsługi

osób. W naszym biurze pracują osoby z Warszawy, Pozna-

klienta, logistyki oraz zarządzania zaso-

nia, Sosnowca, a nawet mamy kolegę z Czech, który prze-

bami ludzkimi.

niósł się dla nas do Łodzi.

Łódź, podobnie jak kiedyś w branży

Od 150 lat mówimy w firmie, że nasze lakiery mają

włókienniczej, dziś stała się wiodącą loka-

być trwałe, wydajne i wyróżniać się perfekcyjnymi kolo-

lizacją na mapie inwestycji sektora usług

rami, pozostawiające jak najmniejszy ślad na środowisku.

wspólnych i outsourcingu procesów biz-

Tak jest do dzisiaj dzięki ośrodkom R&D rozlokowanym

nesowych. Dlaczego tak się stało? Nie

w Wuppertalu, Philadelphii, Shanghai, Mt. Clemens. Nasze

tylko z uwagi na swoje centralne poło-

biuro w Opera Park spełnia surowe wymagania standar-

żenie, silne ośrodki akademickie kształ-

dów centrali w USA. Zadbaliśmy o strefy relaksacyjne oraz

cące przyszłe kadry, ale przede wszyst-

ciekawe i funkcjonalne wnętrza sprzyjające efektywnej

kim dzięki jedynej w swoim rodzaju

pracy. Zależy nam na tym, aby praca w Axalcie dawała

atmosferze i wydarzeniom kulturalno-

satysfakcję i aby ludzie wiązali z nią swoją przyszłość.

-rozrywkowym charakterystycznym dla
tego pofabrykanckiego miasta.
O dojrzałości łódzkiego sektora
BPO/SSC świadczy setny inwestor zagra-

Łódź jest szczególnie mi bliska, gdyż jestem
łodzianką i mam wielką satysfakcję powiedzieć, że dołożyłam swoją cegiełkę, aby Centrum Usług Wspólnych
powstało właśnie w moim mieście.

niczny, który zdecydował się umieścić
tutaj swoje centrum – firma Axalta,
wiodący dostawca lakierów ciekłych
i proszkowych.
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Łódź to jednak nie tylko idealne
miejsce do pracy i życia. To również

umiejętności, pozwalających na odnale-

swoje centrum w Łodzi) jest Automatyza-

zienie się w gospodarce jutra.

cja Procesów Biznesowych. Dla jego absol-

miasto, które kształci kadry dla obec-

Przykładem kierunku, który pow-

wentów określenia, takie jak robotyzacja

nych i przyszłych inwestorów. Łódzkie

stał wskutek bliskiej współpracy i wymia-

czy automatyzacja nie będą stanowić tajem-

uczelnie budują swoje programy kształ-

ny doświadczeń pomiędzy Uniwersyte-

nic, a z ich wiedzy, połączonej z zapałem

cenia tak, by dostarczać praktycznych

tem Łódzkim a firmą Nordea (posiadającą

i inwencją twórczą, skorzystają wszyscy.

DR ARTUR MODLIŃSKI – KIEROWNIK KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH – BPA
ORAZ CENTRUM BADAŃ NAD SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ I CYBERKOMUNIKACJĄ PRZY WYDZIALE
ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
mgr Emilian Gwiaździński). Jednocześnie

Jakie są możliwości i perspektywy po

Do kogo adresowany jest kierunek? Co

czerpaliśmy dobre praktyki od naszych

ukończeniu kierunku? W jakich bran-

to jest RPA?

zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych,

żach można pracować? Czy to głów-

Kierunek Automatyzacja Proce-

aby student kończący nasz trzyletni cykl

nie SSC?

sów Biznesowych – BPA adresowany

nauczania posiadał takie same kompe-

Głównym miejscem zatrudnienia

jest do wszystkich zainteresowanych

tencje jak jego/jej rówieśnik otrzymujący

absolwentów kierunku BPA są firmy,

nowymi technologiami, którzy chcieliby

dyplom brytyjski czy amerykański.

które decydują się na robotyzację i auto-

odnaleźć się w dobie rewolucji cyfrowej.

matyzację swoich procesów. Niemniej

Na naszych studiach łączymy kompeten-

Jak wygląda relacja na linii uczelnia- jednak staramy się, aby student mógł

cje cyfrowe z komunikacją międzyzespo-

-biznes?

również rozpocząć własną działalność

łową – pozwalamy studentom na fuzję

Relacja Wydziału Zarządzania

gospodarczą (w tym w obszarze con-

horyzontów poprzez zaangażowanie

z biznesem jest fundamentem rozwoju

sultingu). Studenci BPA nie piszą pracy

w prowadzenie zajęć ekspertów z róż-

kierunku BPA. Dzięki wymianie kadro-

dyplomowej, lecz pracują nad praktycz-

nych obszarów.

wej i wsparciu takich firm, jak Nordea,

nym projektem rozwiązującym kon-

DXC, Digital Teammates, Digital Work-

kretny problem zidentyfikowany w fir-

Jak wygląda kształcenie? Jakie są zaję-

force, Fujitsu, B/S/H czy Mindbox jeste-

mie bądź określonej przestrzeni technolo-

cia praktyczne?

śmy w stanie zapewnić naszym studen-

gicznej. Jest to czas, w którym część z nich

Pełny kurs na kierunku to sześć

tom najbardziej aktualną wiedzę i umie-

może rozwijać własne start-upy, a my

semestrów, z których jeden w pełni

jętności, które stanowią kluczową oś ich

zamierzamy ich w tym procesie wspierać.

poświęcony jest na praktyki zawodowe.

rozwoju w dobie rewolucji cyfrowej.
Dlaczego Państwo zakładają, że sto-

Większość zajęć ma charakter praktyczny. Dzięki przystąpieniu Wydziału

Czy uczelnia pomaga w znalezieniu

sunkowo łatwo będzie można znaleźć

Zarządzania do prestiżowej Blue Prism

praktyk/pracy? Jeśli tak, to gdzie?

pracę po tych studiach? Czy to kierunek przyszłości?

Academy, studenci mogą korzystać z pro-

Studenci na piątym semestrze stu-

gramu Blue Prism do tworzenia rozwią-

diów odbywają praktyki – w znacznej

Automatyzacja Procesów Bizneso-

zań z zakresu RPA. Na naszych studiach

mierze w firmach skupionych wokół

wych to zdecydowanie kierunek przyszło-

zajęcia z tego programu to ponad 100

naszej Rady Programowej. Jednocześnie

ści. Jesteśmy pewni, że nasi studenci bez

godzin warsztatowych. Podczas całego

uczelnia na obecną chwilę praktycznie

problemu znajdą zatrudnienie – udaje im

cyklu duży nacisk kładziemy na roz-

nie musi wspierać ich w znalezieniu

się to często jeszcze podczas trwania stu-

wijanie umiejętności miękkich – pracy

pracy – znaczna część znajduje zatrud-

diów. Na bieżąco rozmawiamy z naszymi

w zespole informatycznym, badania

nienie jeszcze podczas studiów. Nasi stu-

partnerami biznesowymi i zdajemy sobie

potrzeb technologicznych czy prezenta-

denci podczas każdego semestru spoty-

sprawę, że zapotrzebowanie na absol-

cji własnych pomysłów. Kluczowym staje

kają się z praktykami z różnych firm – to

wenta BPA jest ogromne i w najbliższych

się także język angielski, który jest pod-

buduje relacje, które często owocują dal-

latach nie wydaje się, aby trend ten miał

stawą do pracy w międzynarodowym śro-

szymi projektami zawodowymi.

się odwrócić.

dowisku technologicznym.
Kto będzie prowadził zajęcia?
Czy biznes miał wpływ w tworzeniu
programu studiów?

Kadra dydaktyczna na kierunku
BPA to praktycy z zaprzyjaźnionych firm,

Kierunek BPA powstał z inicja-

uznani w Polsce naukowcy zajmujący

tywy biznesu, a jego program był współ-

się nowymi technologiami oraz eksperci

tworzony przez praktyków i nauczycieli

zagraniczni. Dotychczas zajęcia pro-

akademickich pracujących na Wydziale

wadzone były nie tylko przez naukow-

Zarządzania (prof. Tomasz Czapla,

ców z Polski, lecz również z Finlandii

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska,

oraz Włoch.

Focus on Business Polska | marzec–kwiecień 2022

75

INWESTYCJE

AGNIESZKA BELOWSKA-GOSŁAWSKA, HEAD OF ROBOTICS –
DYREKTOR ROBOTYKI, BANK NORDEA ABP
W Banku Nordea od 6 lat rozwijamy auto-

się stworzeniem nowego kierunku stu-

matyzacje procesów biznesowych, która

diów: Automatyzacja Procesów Bizne-

pozwala nam podnieść satysfakcję klien-

sowych. Jestem pod ogromnym wraże-

tów wynikającą z wysokiej jakości obsługi

niem jak szybko i sprawnie udało nam

oraz szybkości dostarczanego serwisu.

się wdrożyć pomysł w życie. Program

Rynek IT rozwija się bardzo dyna-

studiów został zbudowany przez wybit-

micznie, to nie są lata czy miesiące – a dni,

nych specjalistów z uczelni, jak również

które przynoszą nowe rozwiązania. Pyta-

praktyków biznesowych.

nie, które należy sobie zadać to JAK,

Jestem przekonana, że łódzkie

a nie CZY, wsiąść do pociągu zwanego

firmy czekają z otwartymi ramionami

AUTOMATYZACJĄ, gdyż on bardzo

na naszych przyszłych specjalistów

szybko odjeżdża. Budując centrum robo-

od automatyzacji. Mając na uwadze

tyzacji skupiliśmy się zarówno na szko-

szybki rozwój technologii, który finalnie

leniu naszych wewnętrznych talentów,

wywróci rynek pracy do góry nogami

jak również na rekrutacji developerów

likwidując ok 30-40 proc. istniejących

z rynku pracy. Okazało się, że konkuren-

zawodów w ciągu najbliższych lat, stu-

cja wśród firm jest ogromna, a podaż

dia o tym profilu gwarantują solidną

dostępnych pracowników niezwy-

przyszłość. Uważam też, że zbudowanie

kle niska. Jednym z konstruktywnych

w Łodzi hub-u nowoczesnych technolo-

i owocnych rozwiązań okazał się dia-

gii może potencjalnie ściągnąć kolejnych

log z Uniwersytetem Łódzkim oraz kil-

inwestorów do naszego regionu.

koma innymi firmami, który zakończył

Więcej informacji
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
tel.: 42 638 59 39, fax: 42 638 59 40, e-mail: boi@uml.lodz.pl
www.lodz.pl, Linkedin: Invest in Lodz
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Kielce atrakcyjne dla inwestora
Coraz więcej zakładów produkcyjnych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw zgłasza się
do Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce z zapytaniem o możliwość ulokowania
działalności w Kielcach lub o pomoc w rozszerzeniu już prowadzonego biznesu.

W ostatnim czasie obserwuje się znaczny

zagospodarowania terenu oraz projekt

wzrost popularności Kielc wśród firm

architektoniczno-budowlany i udzielił

z całej Polski, co ma niewątpliwie zwią-

pozwolenia na budowę dla Cromodora

zek z inwestycją włoskiego producenta

Wheels Sp. z o.o. fabryki felg aluminio-

felg – firmy Cromodora Wheels. Drugim

wych przy ul. Olszewskiego w Kielcach.

magnesem, który znacząco wpływa na

– Z przedstawicielami inwestora

wzrost zainteresowania Kielcami wśród

jesteśmy w stałym, bieżącym kontakcie

inwestorów i przedsiębiorców z szeroko

i podobnie jak przez cały proces admini-

rozumianej branży produkcyjnej (ale

stracyjny, tak i teraz deklaruję pełną współ-

również logistycznej) jest otwarcie nie-

pracę miasta przy realizacji tej inwestycji.

mal 80 ha terenów inwestycyjnych w dos-

Doceniam fakt, iż jest to jedna z najwięk-

konałej lokalizacji, z przeznaczeniem

szych, a na pewno najważniejsza w ostat-

pod działalność przemysłową.

nim czasie inwestycja w mieście – podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

SILNA PRODUKCJA – BRANŻE METALOWA
I MASZYNOWA TO WIZYTÓWKA MIASTA

m.in. budowę budynku produkcyj-

Z początkiem lutego br. Prezydent Miasta

nego, budynku techniczno-usługowego,

Kielce Bogdan Wenta zatwierdził projekt

budynku socjalno-biurowego i budynku

Wydane pozwolenie obejmuje

Magnesem, który
znacząco wpływa na
wzrost zainteresowania
Kielcami wśród inwestorów
i przedsiębiorców
z szeroko rozumianej
branży produkcyjnej (ale
również logistycznej) jest
otwarcie niemal 80 ha
terenów inwestycyjnych
w doskonałej lokalizacji,
z przeznaczeniem pod
działalność przemysłową.

Tereny usług logistycznych i magazynowych.
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kontroli dostępu, jak również podziem-

tej niezwykle cennej dla rozwoju gospo-

znaczących inwestorów zainteresowanych

nego zbiornika przeciwpożarowego,

darczego nieruchomości. Przedstawiciele

ulokowaniem działalności na tym terenie.

instalacji mycia rur ceramicznych czy

nowego właściciela deklarują chęć rozwi-

Po więcej informacji na temat tere-

wiaty rowerowej.

nięcia na tym obszarze strefy gospodar-

nów inwestycyjnych dostępnych w Kielcach

Władze miasta podkreślają, iż jest

czej, przeznaczając tereny pod potrzeby

i najbliższej okolicy, a także propozy-

to ważny, priorytetowy projekt dla Kielc.

sektora produkcyjnego, przemysłu

cje hal oraz biur, zapraszamy do Bazy

W zakładzie zatrudnienie znajdzie ok.

czy magazynów.

Nieruchomości Inwestycyjnych, prowa-

400 osób, a kolejne pół tysiąca miejsc

– Nie ulega wątpliwości, że tak duży

dzonej przez Centrum Obsługi Inwe-

pracy pojawi się w przedsiębiorstwach

teren inwestycyjny to szansa na setki

stora Urzędu Miasta Kielce pod adresem

kooperujących. Firma Cromodora Wheels

nowych miejsc pracy w nowopowstałych

www.mapa.invest.kielce.pl.

planuje zainwestować w Kielcach ponad

78,6 hektarów powierzchni zajmuje teren inwestycyjny
ulokowany w południowej części miasta, przy drodze
krajowej nr 73 (Kielce – Tarnów). W ostatnim czasie
nastąpiła zmiana właściciela tej niezwykle cennej dla
rozwoju gospodarczego nieruchomości.

100 mln euro.
Firmy zainteresowane możliwościami rozwoju w ramach nowej inwestycji zapraszamy do kontaktu z Centrum
Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce
(www.kielce.eu/dla-biznesu).
Cromodora Wheels to największy
projekt inwestycyjny obsługiwany przez
Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Mia-

przedsiębiorstwach. Priorytetem jest

BRANŻA LOGISTYCZNA I MAGAZYNOWA

sta Kielce. Spośród innych projektów COI

więc dzisiaj zachowanie funkcji prze-

Niewątpliwym atutem Kielc w walce

zakończonych sukcesem należy wymie-

mysłowych terenu. Pracujemy nad aktu-

o inwestora z branży logistycznej jest bar-

nić wprowadzenie na rynek kielecki firm,

alizacją planu zagospodarowania prze-

dzo dobra lokalizacja w bezpośrednim

takich jak Britenet czy Transition Techno-

strzennego dla trzystu hektarów terenu

sąsiedztwie trasy S7, pomiędzy Warszawą

logies reprezentujących branżę IT.

w Dyminach, a w szczególności 80 hek-

i Krakowem, a także obecna w mieście

tarów, które zmieniły właściciela – dekla-

silna branża produkcyjna oraz już roz-

rują władze miasta.

wijające się firmy z sektora logistyki

DALSZY ROZWÓJ – TERENY INWESTYCYJNE
78,6 hektarów powierzchni zajmuje

Centrum Obsługi Inwestora Urzędu

teren inwestycyjny ulokowany w połu-

Miasta Kielce potwierdza duże zaintere-

i magazynów.
Na wzrost atrakcyjności Kielc dla

dniowej części miasta, przy drodze kra-

sowanie terenem inwestycyjnym po daw-

logistyki wpływa także otwarcie nowych

jowej nr 73 (Kielce – Tarnów). W ostat-

nym Browarze Belgia przy ul. Ściegien-

terenów inwestycyjnych oraz już istnie-

nim czasie nastąpiła zmiana właściciela

nego. Aktualnie obsługiwanych jest kilku

jący potencjał. Dostępność powierzchni

Infrastruktura Kieleckiego Parku Technologicznego
oraz tereny inwestycyjne.
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zwolnienia z podatku od nieruchomości

Kompleks biurowy w Kielcach/fot. Łukasz Zarzycki.

nowo wybudowanych budynków lub ich
części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie działalności produkcyjnej.
W projekcie uchwały wprowadzono
zwolnienie z podatku od nieruchomości
dla nowo wybudowanych budynków
lub ich części oraz budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej, stanowiące inwestycję początkową,
położone na terenie Gminy Kielce. Przyjęcie uchwały umożliwia przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe
na uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat.

magazynowej w Kielcach i najbliższej oko-

początkowe na uzyskanie zwolnienia

licy to około 90 tys. m , przy czym ponad

z podatku od nieruchomości na okres

połowa zlokalizowana jest w dwóch nowo-

maksymalnie 3 lat. Uchwała wprowadza

czesnych centrach logistycznych.

zwolnienie z podatku od nieruchomości

2

dla nowo wybudowanych budynków

Miasto Kielce dysponuje
stale rosnącym
potencjałem dla rozwoju
sektora biurowego.

ULGI PODATKOWE TAKŻE DLA BIUR

o powierzchni użytkowej co najmniej

Miasto Kielce dysponuje stale rosnącym

3000 m2, związanych z prowadzeniem

BLIŻEJ BIZNESU

potencjałem dla rozwoju sektora biuro-

działalności gospodarczej, w których co

Prezydent Kielc Bogdan Wenta dobre kon-

wego: 20 tys. studentów, dobra jakość

najmniej 80% powierzchni użytkowej

takty z przedsiębiorcami uważa za priory-

życia, położenie pomiędzy dwoma sil-

stanowić będzie powierzchnia biurowa

tet w swojej samorządowej działalności.

nymi ośrodkami, jakimi są Warszawa

o wysokim standardzie.

Poza propozycjami uchwał zwalniających

i Kraków, przy ekspresowej trasie S7 oraz

Zwolnienie z podatku od nieru-

z podatku od nieruchomości, osobiście

działające od lat firmy sprawiają, iż jest

chomości dla nowo wybudowanych

odwiedza ulokowane w mieście firmy,

tu sprzyjający klimat do lokowania inwe-

powierzchni biurowych to wyraźny

rozmawia z właścicielami i pracowni-

stycji. Wyrazem tego jest propozycja dot.

znak dla firm z sektora nowoczesnych

kami. Odbywa się to w ramach cyklu Bli-

uchwał w sprawie zwolnienia z podatku

usług dla biznesu oraz deweloperów

żej biznesu, który ma na celu pokazanie

od nieruchomości dla nowo wybudowa-

powierzchni biurowej, że Kielce chcą być

potencjału lokalnych firm, wspieranie ich

nych budynków biurowych oraz produk-

w czołówce miast dysponujących najwyż-

rozwoju oraz promocję przedsiębiorczo-

cyjnych, które zostały przyjęte przez Radę

szej klasy przestrzenią biurową i przy-

ści. Przez cykl bezpośrednich wizyt w sie-

Miasta Kielce.

ciągających sektor nowoczesnych usług

dzibach firm władze Kielc chcą poznać

dla biznesu.

aktualne potrzeby przedsiębiorstw oraz

Uchwała w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości na inwe-

To dla Kielc ważny krok – uchwały

rozmawiać o tym, jak można wspierać ich

stycję początkową w zakresie nowo

wraz z innymi oferowanymi w mieście

rozwój poprzez tworzenie korzystnych

wybudowanych budynków biurowych

zachętami dla inwestora, m.in. kapita-

warunków do prowadzenia działalno-

była odpowiedzią na widoczny w całej

łem ludzkim, konkurencyjnymi cenami

ści gospodarczej.

Polsce trend i oczekiwania inwestorów.

wynajmu lokali, czy oferowanym wspar-

Do tej pory prezydent odwiedził już

To ważny postęp w kreowaniu rozwoju

ciem, są kartą przetargową w rywalizacji

firmy z sektora IT, produkcji oraz spożyw-

gospodarczego Kielc.

o nowe inwestycje.

czego. Wizyty cieszą się dużą popularno-

Przyjęcie uchwały umożliwia

Kolejnym istotnym dokumentem

przedsiębiorcom realizującym inwestycje

jest także projekt uchwały w przedmiocie

ścią w lokalnych mediach, a w kolejce czekają kolejni przedsiębiorcy. 

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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IT… i jeszcze więcej

IT to bydgoska specjalność na polskim rynku nowoczesnych usług dla biznesu. Świadczy o tym
m.in. duża koncentracja firm informatycznych w mieście, która sprawia, że Bydgoszcz należy
do czołowych lokalizacji wybieranych przez globalne firmy technologiczne. Liczą się także
lokalne kompetencje oraz atrakcyjne środowisko inwestycyjne miasta, dzięki którym dla wielu
podmiotów Bydgoszcz stała się dogodnym miejscem do rozszerzania działalności o coraz bardziej
zaawansowane projekty, w tym z kluczowego dla dalszego rozwoju tej branży obszaru R&D.

IT odpowiada w Bydgoszczy za około 80%

w międzynarodowych zespołach, realizu-

zdecydował o powołaniu nowej spółki

zatrudnienia w całym sektorze nowo-

jących projekty na światową skalę.

skupionej wokół badań i rozwoju IT –

czesnych usług biznesowych. Dominu-

Atos Poland R&D. Wyodrębniony oddział

jący udział firm z tej branży w lokalnej

INNOWACJE IT W SŁUŻBIE ŚRODOWISKU

R&D powstał jako odpowiedź na potrzeby

strukturze sektora wyróżnia miasto na tle

Swoją działalność w Bydgoszczy od lat

w zakresie nowych technologii i innowa-

innych ośrodków BSS w Polsce. Główni

intensywnie rozwija Atos GDC Polska,

cji, a także wdrażania projektów end-to-

przedstawiciele branży w mieście rozwi-

który stał się największym podmiotem

-end. W zaledwie rok po rozpoczęciu

jają specjalistyczne procesy biznesowe

z sektora BSS na lokalnym rynku, a od

i realizują projekty dla największych, glo-

2019 r. ma tu swoją główną siedzibę.

balnych firm IT, telekomunikacyjnych,

Bydgoscy specjaliści realizują strate-

ubezpieczeniowych czy automotive,

giczne projekty dla globalnych klientów

potwierdzając najwyższy poziom świad-

i uczestniczą w pracach przy tak waż-

czonych usług i kompetencji w bydgo-

nych i prestiżowych przedsięwzięciach,

skich oddziałach.

jak np. obsługa IT Igrzysk Olimpijskich,

Działające tu centra usług takich

kancelarii premiera Belgii czy Miejskiego

światowych korporacji, jak Atos, Nokia,

Centrum Obsługi Uchodźców z Ukrainy

Asseco czy Sii, doceniają przede wszyst-

w Bydgoszczy, w ramach którego firma

kim wykwalifikowanych specjalistów,

uruchomiła dedykowaną infolinię do

możliwości biurowe oferowane w mie-

rejestracji wizyt uchodźców.

ście, jak też doświadczenie regionu we

Firma prężnie rozwija swoją dzia-

wspieraniu działalności w tej dziedzinie.

łaln ość badawczo-rozwojową, m.in.

Kompetencje i dostępność kadry, dogodne

poprzez partnerstwo Atos + Google, pro-

położenie komunikacyjne czy atrakcyjna

jekty IOT i szeroki zakres inicjatyw auto-

propozycja inwestycyjna miasta zachę-

matyzacji. Co więcej, w 2020 r. inwestor

Bydgoscy specjaliści realizują
strategiczne projekty
dla globalnych klientów
i uczestniczą w pracach przy
tak ważnych i prestiżowych
przedsięwzięciach,
jak np. obsługa IT Igrzysk
Olimpijskich, kancelarii
premiera Belgii czy Miejskiego
Centrum Obsługi Uchodźców
z Ukrainy w Bydgoszczy.

cają także nowe podmioty z branży IT
do wejścia na bydgoski rynek.
Perspektywa dalszego rozwoju
bydgoskiego IT związana jest aktualnie
m.in. z dynamicznym wzrostem rynku
e-commerce, rozwijaniem narzędzi
chmurowych, data security, technologii 5G, przemysłu 4.0 i rozwiązań smart
city, a także z szeroko pojętą automatyzacją czy możliwością współpracy z różnymi sektorami i branżami. Dlatego też
zlokalizowane w Bydgoszczy firmy nie
zwalniają tempa – rozwijają innowacyjne technologie, inwestują w działania
R&D, opracowują nowatorskie rozwiązania i oferują atrakcyjne miejsca pracy
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swojej działalności spółka otrzymała
od Ministerstwa Rozwoju i Technologii
status Centrum Badawczo-Rozwojowego,
zaś w ostatnim czasie zarejestrowała dwa
nowe patenty.
– Najnowsze idee zarejestrowane
przez spółkę R&D dedykowane są żegludze
dalekomorskiej i dotyczą zwiększenia efektywności przy jednoczesnej redukcji emisji CO2 i SO2. Wpisują się więc w globalną

strategię Atos, polegającą na oferowaniu
rozwiązań przyjaznych środowisku i rozwijaniu zero-emisyjnego świata IT – podkreśla Aleksandra Tyszkiewicz, Research
Lead w Atos Poland R&D. – Liczba nowych
patentów jasno pokazuje naszą innowacyjność. Posiadanie ich zwiększa naszą wiarygodność i jest dowodem wciąż umacniającej się pozycji w obszarze rozwiązań technicznych – komentuje Robert Wichłacz,
członek zarządu Atos Poland R&D.
Ciekawymi projektami, które również przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego, może pochwalić się
także firma deepsense.ai, funkcjonująca
na bydgoskim rynku od 2018 r. Firma zajmuje się wytwarzaniem zaawansowanych systemów informatycznych opartych na sztucznej inteligencji i głębokim
uczeniu maszynowym. Oprócz realizowania projektów komercyjnych, bierze
czynny udział w naukowym rozwoju tych

Branża IT ma
w Bydgoszczy swoje
ugruntowane, historyczne
tradycje – wywodzi się
bowiem z zakorzenionej
od dziesięcioleci
w mieście branży
telekomunikacyjnej, silnie
powiązanej z systemem
edukacji i szkolnictwa
wyższego.

ROZWÓJ IT WPISANY
W BYDGOSKĄ TRADYCJĘ
Warto wspomnieć, że branża IT ma
w Bydgoszczy swoje ugruntowane, historyczne tradycje – wywodzi się bowiem
z zakorzenionej od dziesięcioleci w mieście branży telekomunikacyjnej, silnie
powiązanej z systemem edukacji i szkolnictwa wyższego. Dziś ponad 90-letnie
tradycje przemysłu teleinformatycznego
w Bydgoszczy z sukcesem kontynuuje
i nieustannie rozwija firma Nokia. Bydgoska fabryka wewnętrzna Nokii, Industrial Competence Center (jedna z trzech
na świecie), zajmuje się integracją i testo-

dziedzin, a zespoły deepsense.ai od lat

z kolei w bydgoskim PIXEL-u. Firma pro-

waniem zaawansowanych systemów

zajmują czołowe miejsca w prestiżo-

dukuje urządzenia elektroniczne oraz

i sieci teleinformatycznych. To także tutaj

wych, światowych konkursach z zakresu

systemy informatyczne przede wszyst-

firma stworzyła swoje Centrum Techno-

zaawansowanej analizy danych.

kim na rynek transportu zbiorowego

logiczne, w którym w jednej lokacji łączy

Jednym z najciekawszych projek-

(komunikacji miejskiej i kolei). W ostat-

się wiedza i doświadczenie ekspertów

tów deepsense.ai był system stworzony

nim czasie wprowadziła i wdrożyła

z wielu różnorodnych działów Nokii.

dla National Oceanic and Atmospheric

w Białymstoku zaawansowany system

W Bydgoszczy znajduje się naj-

Administration – amerykańskiej instytu-

poboru opłat za przejazdy – Smart Taryfę

większy w Polsce oddział Nokia Software

cji rządowej zajmującej się m.in. ochroną

PixBee. Najnowszy projekt PIXEL-a to

R&D, który tworzy oprogramowania dla

oceanicznej fauny i flory. Celem tego pro-

dynamiczna, przystankowa informacja

największych operatorów na świecie

jektu było opracowanie systemu auto-

pasażerska, oparta na wyświetlaczach

od koncepcji po wdrożenie. Firma zali-

matycznej identyfikacji waleni opar-

w technologii e-papier ECO-SDIP. Charak-

czana jest także do ścisłego grona liderów

tej na analizie zdjęć lotniczych, tak by

teryzuje ją przede wszystkim znikomy,

w dziedzinie usług teleinformatycznych,

można było śledzić migracje konkret-

bo bliski zeru, pobór prądu, co w połącze-

a za sukcesami tych projektów stoi dział

nych przedstawicieli tego zagrożonego

niu z zainstalowanymi panelami fotowol-

Global Services Delivery Excellence ze

gatunku i rozwijać ochronę nad całą

taicznymi, zapewnia urządzeniom elek-

zlokalizowanym w Bydgoszczy zespołem

populacją. Oparty na sztucznej inteli-

trycznym autonomiczność energetyczną.

Service R&D. Bydgoski dział zajmuje się

gencji i widzeniu komputerowym sys-

– Opracowujemy, a następnie wpro-

architekturą, programowaniem i testowa-

tem z powodzeniem zastąpił długotrwałe,

wadzamy na rynek innowacyjne rozwią-

niem rozwiązań, których używają na co

ręczne analizy, wykonywane przez bada-

zania, dzięki którym zarówno opera-

dzień giganci telekomunikacyjni w Sta-

czy, przez co proces identyfikacji poszcze-

tor transportu, jak i podróżujący widzą

nach Zjednoczonych do zarządzania sie-

gólnych waleni skrócił się z trzech godzin

benefity. W efekcie zachęcamy pasażerów

ciami, planowania rozwoju czy projek-

do zaledwie trzech minut.

do jak najczęstszego korzystania z komu-

towania nowych usług. Każdego dnia

Zaawansowane technologicznie roz-

nikacji miejskiej, co ma pozytywny wpływ

automatycznie zbierane i przetwarzane

wiązania, wpisujące się w proekologiczne

na jakość otaczającego nas środowiska –

są ogromne ilości danych pozwalające nie

trendy oraz ideę smart city, powstają

podsumowuje PIXEL.

tylko rozwiązywać bieżące problemy, ale
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także przewidywać potencjalne kłopoty.
Wszystko to sprawia, że na bydgoskich
serwerach nieustająco trwają prace nad
ponad tysiącem projektów jednocześnie,
a usługi świadczone są w modelu „follow
the sun”.

LOKALNE KOMPETENCJE I TALENTY
NAPĘDZAJĄ BRANŻĘ
Atutem Bydgoszczy, na który często
zwracają uwagę inwestujące tu firmy
z branży IT, jest kapitał ludzki. Lokalna
specjalizacja miasta oznacza m.in. lepszy
dostęp do utalentowanych specjalistów.
Bydgoszcz posiada dobrą bazę akademicką i nieustannie rozwija swój potencjał w tworzeniu kadr informatycznych.
Także na poziomie szkół średnich mia-

propagujące nauki ścisłe i informatyczne

Na lokalnym rynku WTT jest też

sto ukierunkowało się na edukację o pro-

wśród kobiet oraz ukazujące możliwości

przykładem innowacyjnego podejścia

filu technicznym, a bydgoskie Techni-

rozwoju zawodowego w branży nowocze-

w dobieraniu kadry. – Rozszerzamy tra-

kum Elektroniczne zaliczane jest do naj-

snych technologii.

dycyjne podejście oparte na rolach i stano-

lepszych w kraju. Ponadto Bydgoszcz

– Bydgoszcz to dynamicznie rozwija-

wiskach (Tech Lead, UI Engineer, QA Engi-

aktywnie wspiera współpracę pomiędzy

jąca się aglomeracja z mocnym zapleczem

neer itd.) o zrozumienie jakiego rodzaju

nauką a biznesem. Uczniowie i studenci

technicznym – zauważa Łukasz Mądrzak-

umiejętnościami dysponują nasi pracow-

korzystają z atrakcyjnych, nastawionych

-Wecke, CTO w Wunderman Thompson

nicy (tzw. skills based approach). Zamiast

na praktyczne umiejętności programów

Technology (WTT). – Myśląc o Bydgoszczy

roli, jaką pełni pracownik w projekcie,

klas patronackich czy kierunków kształ-

na myśl nasuwają się cenione uczelnie, war-

planujemy organizować pracę w opar-

cenia, tworzonych we współpracy z fir-

tościowe meet-upy i spotkania poświęco

ciu o kompetencje (np. tworzenie archi-

mami inwestującymi w mieście.

ne branży oraz intensywny rozwój firm IT.

tektury, naprawianie błędów aplikacji).
Efektem tego będzie rozwój ludzi dopaso-

Potencjał bydgoskiej branży IT to przede wszystkim
utalentowani specjaliści, reprezentujący różne dziedziny,
wiele ciekawych projektów, skupionych na tworzeniu
coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, a także historie
globalnych sukcesów naszych inwestorów.

wany do pojawiających się potrzeb projektowych. Otwieramy podwoje (także
te całkowicie zdalne) dla programistów
Front-end, Java, .NET, managerów projektów specjalistów AI oraz pasjonatów
technologicznych, którzy zasilą nasze szeregi wiedzą i innowacjami – mówi Łukasz
Mądrzak-Wecke.

Rozwojowi zasobów kadrowych

Miasto może pochwalić się silną kadrą

– Potencjał bydgoskiej branży IT to

sprzyja także coraz więcej inicjatyw

pracowników IT oraz zdolnymi, młodymi

przede wszystkim utalentowani specjali-

popularyzujących sektor badawczo-roz-

ludźmi, zainteresowanymi nowymi tech-

ści, reprezentujący różne dziedziny, wiele

wojowy oraz budujących bydgoską spo-

nologiami i nastawionymi na edukację

ciekawych projektów, skupionych na two-

łeczność IT. W Bydgoszczy regularnie

w tym kierunku. Prowadząc jedno z biur

rzeniu coraz bardziej zaawansowanych

odbywają się np. oddolne spotkania spe-

w Bydgoszczy tworzymy miejsca pracy

rozwiązań, a także historie globalnych

cjalistów z danej dziedziny, którzy na bie-

i dokładamy swoją cegiełkę w rozwój biz-

sukcesów naszych inwestorów. To nasza

żąco wymieniają się praktyczną wiedzą,

nesowy miasta. Zatrudniamy tu fanta-

lokalna specjalność, która niewątpliwie

Bydgoski Hackathon zainicjowany przez

stycznych ludzi, chcących rozwijać swoje

stanowi unikatowy element oferty inwe-

Bydgoski Klaster Informatyczny, organi-

umiejętności i nawiązujemy partnerskie

stycyjnej naszego miasta – podsumowuje

zowana przez lokalne firmy IT typowo

relacje z otoczeniem. W nadchodzącym

Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu Byd-

techniczna konferencja „bITconf”, czy

roku znacznie rozszerzymy nasze działa-

goskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

doroczne wydarzenie Nokii „Kobiety IT”,

nia rekrutacyjne.

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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Współczesne Katowice
Okres ostatnich dwóch lat wyraźnie uwidocznił przemiany, jakie dokonują się w niemal wszystkich
sektorach i branżach gospodarczych. Pandemia COVID-19 stała się tu albo samoistnym
czynnikiem generującym transformacje, albo ich bezsprzecznym intensyfikatorem.

Trudno o jednoznaczne oceny wartościu-

znajomość języków obcych, umiejętność

szczególnego podkreślenia – sektor ten

jące takie przemiany. W niektórych przy-

pracy w nowoczesnym środowisku biz-

odznacza się niezwykłą różnorodnością

padkach wpłynęły one bowiem bardzo

nesowym oraz znajomość zaawansowa-

pod względem rodzaju świadczonych

pozytywnie na rozwój pewnych branż,

nych narzędzi informatycznych i tech-

usług. Obejmuje on zarówno szeroki

jak choćby e-commerce, czy usług kurier-

nologicznych – to dziś dominujące cechy

zakres usług informatyczno-technologicz-

skich. W innych – takich jak np. branże

pracowników, którzy znajdują zatrud-

nych, jak i telekomunikacyjnych, ale rów-

MICE, czy HoReCa – stały się ewidentnie

nienie w najbardziej dynamicznie roz-

nież zyskujące coraz większą popular-

zalążkiem negatywnych skutków ekono-

wijających się branżach. Bogate zasoby

ność świadczone w środowisku między-

micznych, noszących znamiona kryzysu.

kadrowe o tak wysokiej jakości są obec-

narodowym usługi logistyczne, bankowe,

Warto w takim kontekście przyjrzeć

nie jednym z najważniejszych czynników

finansowo-księgowe, płacowe, kadrowe,

się bliżej gospodarce Katowic, poszukując

wpływających na atrakcyjność Katowic.

a także z zakresu zarządzania zasobami

najbardziej znaczących cech określają-

Branże oparte na wiedzy, których rozwój

ludzkimi. O ich skali i zasięgu najlepiej

cych obecne kierunki oraz skalę jej trans-

tak znacząco kształtuje dziś gospodarczy

świadczy fakt, że firmy tego sektora ofe-

formacji. W większości raportów i opra-

wizerunek Katowic, to trzy harmonijnie

rują swoim klientom świadczenie specja-

cowań podkreśla się fenomen katowic-

powiązane obszary – sektor nowoczesnych

listycznych usług w ponad 30 językach!

kiej transformacji gospodarczej, która
w ciągu zaledwie trzech dekad zupełnie obaliła utrwalone przez dziesięciolecia wizerunkowe stereotypy tego miasta. Dobrym przykładem zmian jest rozwój turystyki biznesowej, gdzie Katowice
przed pandemią notowały stałą tendencję wzrostową, przekraczając w 2019 r.
magiczną granicę 1 mln gości.
Nie jest to jedynie efekt skutecznie

Branże oparte na wiedzy, których rozwój tak znacząco
kształtuje dziś gospodarczy wizerunek Katowic, to trzy
harmonijnie powiązane obszary – sektor nowoczesnych
usług biznesowych, centra badawczo-rozwojowe nowych
technologii oraz przemysł kreatywny, ze szczególnym
uwzględnieniem branży gier komputerowych.

prowadzonej przez Katowice kampa-
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nii promocyjnej, lecz podlegający obiek-

usług biznesowych, centra badawczo-

W odniesieniu do centrów badaw-

tywnej weryfikacji zespół faktów, które

-rozwojowe nowych technologii oraz

czo-rozwojowych nowych technologii

zostały dostrzeżone i docenione poprzez

przemysł kreatywny, ze szczególnym

warto wskazać, że w strukturze nauki

np. przyznanie miastu statusu gospoda-

uwzględnieniem branży gier kompu-

i gospodarki całej aglomeracji mają one

rza 11. edycji Światowego Forum Miej-

terowych.

długoletnią tradycję i poszczycić się

skiego, jakie odbędzie się w czerwcu

O sektorze nowoczesnych usług

mogą imponującym dorobkiem, którego

2022 r. pod hasłem „Zmieniany nasze

biznesowych mówi się najwięcej, ponie-

szczególnym atrybutem było i jest ścisłe

miasta ku lepszej przyszłości”.

waż już w połowie 2021 r. w Katowicach

powiązanie opracowywanych rozwią-

Na czym więc polega fenomen

i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-

zań z potrzebami dynamicznie działa-

Katowic i nowa jakość struktury gospo-

lii w 115 centrach prowadzących dzia-

jącego przemysłu. Zmiana profilu tych

darczej miasta, w której dostrzec można

łalność w zakresie usług IT, BPO, SSC/

centrów i kierunków prowadzonych

dużą dynamikę rozwoju?

GBS, R&D tu zlokalizowanych, dawał on

badań wynika z przeobrażeń gospodar-

Odpowiedź jest prosta – wiodącymi

zatrudnienie imponującej liczbie 27 500

czych, w kontekście których branże cięż-

branżami stały się w okresie ostatnich kil-

pracowników. Natomiast koniec 2021 r. to

kiego przemysłu wydobywczego, hutni-

kunastu lat sektory gospodarcze oparte

120 centrów i z pewnością o wiele wyż-

czego, maszynowego, czy chemicznego,

na wiedzy. Wysoki poziom wykształcenia,

szy poziom zatrudnienia. Co wymaga

ustępują miejsca produkcji wyrobów
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zaawansowanych technologicznie. Dla
nich bowiem niezbędne są nowatorskie

Fot.: Przemysław Borsuk, Urząd Miasta Katowice.

rozwiązania oparte na wynikach najnowszych badań naukowych i specjalistycznej wiedzy technicznej, tym bardziej,
że obecne obszary badawcze poszerzane
są o zupełnie nowe dziedziny, takie jak
efektywność technologiczna, czy nanotechnologia. Katowice i Górny Śląsk także
i w tym zakresie mogą imponować, ponieważ właśnie na obszarze województwa
śląskiego działa najwięcej w Polsce, bo
aż 23 parki przemysłowe, naukowe i technologiczne, z tego najwięcej, bo aż 8 –
w samych Katowicach.
O znaczeniu przemysłu kreatywnego, w tym także branży gier kompute
rowych dla dynamicznego rozwoju Katowic, mówiliśmy już w naszej ostatniej
publikacji na łamach Focus on Business
w artykule Katowice – the best game to
play. Warto może tu jedynie przypomnieć, że jednym z najbardziej spekta-

kształcących na poziomie akademickim

realizowany np. światowy program roz-

kularnych dowodów znaczenia tej branży

prawie 52 tys. studentów. To, co wymaga

woju edukacyjno-zawodowego P-TECH,

w Katowicach są odbywające się corocz-

szczególnego podkreślenia, to coraz ściś

którego głównym celem jest wsparcie

nie właśnie w stolicy Górnego Śląska

lejsza bezpośrednia współpraca katowic-

lokalnych społeczności przez odpowied-

mistrzostwa e-gamingu Intel Extreme

kich uczelni z organizacjami zrzeszają-

nie przygotowanie młodzieży do pracy

Masters, które są imprezą o zasięgu glo-

cymi pracodawców, przedsiębiorstwami

w zawodach o specjalności informatycz-

balnym, a nowym obszarem rozwoju

produkcyjnymi prowadzącymi działal-

nej, gdzie oprócz zdobycia dyplomu ukoń-

dla branży gamingowej stać ma się już

ność w oparciu o zaawansowane techno

czenia szkoły średniej, wymagają odpo-

w niedalekiej przyszłości Katowicki Hub

logie, parkami naukowo-technologiczny

wiednich umiejętności, jednak nieko-

Gamingowo-Technologiczny.

mi oraz firmami sektora nowoczesnych

niecznie kilkuletnich studiów wyższych.

Po przedstawieniu powyższych in
formacji staje się całkowicie zrozumiałe,
że transformacja gospodarki Katowic
w kierunku branż opartych na wiedzy
nie byłaby możliwa, gdyby nie była napędzana przez instytucje nauki i edukacji,

Transformacja gospodarki Katowic w kierunku branż
opartych na wiedzy nie byłaby możliwa, gdyby nie była
napędzana przez instytucje nauki i edukacji.

które w przypadku Katowic i GZM dostarczają corocznie na rynek pracy rzeszę

usług biznesowych. Efektem tego jest

Mając taki imponujący potencjał

23 tys. świetnie wykształconych absolwen-

tworzenie nowych kierunków kształce-

w dziedzinie nauki i edukacji Miasto Ka-

tów. Warto więc wskazać, jakim potencja-

nia oraz studiów międzywydziałowych

towice we współpracy z Uniwersytetem

łem szkolnictwa różnych szczebli poszczy-

i podyplomowych, ukierunkowanych

Śląskim konsekwentnie dążą do formal

cić się może stolica Górnego Śląska.

na wyzwania, jakie stawia dziś rynek.

nego potwierdzenia swojego wysokiego

Na obszarze Górnośląsko-Zagłę

A przecież, poza szkolnictwem aka-

statusu w dziedzinie edukacji, jako mia-

biowskiej Metropolii działa obecnie aż

demickim, Katowice mogą także poszczy-

sto o szczególnej roli w rozwoju nauki.

26 wyższych uczelni (z filiami), kształ-

cić się znakomitą ofertą edukacyjną na

W rezultacie wspólnych działań uzyskano

cących niemal 90 tys. studentów, a w sa-

poziomie szkolnictwa ponadpodstawo-

prestiżowy tytuł i w roku 2024 Katowice

mych Katowicach mieści się 11 szkół

wego, w ramach którego jest również

będą Europejską Stolicą Nauki!

Więcej informacji
Wydział Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Katowice
www.invest.katowice.eu
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Poznań podsumowuje 2021 rok

Miniony rok był naprawdę dobry dla poznańskiego biznesu. Ogłosiliśmy 13 nowych inwestycji
w sektorze nowoczesnych usług biznesowych i branży IT. Znacząco rozwinęły się także firmy, które
działają w Poznaniu od lat. W stosunku do roku 2020 wzrosła liczba studentów na poznańskich
uczelniach wyższych. Po raz trzeci zorganizowaliśmy też jedną z najbardziej merytorycznych
konferencji dla specjalistów IT – Pozitive Technologies.

– Potencjał inwestycyjny Poznania po

w kategorii Najbardziej dynamicznie roz-

inwestycji w sektorze nowoczesnych

twierdzają zarówno decyzje inwestorów,

wijające się miasto w Polsce. Zarówno

usług biznesowych i branży IT, m.in.

którzy coraz częściej wybierają nasze

agencja Moody’s Investors Service, jak

Infosys, ALTEN Polska, B. Braun, Tran-

miasto, tworząc tu atrakcyjne miejsca

i Fitch Ratings potwierdziły w 2021 r. wy-

scom, czy Nobl9. Obecnie na poznańskim

pracy dla mieszkańców, jak i wysokie

soki rating Poznania. Oznacza to, że Miasto

rynku działa już ponad 120 firm BPO/SSC,

ratingi międzynarodowych agencji Fitch

ma bardzo wysoką zdolność do wywią-

które zatrudniają łącznie ponad 24 tys.

i Moody’s. Bardzo się cieszę, że bezrobocie

zywania się z zaciągniętych zobowiązań.

pracowników.

w Poznaniu wraca do niskiego poziomu,

Prognoza stabilna informuje, że w naj-

W minionym roku świętowaliśmy

notowanego przed pandemią. Miniony rok

bliższym czasie wiarygodność finansowa

też kilka rocznic. Piętnaście lat temu

świadczy o tym, że tworzymy w mieście

Poznania nie powinna ulec zmianie.

w Poznaniu otwarto MAN Shared Servi-

świetny klimat inwestycyjny, a firmy mogą
się tutaj rozwijać i rosnąć – mówi Jacek
Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

ces Center. Od dekady w naszym mie-

NOWE INWESTYCJE
TO NOWE MIEJSCA PRACY

W kwietniu, podczas dorocznej kon- Rok 2021 obfitował w nowe projekty in

ście istnieje biuro McKinsey. Pięć lat
na poznańskim rynku działają już Rock
wool Global Business Service Center,

ferencji CEE Business Services Summit-

westycyjne w sektorach priorytetowych dla

Volkswagen Group Services oraz Capge-

&Awards 2021 Miasto Poznań zwyciężyło

Miasta Poznania. Ogłosiliśmy 13 nowych

mini. Trzecie urodziny świętowała firma

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Bartosz Guss z przedstawicielami
poznańskiego biznesu podczas gali ABSL.
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W I połowie roku
opublikowaliśmy drugą
odsłonę raportu Potencjał
inwestycyjny sektora
IT w Poznaniu, który
opracowała dla nas
agencja ManpowerGroup.
Premierze publikacji
towarzyszyła debata
ekspertów, którzy starali
się odpowiedzieć na
pytanie Czy pandemia to
okres hossy dla branży IT?
Poznań drugi wśród najbardziej atrakcyjnych dla biznesu miast w Polsce według badania Business Environment
Assessment Study, zrealizowanego przez firmy Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint.

ATRAKCYJNA OFERTA
NIERUCHOMOŚCI MIEJSKICH

i PiątkOps. Po raz pierwszy partnerem

zapowiedzieli, że w najbliższym czasie
zwiększą zatrudnienie, rozbudowując

Po przerwie spowodowanej pandemią,

firma Żabka. Pozitive Technologies nie

swoje poznańskie zespoły.

jesienią wróciliśmy na dwa najważniejsze

mogłoby się oczywiście odbyć bez wspar-

Ponadto, nową inwestycję w Pozna-

wydarzenia dla branży nieruchomości

cia pozostałych partnerów i rady progra-

niu ogłosiła chińska firma Tuopu – świa-

w Europie – targi MIPIM w Cannes oraz

mowej – mówi Katarzyna Sobocińska,

towy lider w zakresie produkcji kompo-

Expo Real w Monachium.

Zastępczyni Dyrektora BOI.

Computacenter. Wszyscy pracodawcy

strategicznym naszego wydarzenia była

nentów do aut elektrycznych. W nowo-

– Tegoroczna oferta nieruchomości

W I połowie roku opublikowaliśmy

czesnej fabryce zatrudnienie znajdzie 450

miejskich okazała się bardzo atrakcyjna

drugą odsłonę raportu Potencjał inwes

osób. Natomiast oficjalnie nie informo-

dla inwestorów. W przetargach w 2021 r.

tycyjny sektora IT w Poznaniu, który

waliśmy jeszcze o kolejnej nowej chiń-

sprzedano nieruchomość przy ul. Olsztyń-

opracowała dla nas agencja Manpower

skiej inwestycji w branży produkcyjnej

skiej oraz pola inwestycyjne na Franowie

Group. Premierze publikacji towarzy-

– fabryce Sinoboom, która zatrudniać

i przy rondzie Rataje. Teraz priorytetem

szyła debata ekspertów, którzy starali się

będzie około 100 osób.

będzie sprzedaż kolejnych nieruchomo-

odpowiedzieć na pytanie Czy pandemia to

ści u zbiegu ul. Hetmańskiej i Góreckiej

okres hossy dla branży IT?. W Data Cen-

oraz przy ul. Unii Lubelskiej – podkreśla

ter Beyond.pl na temat procesu rekruta-

Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta Mia-

cyjnego w pandemii dyskutowali: Justyna

sta Poznania.

Mazur, head of Experis IT Perm (Manpo-

W okresie pandemii
znacząco wzrósł popyt
na powierzchnię
magazynową (w Poznaniu
na rekordowym poziomie
+31% r/r).

Aktualna oferta nieruchomości miej-

werGroup), Beata Lewicka-Arendt, head

skich jest cały czas dostępna na naszej

of HR Beyond.pl i Wojciech Wencel, CEO

stronie www.

summ-it.

PROJEKTY #BOITEAM W 2021

stronie www prowadziliśmy także cykl

W mediach społecznościowych i na
W przeciągu ostatniego roku zrealizo-

publikacji Start IT up! In Poznań, doty-

Warto także wspomnieć, że w okre-

waliśmy wiele projektów, których celem

czący firm, których sukcesy narodziły się

sie pandemii znacząco wzrósł popyt

była promocja poznańskich pracodaw-

w Poznaniu. W serii postów i artykułów

na powierzchnię magazynową (w Pozna-

ców, ale najważniejszym z nich niewąt-

opisaliśmy najciekawsze projekty summ-

niu na rekordowym poziomie +31% r/r).

pliwie była trzecia edycja konferencji

-it, STX Next, Verseo, Curiosum, IC Solu-

Na obszarze aglomeracji poznańskiej

Pozitive Technologies.

tion i Mood up Team.

trwają obecnie m.in. dwie duże inwes

– Na tegoroczną edycję zarejestro

Ponadto, po raz kolejny wzięli-

tycje logistyczne Panattoni o łącznej po

wało się niemal 1000 uczestników z kraju

śmy udział w Festiwalu Pracy JOBICON,

wierzchni niemal 70 tys. m2. Swój termi-

i z zagranicy. Prelekcje odbywały się

tworzonym przez Pracuj.pl. Uczestnicy

nal przeładunkowy rozbudowuje także

w ramach 5 ścieżek tematycznych – Nara-

mogli zapoznać się z aktualnymi ofer-

firma CLIP.

Mobile, GrundSec, WilData, Jeżyce ++

tami pracy poznańskich pracodawców,
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INWESTYCJE

Pięciolecie poznańskiego oddziału firmy Capgemini.

podczas spotkań online z przedstawicie-

stażowych, a następnie miejsc pracy

na współfinansowanie 10 miejsc stażo-

lami dwóch agencji HR – CPL Jobs i HAYS.

w firmach działających w mieście. Sty-

wych. Kontynuujemy również współ-

W folderze Poznań #ZATRUDNIA zebra-

pendium przyznawane jest na pół roku

pracę z poznańskimi uczelniami

liśmy ogłoszenia prawie 30 poznańskich

w kwocie 6000 zł. Po zakończeniu stażu

z zakresu promocji miasta jako silnego

firm. Wielu poznańskich pracodawców

wymagane jest zatrudnienie stażysty

ośrodka akademickiego. Na początku

poszukuje kandydatów ze znajomością

i utrzymanie utworzonego w ten sposób

lutego podpisano umowę na urucho-

języków obcych. W folderze specjalnie

miejsca pracy przez 6 miesięcy.

mienie bazy, dzięki której Poznańskie

wyróżniliśmy oferty pracy dla obcokrajowców bez znajomości języka polskiego
(lub z podstawową znajomością języka
polskiego). To m.in. ogłoszenia takich
międzynarodowych gigantów, jak: Carl
Zeiss, Carlsberg, Duni EFF, Franklin Templeton, Imperial Tobacco, Lorenz, Lumen,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Politechnika
Poznańska podpisały z firmą IBM list intencyjny w sprawie
utworzenia nowych kierunków studiów związanych
z informatyką kwantową.

MAN, Miele, czy Roche.

PLANY NA NOWY ROK

Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

– Rok 2022 rozpoczynamy od aktualizacji

dołączyło do sieci IBM Quantum Network

folderu Move to improve, który jest już

i wspólnie z polskimi naukowcami oraz

dostępny na naszej stronie www. W marcu

IBM będzie rozwijać technologię obli-

stoisko Miasta Poznania po raz kolejny

czeń kwantowych. Ponadto, Uniwersy-

gościło na targach nieruchomości i inwe-

tet im. Adama Mickiewicza oraz Poli-

stycji MIPIM w Cannes. Wierzymy też,

technika Poznańska podpisały z firmą

że jesienią 2022 spotkamy się osobiście

IBM list intencyjny w sprawie utworze-

w Poznaniu podczas czwartej edycji kon-

nia nowych kierunków studiów związa-

ferencji Pozitive Technologies – podsumo-

nych z informatyką kwantową. Wysoko-

wuje Katja Lożina, Dyrektor BOI.

kwalifikowana kadra jest jednym z powo-

W ubiegłym roku po raz kolejny

Na 2022 rok zaplanowaliśmy kon-

uruchomiliśmy program stypendiów

tynuację wielu projektów i inicjatyw.

dów, dla których Poznań jest atrakcyjnym

dla studentów przygotowujących się

Ruszyła już kolejna edycja naszego pro-

Wszystkie bieżące informacje ze

do podjęcia zatrudnienia w Poznaniu.

gramu stypendialnego dla studen-

świata poznańskiego biznesu znajdują

Jego celem jest ułatwienie poznańskim

tów na staże w poznańskich firmach.

się na profilach Invest in Poznan na Face-

studentom zdobycia atrakcyjnych miejsc

W tym roku mamy środki, które pozwolą

book i LinkedIn.

miastem dla inwestycji.

Więcej informacji
Biuro Obsługi Inwestorów | Miasto Poznań
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
tel.: 61 878 54 28, e-mail: inwestor@um.poznan.pl
www.poznan.pl/inwestycje
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Moja Praca, mój rozwój,
mój wybór

Targi Pracy
5–6 kwietnia 2022
Akademia Sztuk Pięknych,
ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk

• Szeroki wybór ofert pracy
• Kilkudziesięciu pracodawców
• 11 eksperckich wykładów
• Punkt informacyjny
dla obcokrajowców
• Rady, jak się przebranżowić
• Chillout zone

www.praca2022.pl

Organizator

Partner
Strategiczny

Sponsor
Platynowy

Patron
Honorowy

Sponsor Złoty

Partnerzy i Sponsorzy
OUTSOURCING
VERBAND
GERMAN
OUTSOURCING
ASSOCIATION

IPOSTA

AKTUALNOŚCI HR

ANA NEKHAMKIN NOWĄ WICEPREZESKĄ DS. NIERUCHOMOŚCI W MINDSPACE
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Mindspace, globalny dostawca elastycz-

– Ogromnie cieszę się, że Ana Nek-

produktowi i dobrym wynikom finanso-

nych przestrzeni biurowych, powołał

hamkin dołączyła do naszego zespołu

wym ma ogromny potencjał rozwoju –

Anę Nekhamkin na stanowisko wicepre-

i objęła stanowisko Wiceprezeski ds.

zarówno na tych rynkach, gdzie jest już

zeski ds. nieruchomości (VP of Real Estate

Nieruchomości. Jestem przekonany,

obecny, jak i na zupełnie nowych – dodała

& Projects). W nowej roli Ana Nekham-

że dzięki jej imponującemu doświad-

Ana Nekhamkin.

kin będzie odpowiedzialna za realizację

czeniu w branży hospitality i w obliczu

W minionym roku Mindspace

działań związanych z rozwojem firmy. Jej

obecnego, dynamicznego tempa rozwoju

odnotował wysoki popyt we wszystkich

zadaniem będzie koordynacja całego pro-

rynku przestrzeni biurowych typu flex,

swoich lokalizacjach na świecie, osiąga-

cesu związanego z otwarciem kolejnych

Ana wraz z naszym nowym zespołem ds.

jąc poziom obłożenia sprzed pandemii

lokalizacji, w tym dostarczanie gotowych

nieruchomości z powodzeniem poprowa-

COVID-19, przy czym w Izraelu, Niem-

projektów na rynek, a także zbudowanie

dzi Mindspace ku dalszemu rozwojowi.

czech i w Polsce poziom wynajmu był

zespołu ds. nieruchomości.

Mając na względzie, że cały czas aktyw-

znacznie wyższy i wyniósł ponad 95%.

Ana Nekhamkin ma wieloletnie

nie poszukujemy nowych możliwości biz-

W ramach ostatniej rundy inwestycyjnej,

doświadczenie w zakresie budowania

nesowych zakładających zawieranie part-

zakończonej pod koniec listopada 2021 r.,

i rozwoju przedsiębiorstw, w tym pozyski-

nerskich umów o zarządzaniu, jak i kon-

Mindspace uzyskał 72 miliony dolarów

wania i finansowania nieruchomości oraz

centrujemy się na szeroko rozumianej

na dalszy rozwój i globalną ekspan-

zarządzania nimi. Pracowała przy wielu

działalności leasingowej, wsparcie Any

sję. Latem 2022 r. firma planuje otwar-

międzynarodowych projektach w USA,

Nekhamkin będzie bez wątpienia nieoce-

cie dwóch nowych lokalizacji w Berli-

Europie i na Bliskim Wschodzie. Zanim

nione – powiedział Dan Zakai, współza-

nie, dzięki czemu portfolio Mindspace

dołączyła do Mindspace, odpowiedzialna

łożyciel i prezes Mindspace.

w Niemczech zwiększy się do dziesię-

była za ekspansję spółki Sonder (NASDAQ:-

– Jestem zaszczycona, że mogę

ciu oddziałów. Dwa nowe punkty łącz-

SOND) na rynku nieruchomości w regionie

dołączyć do zespołu Mindspace i korzy-

nie dostarczą 11 500 mkw. elastycznej

EMEA oraz koordynację transakcji zwią-

stając z mojego doświadczenia w branży

powierzchni do pracy. Jedna z lokali-

zanych z rozwojem hoteli i apartamentów

hospitality, wspierać jego ekspansję

zacji będzie znajdowała się budynku

serwisowanych w Wielkiej Brytanii i Euro-

na rynkach globalnych. Mindspace zyskał

FÜRST (7000 mkw.), a druga przy Zim-

pie. W Mindspace Ana Nekhamin będzie

pozycję kluczowego gracza w tej ekscy-

merstraße (4500 mkw.), gdzie Mindspace

koordynowała działania związane z roz-

tującej, szybko rozwijającej się klasie

zajmie wszystkie piętra 8-kondygnacyj-

wojem firmy w ujęciu globalnym.

aktywów, a dzięki swojej silnej marce,

nego obiektu.
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TIMATE ROZSZERZYŁ ZESPÓŁ O CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICERA.
SPÓŁKA WCHODZI NA ZAGRANICZNE RYNKI
jest dostępny na rynku od 2019 r. Z roz-

też studia MBA na Oxford Brookes

wiązania korzystają przede wszystkim

University.

firmy z branży logistycznej (m.in. Raben

W TIMATE zbuduje sieć zagra-

Logistics), produkcyjnej (m.in. Halsang)

nicznych dystrybutorów, którzy będą

oraz medycznej (m.in. ALAB).

sprzedawać produkt swoim klientom

– Mamy już mocną sieć klientów

Grzegorz Cichoń od stycznia 2022 roku

na wybranych europejskich rynkach.

w Polsce, wiele firm testuje także nasze

– Naszym celem jest nawiązanie

rozwiązanie w ramach Proof of Concept.

współpracy z dystrybutorami, którzy spe-

System TIMATE jest sprawdzony i przy-

cjalizują się we wdrażaniu rozwiązań IoT

gotowany do pracy w organizacjach róż-

i mają klientów potencjalnie zaintereso-

nej wielkości. Jesteśmy w pełni gotowi

wanych możliwościami systemu TIMATE.

do wyjścia z naszym produktem za gra-

Co ważne, zależy nam na partnerach, któ-

nicę – mówi Sebastian Młodziński, CEO

rzy zrozumieją nasz produkt i naprawdę

TIMATE.

będą chcieli go polecać. Nie zbudujemy

pełni funkcję Chief Business Develop-

Grzegorz Cichoń to manager z nie-

więc dużej grupy dystrybutorów. Wybie-

ment Officera w spółce TIMATE. Będzie

mal 20-letnim doświadczeniem zawo-

rzemy kilka firm, dla których TIMATE sta-

odpowiadał za stworzenie sieci partne-

dowym. Przez długi czas związany był

nie się kluczowym systemem w portfolio –

rów dystrybucyjnych firmy w krajach

z firmą Etisoft, w której pełnił rolę Busi-

wyjaśnia Grzegorz Cichoń, Chief Business

europejskich oraz za rozwój i realizację

ness Development Managera oraz Pro-

Development Officer w TIMATE.

strategii wprowadzenia systemu TIMATE

duct Managera. Odpowiadał m.in. za roz-

Nowy członek zespołu TIMATE

na rynki zagraniczne.

wój sprzedaży na zagranicznych rynkach.

będzie też odpowiedzialny za współpracę

TIMATE, system wspierający zarzą-

Jest absolwentem prawa na Uniwersy-

z polskimi partnerami firmy.

dzanie zespołami i procesami w firmach,

tecie Śląskim w Katowicach, ukończył

COLLIERS POWOŁUJE DYREKTORA DS. ESG NA EUROPĘ ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ
Colliers, czołowa firma oferująca usługi

Jest uznaną specjalistką w branży i na

specjalistyczne oraz usługi zarządza-

swoim koncie ma osiągnięcia obejmu-

nia inwestycjami, powołał Oanę Stama-

jące doradztwo w zakresie certyfikacji

tin na stanowisko dyrektora ds. ochrony

LEED, BREEAM i WELL dla ponad 100

środowiska, społecznej odpowiedzialno-

projektów o łącznej powierzchni około

ści i ładu korporacyjnego (ESG) w Euro-

3 mln mkw. W ramach działu rzeczo

pie Środkowo-Wschodniej. W nowej roli

znawstwa budowlanego była również

Oana odpowiedzialna będzie za wdraża-

zaangażowana w usługi doradcze zwią-

nie globalnych i regionalnych projektów

zane z monitorowaniem projektów

ESG w Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumu-

i techniczną analizą due diligence dla

nii oraz na Słowacji i Węgrzech, zgodnie

3,4 mln mkw. powierzchni.

z globalnym podejściem Colliers.

Wprowadzona w 2021 roku nowa

Przed objęciem nowej funkcji Oana

strategia Colliers pod nazwą Elevate

Stamatin zajmowała stanowisko zastępcy

the Built Environment ma na celu wdro-

z Europy Środkowo-Wschodniej oraz

dyrektora działu certyfikacji zielonych

żenie najlepszych praktyk ESG w całej

wspólnie z lokalnymi biurami stworzy

i zdrowych budynków oraz rzeczoznaw-

organizacji. Ponadto Oana opracuje pro-

strategię marketingową i komunikacyjną

stwa budowlanego Colliers w Rumunii.

gram edukacyjny ESG dla pracowników

dla usług ESG.
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KARIERA I ROZWÓJ

Jakie branże wynagradzają
najlepiej? Przegląd Wynagrodzeń
i Trendów na Rynku Pracy 2022
Tekst | Radosław Szafrański

Już pierwsze miesiące 2021 r. przyniosły niespodziewane odbicie gospodarki. Firmy nie tylko dostosowały
się do „nowej rzeczywistości”, ale także znalazły sposób na polepszenie swoich wyników i rozwój biznesu.
Organizacjom, które dobrze poradziły sobie w trakcie pandemii, zaczęło brakować rąk do pracy. W celu
przyciągnięcia najlepszych talentów pracodawcy oferowali kandydatom coraz wyższe wynagrodzenia.
W roku 2022 przewidujemy utrzymanie szybkiego wzrostu płac, a wraz z nim innych trendów, które
obserwujemy od kilku miesięcy, takich jak stale rosnący popyt na specjalistów IT czy przenoszenie do naszego
kraju stanowisk regionalnych i globalnych z obszaru łańcucha dostaw. Eksperci Michael Page i Page Executive
sprawdzili, jak kształtują się płace specjalistów, menedżerów i dyrektorów w Polsce.

Branże, które w pandemii zyskały nowe

liczby rekrutacji w obszarze ERP, równo-

o umowę o pracę. Z kolei IT Security Mana-

możliwości, potrzebowały w ostatnich

legle poszukiwani są eksperci ds. cyber-

ger może spodziewać się wynagrodze-

miesiącach więcej specjalistów niż kie-

bezpieczeństwa. Duży popyt na pracow-

nia w granicach między 20 a 28 tys. zł

dykolwiek. Ich pozyskanie było jednak

ników z sektora IT wynika też z postę-

brutto miesięcznie, a IT Project Manager –

znacznie trudniejsze niż kiedyś. Nie-

pującej w łańcuchu dostaw automatyza-

15–25 tys. zł brutto miesięcznie.

pewność towarzysząca nowym realiom

cji i robotyzacji. W związku z tym firmy

W ubiegłym roku liczba zapytań kie-

sprawiła, że wielu pracowników przed-

poszukują specjalistów ds. systemów, np.

rowanych do firmy Michael Page w spra-

kładało poczucie bezpieczeństwa zwią-

SAP oraz ekspertów ds. oprogramowania

wie rekrutacji w sektorze IT wzrosła o 40%.

zane z aktualnym miejscem pracy nad

do optymalizacji łańcucha dostaw. Oprócz

W związku z dynamicznym wzrostem zapo-

perspektywę rozwoju i lepszych zarob-

stale poszukiwanych programistów obser-

trzebowania na specjalistów z obszaru IT,

ków w nowym, nieznanym otoczeniu.

wujemy także wzrost popytu na specja-

nawet kilka razy częściej niż przed pande-

Firmy rywalizują obecnie m.in. o finan-

listów z obszaru analizy, przetwarzania

mią spotykamy się z rekrutacjami wolume-

sistów, ekspertów ds. logistyki i specjali-

oraz przechowywania danych.

nowymi (dotyczącymi co najmniej 30 osób).

stów z obszaru nowych technologii czy
e-commerce. W obliczu rosnącego popytu
oraz ograniczonej podaży pracy swoją
pozycję wyraźnie umocnili specjaliści
ds. rekrutacji.
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Bez względu na obszar gospodarki pracownicy o wysokich
kwalifikacjach w zakresie nowych technologii zajmują
czołowe miejsca, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu płac.

CYFRYZACJA NAPĘDZA POPYT
NA SPECJALISTÓW IT

Bez względu na obszar gospodarki

Niektóre rekrutacje obejmują nawet 200

pracownicy o wysokich kwalifikacjach

pracowników i nierzadko dotyczą tylko jed-

Przyspieszona w czasie pandemii cyfryza-

w zakresie nowych technologii zajmują

nego obszaru specjalizacji – np. software

cja i upowszechnienie pracy zdalnej wpły-

czołowe miejsca, jeśli chodzi o dynamikę

developerów. Jednocześnie firmy spoty-

wają na zwiększony popyt na pracowni-

wzrostu płac. W ostatnim roku wyna-

kają się z coraz większymi trudnościami

ków w obszarze IT. Gwałtowny wzrost

grodzenia specjalistów z tej branży były

w zatrudnieniu specjalistów z branży IT.

zapotrzebowania na technologie dotyczy

wyższe nawet o 30–40% w porównaniu

Kandydaci na niespotykaną dotąd skalę

niemal wszystkich branż. Rosnące zainte-

do 2020 r. Przykładowo Java Developer

rezygnują nawet w ostatniej fazie rekru-

resowanie rozwiązaniami chmurowymi

może obecnie liczyć na zarobki od 12

tacji, często akceptując przy tym kontro-

wpływa na bardzo wyraźne zwiększenie

do 35 tys. zł brutto miesięcznie w oparciu

ferty obecnych pracodawców.
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RYNEK SPECJALISTY
W BRANŻY FINANSOWEJ
W branży finansowej, podobnie jak
w wielu innych sektorach, obserwujemy w tym momencie wyjątkowo silny
rynek pracownika specjalisty. Na najwyższe podwyżki mogą obecnie liczyć finansiści z obszarów, takich jak nieruchomości, a także e-commerce, logistyka oraz IT
i nowe technologie. Analityk finansowy
zarabia obecnie między 8 a 12 tys. zł
brutto miesięcznie, a kontroler finansowy
– od 10 do 17 tys. zł brutto miesięcznie.
Z kolei menedżer finansowy może liczyć
w tym momencie na pensje w wysokości od 17 do 29 tys. zł brutto miesięcznie.
Co ciekawe, w porównaniu ze specjalistami kadra zarządzająca nie odnotowuje tak dynamicznych wzrostów wynagrodzenia – pensje bazowe menedżerów
i dyrektorów pozostają od pewnego czasu

produkcji, transportu lub zakupów.

dla środowiska surowców. Przedsiębior-

na podobnym poziomie. Jeszcze 8 lat

Poszukiwani są kandydaci na stanowi-

stwa, które nadają priorytet kwestii eko-

temu zarobki dyrektora finansowego

ska, takie jak Global Supply Chain Direc-

logii, mają większe szanse na zachowa-

wynosiły 6-krotność pensji samodzielnej

tor, który może liczyć obecnie na śred-

nie konkurencyjności na rynku, a nawet

księgowej. Dziś różnica między przecięt-

nią pensję w wysokości 38 tys. zł brutto

zwiększenie zysków.

nymi wynagrodzeniami na obu tych sta-

miesięcznie, czy EMEA Supply Chain

nowiskach zmniejszyła się o ok. połowę.

Manager, zarabiający najczęściej 34 tys.

HOSSA NA RYNKU PRACY W HR

Idziemy w stronę trendów wyznaczonych

zł brutto miesięcznie. Z kolei w odpo-

Ożywienie na rynku pracy zwiększa też

przez kraje Europy Zachodniej, gdzie roz-

wiedzi na oczekiwania nie tylko klien-

popyt na doświadczonych pracowników

piętość między zarobkami specjalistów

tów, ale także kandydatów, na znaczeniu

HR. Obecnie firmy poszukują przede

a kadrą dyrektorską i menedżerską jest

zyskały działania w obszarze zrównowa-

wszystkim menedżerów HR, specjali-

jeszcze mniejsza.

żonego rozwoju, a w efekcie zwiększyła

stów ds. administracji personalnej, którzy mogą liczyć na zarobki w wysoko-

W porównaniu ze specjalistami kadra zarządzająca nie
odnotowuje tak dynamicznych wzrostów wynagrodzenia
– pensje bazowe menedżerów i dyrektorów pozostają
od pewnego czasu na podobnym poziomie.

ści od 7 do 11 tys. zł brutto miesięcznie,
oraz osób odpowiedzialnych za rekrutacje, których pensja wynosi obecnie między 8 a 13 tys. zł brutto miesięcznie.
W roku 2021 w Michael Page odnotowaliśmy rekordową liczbę projektów
rekrutacyjnych, także tych z obszaru HR.

POLSCY PRACOWNICY DOCENIENI
PRZEZ MIĘDZYNARODOWE FIRMY

się także liczba rekrutacji na związane

Pracodawcy, którzy teraz ze wzmożoną

z nim stanowiska.

siłą powracają do planów rekrutacyjnych

Firmy europejskie coraz częściej decy-

Coraz więcej firm z sektora prze-

sprzed pandemii, potrzebują doświad-

dują się na relokacje części swojej pro-

mysłowego zauważa potrzebę dopaso-

czonych specjalistów i menedżerów HR.

dukcji nad Wisłę. Polska stała się opty-

wania swoich działań do idei zrówno-

Ich rola wyraźnie wzrosła. Po doświad-

malnym krajem ze względu na swoją

ważonego rozwoju. Organizacje poszu-

czeniach z 2020 r. firmy dostrzegły,

lokalizację, niższy koszt prowadzenia

kują ekologicznych rozwiązań w zakresie

że nowoczesne i rozbudowane zespoły

działalności w porównaniu z Zachodem

przetwarzania komponentów, zwięk-

HR to ważna inwestycja w organizację,

oraz dobrą jakość wytwarzanych produk-

szają korzystanie z energii odnawial-

a dyrektorzy ds. HR umocnili swoją pozy-

tów. Firmy, działające w ramach łańcucha

nej i ograniczają zużycie szkodliwych

cję partnerów biznesowych zarządów.

dostaw, doceniają w naszym kraju także
wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów.
W 2022 r. będziemy prawdopodobnie nadal obserwować trend przenoszenia do Polski stanowisk regionalnych

Autor
Radosław Szafrański
Senior Executive Director,
Country Head of PageGroup Poland

i globalnych, np. w zakresie optymalizacji procesu magazynowania, planowania
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Poszukiwanie pracowników
w branży AI
– wyzwania i rozwiązania
Tekst | Dagmara Żuromska

Pracodawcy z branży AI borykają się z wyzwaniami związanymi ze znalezieniem odpowiednich
pracowników. Jak wygląda sytuacja na rynku polskim i jak można jej zaradzić?

Rozwiązania AI zyskały w ostatnich

stawia to w pozycji dogodnej do negocja-

związane z omawianym obszarem znaj-

latach ogromną popularność w każdym

cji warunków i płac. Pracodawców z kolei

dziemy przede wszystkim w bankach

sektorze gospodarki w Polsce. Mechani-

zmusza do poszukiwania nowych spo-

i firmach konsultingowych oraz fir-

zmy sztucznej inteligencji, wykorzysty-

sobów pozyskiwania osób o odpowied-

mach typowo wyspecjalizowanych w AI.

wane w systemach biznesowych i infor-

nich kompetencjach.

Powstające miejsca pracy to dla kandy-

matycznych, to już dzisiaj dla wielu firm

datów możliwość pracy z nowoczesnymi

element strategii długofalowego rozwoju.

CHARAKTERYSTYKA RYNKU POLSKIEGO

technologiami na dużych, znaczących

Pomagają one wykorzystywać dane gro-

Branża AI w Polsce bardzo dynamicznie

i prestiżowych projektach.

madzone w organizacji, umożliwiają

się rozwija. Jak wskazuje raport fundacji

szybszą automatyzację działań i łatwiej-

Digital Poland1, nasz kraj zajmuje siódme

PRZYKŁAD WROCŁAWSKI

szy dostęp do klientów. Dobrym przy-

miejsce pod względem liczby wykwa-

Największym rynkiem dla specjalistów

kładem są boty, które witają nas już pra-

lifikowanych pracowników zajmują-

z branży AI jest Warszawa, w której znaj-

wie na każdej stronie internetowej i są

cych się sztuczną inteligencją, jej rozwo-

duje zatrudnienie około jedna trzecia eks-

w stanie prowadzić z nami rozmowę

jem i wdrożeniami. Jesteśmy też pierwsi

pertów od sztucznej inteligencji. Kolej-

dzięki wyuczonemu schematowi. Jest to

w regionie Europy Środkowej i Wschod-

nymi są Kraków i Wrocław, gdzie pracuje

relatywnie młoda dziedzina, w związku

niej. Jedna trzecia firm branży AI pozy-

o połowę mniej2. Warto się przyjrzeć ryn-

z tym największym wyzwaniem jest nie-

skuje swoich klientów z kraju, podobny

kowi wrocławskiemu, bo należy do naj-

dobór specjalistów AI na rynku.

odsetek opiera się głównie na klientach

lepiej przebadanych i zdiagnozowanych.

Ważnym czynnikiem, który dodat-

zagranicznych. Dla polskich przedsię-

Pod względem używanych języ-

kowo zwiększa konkurencję o pracow-

biorstw głównymi rynkami zewnętrz-

ków programowania wrocławski rynek

ników, były zmiany związane z pande-

nymi są Ameryka Północna, Unia Euro-

IT jest zbliżony do światowych trendów:

mią COVID-19. Obostrzenia i związane

pejska i Wielka Brytania.

najpopularniejsze są JavaScript, Java i C#.
Natomiast widzimy też duże zaintereso-

Polska plasuje się na siódmym miejscu pod względem liczby
wykwalifikowanych pracowników zajmujących się sztuczną
inteligencją, jej rozwojem i wdrożeniami. Jesteśmy też pierwsi
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

wanie Pythonem. To dobra wiadomość,
bo Pythona używa się głównie do tworzenia rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Jego popularność pokazuje, że wiele wrocławskich firm pracuje nad rozwojem wiodących technologii.

z nimi zmiany w nawykach konsumpcyj-

Specjaliści od sztucznej inteligencji

Atutem wrocławskiego rynku pracy

nych wymusiły na przedsiębiorstwach

są zatrudniani przede wszystkim w sek-

są wysoko oceniane uczelnie kształcące

przyspieszoną transformację cyfrową,

torze IT, ale też w finansowym, czy nowo-

dobrze przygotowanych specjalistów.

w tym wzmocnienie cyfrowych kanałów

czesnych usług dla biznesu. Stanowiska

Absolwenci znają języki obce, dzięki

https://digitalpoland.org/blog/2021/04/ktostoi-za-ai-w-polsce-nowy-raport-fundacji-digitalpoland-state-of-polish-ai

2

sprzedaży i świadczenia usług. To z kolei
przekłada się na wyższe zapotrzebowanie
na właściwych ekspertów. Pracowników
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1

https://www.bankier.pl/wiadomosc/WPolsce-AI-robi-sie-w-IT-Inne-branze-w-tyle-zaEuropa-7980595.html
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usług dla biznesu w ponad połowie
przypadków planują podwyżki. Z kolei,
jak pokazuje 45. edycja realizowanego
przez Randstad badania „Monitor Rynku
Pracy”4, pracownicy z sektorów IT i bankowego częściej zmieniali stanowiska
wewnątrz obecnych firm, niż zmieniali pracodawcę.

PRACA ZDALNA JAKO ROZWIĄZANIE
Pomimo relatywnie dobrej sytuacji
na rynku, nie wszystkie firmy zatrudniające specjalistów z branży AI mogą
sobie pozwolić na uleganie presji płacowej i konkurencję zarobkami o pracowników. Doświadczenie Randstad wskazuje, że ważnymi czynnikami sprzyjającymi przyciągnięciu talentów mogą być
pozapłacowe benefity.
Istotnym wsparciem może się też
okazać praca zdalna z innego regionu
Polski. Wyniki 45. edycji „Monitora
Rynku Pracy” pokazują, że niemal połowa
respondentów byłaby gotowa na takie
rozwiązanie. Pracodawcy powinni rozczemu łatwo odnajdują się w międzyna-

wspomniane zmiany nawyków konsump-

ważyć taką opcję, zwłaszcza dlatego,

rodowym środowisku i efektywnie współ-

cyjnych, zwłaszcza wzrost popularności

że specyfika pracy specjalistów od sztucz-

pracują z zagranicznymi klientami. Posia-

zakupów online, spowodowały, że wszyst-

nej inteligencji pozwala na wykonywa-

dają też gruntowną wiedzę teoretyczną

kie wspomniane wyżej sektory – SSC/BPO,

nie obowiązków służbowych z miejsca

i dobrze rozwinięte kompetencje twarde.

finanse i bankowość oraz przede wszyst-

innego niż siedziba firmy. Warszawa, Kra-

Podobnie jest z edukacją w zakresie tech-

kim IT – musiały sprostać zapotrzebowa-

ków i Wrocław to miasta o relatywnie

nologii, czyli Machine Learning Artificial

niom na ich usługi. Jak wskazują wyniki

niskim bezrobociu. Zdalne wykonywa-

Intelligence lub zarządzania danymi.

44. edycji realizowanego przez Randstad

nie zadań z innego regionu Polski może

Przedstawiciele biznesu to doceniają.

badania „Planów Pracodawców”3, firmy

być rozwiązaniem problemu nasycenia

Wrocławski rynek IT oraz uczel-

z sektora finansowego i nowoczesnych

rynku lokalnego. Wspomniane miasta to

nie kształcące przyszłych pracowników

usług dla biznesu najlepiej oceniają swoją

też miejsca o relatywnie wysokich kosz-

tworzą system naczyń połączonych. Dla

kondycję finansową.

tach życia.

większości dużych i średnich firm to

To z kolei przekłada się na wyso-

Dlatego praca zdalna z miejsca o niż-

niezwykły atut, który wpływa na decy-

ką podaż na rynku pracy. Obecnie liczba

szych kosztach życia i niższych średnich

zję o wyborze Wrocławia jako lokalizacji

ofert pracy w AI przekracza liczbę pra-

zarobkach może być substytutem wyż-

siedziby. Podobnie funkcjonuje to na ryn-

cowników z odpowiednimi kompeten

szych zarobków. Dane z 45. „Monitora

kach warszawskim i krakowskim, które

cjami. W związku z tym, specjaliści

Rynku Pracy” pokazują, że praca zdalna

również mają więcej studentów i absol-

z kikuletnim doświadczeniem mogą

jest atrakcyjna głównie ze względu

wentów w obszarze IT. Trzeba jednak

liczyć na wysokie wynagrodzenia (15 000

na oszczędność czasu i kosztów wynika-

zaznaczyć, że ta nieco większa dostęp-

–20 000 PLN brutto – Data Science Deve-

jącą z braku konieczności dojazdu. Jedna

ność pracowników dla sektora nie jest

loper), które z roku na rok rosną śred-

trzecia ankietowanych stwierdziła też,

aż tak odczuwalna, jak we Wrocławiu.

nio o 5%. Firmy ze wspomnianych już

że pozwala ona na wyższe zarobki niż te

sektorów finansowego i nowoczesnych

w miejscu zamieszkania.

https://info.randstad.pl/planypracodawc%C3%B3w-44-i

4

NIEDOBÓR PRACOWNIKÓW
W związku z dynamicznym rozwojem

3

https://info.randstad.pl/monitor-rynku-pracy-45-i

branża AI konfrontuje się z kilkoma wyzwaniami związanymi z rekrutacją i pozyskiwaniem specjalistów – są to zwłasz-

Autor

cza niedobory kadrowe i presja płacowa.
Pandemia COVID-19 i restrykcje
z nią związane nie wpłynęły negatywnie
na sytuację firm zajmujących się sztu

Dagmara Żuromska | Key Account
Manager, Randstad Polska Sp. z o.o.

czną inteligencją. Wręcz przeciwnie:
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Rozmowa została przeprowadzona kilka dni przed atakiem wojennym Rosji na Ukrainę.

Czy obcokrajowcy uzdrowią
polski rynek pracy?
O tym, że zatrudnianie cudzoziemców sprzyja rozwojowi biznesu przekonuje się coraz więcej
polskich przedsiębiorców. O wyzwaniach i pokonywaniu barier, które towarzyszą procesowi podjęcia
pracy przez obcokrajowców w Polsce rozmawiamy z Natalią Myskovą, Dyrektor ds. rekrutacji
międzynarodowych oraz Justyną Lach, Dyrektor Linii Progres HR Logistics z Grupy Progres.

FOCUS ON Business: Na koniec 2020 r.,

osób dopiero przyjeżdżających do Polski,

J.L.: Jeśli chodzi o przepisy dot.

według danych ZUS, w Polsce praco-

w porównaniu do tych, które w naszym

cudzoziemców, to często są one zmie-

wała rekordowa liczba 725 tys. obco-

kraju pracowały od jakiegoś czasu.

niane i aby za nimi nadążyć, aktualizu-

krajowców, zaś w kwietniu 2021 r. było

Zmiana pracodawcy oznaczała bowiem

jemy naszą wiedzę praktycznie każdego

ich już 780 tys. Czy w naszym kraju

zmianę kompletu dokumentów pobyto-

dnia. Największe bariery dotyczą zatrud-

łatwo jest zatrudnić cudzoziemca?

wych, a to skomplikowany i długotrwały

niania osób z krajów nieobjętych uprosz-

Natalia Myskova, Dyrektor ds.

proces. Modyfikują go przepisy obowią-

czoną procedurą. W większości przypad-

rekrutacji międzynarodowych, Grupa

zujące od końca stycznia 2022 r. Mają

ków do zalegalizowania pobytu cudzo-

Progres: Proces zatrudniania cudzoziem-

one ułatwiać wiele rzeczy, w tym rów-

ziemiec potrzebuje zezwolenia typu „A”,

ców w Polsce nigdy nie był prosty, ale –

nież wspomnianą żmudną procedurę

na które czeka się znacznie dłużej niż

na szczęście – obecnie jest łatwiej niż

zatrudniania obcokrajowców zmienia-

na zwykłe oświadczenie o powierzeniu

jeszcze kilka lat temu. Wtedy na rekruta-

jących stanowisko lub przechodzących

pracy. Do tego dochodzi czasochłonna

cje obcokrajowców decydowały się tylko

do innego pracodawcy. Czy tak się sta-

i trudna droga do uzyskania polskiej

największe agencje pracy. Wymagało to

nie i będzie prościej? W tym momencie

wizy. Mimo że mamy wielu chętnych

specjalistycznej wiedzy, którą posiadało

trudno powiedzieć, bo potrzebny jest czas

do pracy w Polsce, bardzo wielu z nich

niewielu ekspertów. Szkolenia z legali-

– „okres próbny”, który pokaże, jak nowe

rezygnuje z procesu rekrutacji na jego

zacji pracy cudzoziemców były bardzo

przepisy sprawdzają się w praktyce.

kolejnych etapach oznaczających ocze-

popularne, powstawało też coraz więcej
stanowisk dla specjalistów zajmujących
się wspominaną legalizacją, obecnie spotykanych w wielu firmach. Nastąpił też
wzrost liczby małych przedsiębiorstw
zatrudniających obywateli innych krajów, a w urzędach powstały infolinie, któ-
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Zmiany w obszarze organizacji pracy obcokrajowców są
zauważalne. Obecnie, uproszczona procedura zatrudniania
dotyczy obywateli 6 krajów – Ukrainy, Rosji, Białorusi,
Armenii, Gruzji oraz Mołdawii.

rych konsultanci odpowiadają na pytania

Konieczność zebrania mnóstwa doku-

kiwanie na komplet dokumentów umoż-

dot. legalnego zatrudniania, dostępne są

mentów, zawiłe przepisy i skompliko-

liwiających im przyjazd do Polski.

instrukcje, publikacje czy wideo-konsul-

wane procedury urzędowe – wszystko

N.M.: Zmiany w prawie wymagają

tacje na ten temat.

to wygląda na obszar wymagający sze-

od nas stałego sprawdzania, co naka-

Justyna Lach, Dyrektor Linii

rokiego zakresu wiedzy, nie mówiąc

zują aktualne przepisy. Ten ciężar zdej-

Progres HR Logistics, Grupa Progres:

o odpowiedzialności, jaka się z tym

mujemy z naszych klientów, których

Zmiany w obszarze organizacji pracy

wiąże. Z jakiego rodzaju barierami

obsługujemy kompleksowo. Zaczynamy

obcokrajowców są zauważalne. Obec-

towarzyszącymi zapotrzebowaniu

od pełnego audytu ich potrzeb. Później

nie, uproszczona procedura zatrudnia-

na pracowników z innych krajów zgła-

przechodzimy do działania – zajmujemy

nia dotyczy obywateli 6 krajów – Ukra-

szają się do Państwa klienci i jak im

się całym, wieloetapowym procesem

iny, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji

pomagacie? Czy wśród tylu formalnych

zatrudnienia oraz utrzymania pracowni-

oraz Mołdawii. Do tej pory zdecydowa-

procedur jest miejsce na indywidualne

ków: legalizacją pobytu i pracy, kwaran-

nie łatwiejsze było legalne zatrudnianie

podejście do każdego przypadku?

tanną, zakwaterowaniem, szkoleniami,
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Justyna Lach, Dyrektor Linii Progres
HR Logistics, Grupa Progres.

badaniami medycznymi, umowami,

N.M.: Bliskość kulturowa oraz

wypłatą wynagrodzeń, a nawet dostar-

językowa Polski i Ukrainy, a także bar-

czaniem odzieży roboczej dla pracow-

dzo podobna mentalność obu narodów

ników. Mimo rosnącej liczby klientów,

sprawia, że Ukraińcy szybko asymilują

do każdego z nich podchodzimy indy-

się w nad Wisłą. To działa w obie strony

widualnie i dostosowujemy działania

i jest przyczyną zatrudniania Ukraińców

do zróżnicowanych potrzeb organizacji.

przez polskich pracodawców oraz powodem, dla którego obywatele Ukrainy chęt-

Najliczniejszą grupą wśród pracują-

nie wybierają Polskę jako kraj imigra-

cych u nas obcokrajowców (ok. 75%)

cji zarobkowej.

są Ukraińcy. To właśnie na Ukrainie

J.L.: Dodam, że jeśli chodzi o pra-

Grupa Progres uruchomiła swój pierw-

codawców to polskie firmy cenią Ukraiń-

szy zagraniczny oddział. Co sprawia,

ców za ich zaangażowanie, wytrwałość,

że obywatele tego kraju chcą tak licz-

chęć do wykonywania obowiązków zawo-

nie u nas pracować? Jakich umiejętno-

dowych nawet w trudnych warunkach,

ści i cech szukają u nich polscy praco-

a także umiejętność szybkiego nabywa-

dawcy? W jakich branżach?

nia kompetencji wymaganych na danym
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Polskie firmy cenią
Ukraińców za ich
zaangażowanie,
wytrwałość, chęć
do wykonywania
obowiązków zawodowych
nawet w trudnych
warunkach, a także
umiejętność szybkiego
nabywania kompetencji
wymaganych na danym
stanowisku.
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Natalia Myskova, Dyrektor ds. rekrutacji
międzynarodowych, Grupa Progres.

stanowisku. Zaletą Ukraińców jest ich

kadrowe? Czy pracownicy z Ukrainy

otwartość na pracę w nadgodzinach oraz

są potencjalnie takimi, którzy mogą

w weekendy, która gwarantuje im moż-

zostać w firmie na dłużej?

liwość większego zarobku i utrzymania

J.L.: Pracownicy z Ukrainy są bar-

rodziny mieszkającej na Ukrainie. Nie-

dzo dobrym rozwiązaniem dla polskich

którzy pracodawcy oferują pracę dla par,

firm. Jednak ta grupa z roku na rok

które chętnie korzystają z takich ofert

może się zmniejszać, bo inne kraje UE

i razem przyjeżdżają do naszego kraju,

coraz chętniej otwierają się na zatrud-

rozpoczynając tu nowe życie. Branże,

nianie naszych wschodnich sąsiadów,

w których nie brakuje zajęć dla Ukraiń-

oferują im m.in. znacznie wyższe wyna-

ców i w których najchętniej podejmują

grodzenia. Oceniamy, że pozyskanie oraz

oni pracę to m.in. logistyka oraz produk-

utrzymanie Ukraińców w pracy będzie

cja, choć coraz częściej padają pytania

coraz trudniejsze. Ważne stanie się nie

o stanowiska pracy wymagające specja-

tylko oferowane wynagrodzenie, ale też

lizacji i wyższych kwalifikacji.

warunki socjalne, zakwaterowanie czy
bezpłatny transport do pracy oraz ocze-
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Czy zatem osoby do pracy zza wschod-

kiwane benefity, które są niestety rzadko-

niej granicy są lekarstwem na coraz

ścią w przypadku pracowników tymcza-

mocniej doskwierające firmom braki

sowych. A to błąd, bo każdy dodatkowy

To, czy pracownicy
ze wschodu zostaną
w Polsce na dłużej,
zależy od kilku
zmiennych. Z naszego
doświadczenia wynika,
że są grupy, które
nie tylko deklarują,
lecz także mieszkają
nad Wisłą przez wiele
miesięcy.
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element i dodatki pozapłacowe wyróż-

J.L.: Zgadzam się z tym, co powie-

przepisy z tarczy antykryzysowej wpro-

niają ofertę na rynku, przyciągają kan-

działa Natalia, należy współpracować

wadzonej w związku z pandemią, dają

dydatów i sprawiają, że chcą oni zwią-

tylko z doświadczonymi, rozpoznawal-

duże pole do rozwiązania wszelkich pro-

zać się z firmą na dłużej.

nymi, sprawdzonymi agencjami pracy,

blemów związanych z legalnym pobytem

N.M.: To, czy pracownicy ze

które mają dobrą reputację oraz są w sta-

i pomagają uniknąć wielu nieprzyjemno-

wschodu zostaną w Polsce na dłużej,

nie przedstawić historie ludzi, którzy

ści wynikających z pracy w szarej strefie.

zależy od kilku zmiennych. Z naszego

korzystali z ich usług. Ważne jest spraw-

doświadczenia wynika, że są grupy, które

dzenie wiarygodności i opinii poprzed-

Czy znowelizowana ustawa o cudzo-

nie tylko deklarują, lecz także mieszkają

nich pracowników. Od początku rekru-

ziemcach to rzeczywiście „gamechan-

nad Wisłą przez wiele miesięcy. Wśród

tacji agencję powinna reprezentować

ger”? Jakie ujęte w niej zmiany są

nich są zagraniczni studenci i absolwenci

osoba, która komunikuje się z kandy-

korzystne z punktu widzenia zagra-

uczelni zaczynający karierę w zawodach

datem w jego języku ojczystym. Trzeba

nicznych pracowników i pracodaw-

wymagających niskich kwalifikacji, ale

też czytać dokumenty, które podpi-

ców zainteresowanych przyjęciem

planują rozwijać się i z czasem zmienić

sujemy i obowiązkowo prosić praco-

do zespołu obcokrajowca?

pracę z fizycznej na umysłową. Do zawo-

dawcę, aby były one napisane również

N.M.: Nowelizacja, która weszła

dowych długodystansowców należą także

w naszym języku ojczystym lub innym

w życie 29 stycznia jest faktycznie naj-

osoby przenoszące się do Polski wraz

zrozumiałym dla nas. Profilaktycznie –

większą zmianą w ciągu ostatnich 10 lat,

z rodziną oraz te, które są tu od pew-

przed przyjazdem do Polski warto dowie-

czyli od momentu, gdy bardzo mocno

nego czasu i planują lub rozpoczęły pro-

dzieć się, gdzie zlokalizowana jest amba-

zaczęła wzrastać liczba cudzoziemców

ces zakupu mieszkania.

sada kraju, z którego się pochodzi, która

zatrudnianych w Polsce. Najbardziej

w razie potrzeby udzieli wsparcia praw-

oczekiwane modyfikacje dot. wydłuże-

nego i informacyjnego.

nia okresu obowiązywania oświadcze-

Dla obcokrajowca nieznającego na
szego języka i przepisów znalezienie
pracy w Polsce może być niezwykle
trudne i stworzyć sytuację, w której
jest on narażony na działanie nieuczciwych pośredników i firm gotowych
zatrudniać nielegalnie. Co i rusz docierają do nas doniesienia np. o łamaniu
praw pracowniczych czy o niegodziwych warunkach, w których zmuszeni

Przepisy z tarczy antykryzysowej wprowadzonej
w związku z pandemią, dają duże pole do rozwiązania
wszelkich problemów związanych z legalnym
pobytem i pomagają uniknąć wielu nieprzyjemności
wynikających z pracy w szarej strefie.

są mieszkać pracownicy z innych krajów. Co osoba spoza Polski chcąca u nas

Nie jest tajemnicą, że wielu obcokra-

nia o powierzeniu pracy oraz uproszczeń

pracować powinna zrobić, aby uniknąć

jowców przebywa w naszym kraju nie-

w wydawaniu decyzji o pobycie czaso-

takich zagrożeń?

legalnie. Czy takim osobom chcącym

wym i pracy. Pozostaje pytanie, czy wdro-

„zacząć od nowa” i pracować w Polsce

żone zmiany sprawdzą się w praktyce?

N.M.: Takie sytuacje faktycznie się
zdarzają, jednak nie powinny mieć miej-

również możecie pomóc?

J.L.: Ja również zadaję sobie to

sca. Grupa Progres jest przeciwna temu

J.L.: Pracownicy są zatrudniani

pytanie i liczę, że nowe przepisy uda

procederowi i robimy wiele, by mu prze-

na czarno często nie ze swojej winy, ale

się wdrożyć bez większych problemów.

ciwdziałać. Nasza organizacja liczy pond

dlatego, że trafili na nieuczciwego pośred-

Jest to szczególnie ważne, bo znowelizo-

20 oddziałów zlokalizowanych w Polsce

nika. Oczywiście jesteśmy w stanie pomóc

wana ustawa była potrzebna. Jej główne

oraz kilka w Ukrainie, a w każdym z nich

takim osobom, jednak każdy przypa-

zmiany dotyczące wydłużenia obowią-

pracują dwujęzyczni konsultanci. Kon-

dek musimy rozpatrywać indywidual-

zywania oświadczeń oznaczają, że pra-

takt z nimi to pierwszy i podstawowy

nie. Poza wsparciem obejmującym np.

cownik będzie mógł pracować w Pol-

krok do tego, by uniknąć oszustów, któ-

legalne zatrudnienie możemy również

sce przez dłuży czas bez konieczności

rzy często wprowadzają pracowników

udzielić pomocy polegającej m.in. na pro-

przerwy i wyjazdu na Ukrainę. Dodat-

w błąd. Niestety, liczba łamiących prawo

fesjonalnym doradztwie naszych eksper-

kowo, zmienia się sposób obowiązywa-

i nieuczciwych pośredników jest spora;

tów z dziedziny prawa, którzy doskonale

nia Kart Pobytu oraz Zezwoleń typu „A”

nadal bardzo często słyszymy o próbach

znają obowiązujące przepisy.

– nie będzie, jak dotychczas, koniecz-

sprzedaży i podrabianiu dokumentów

N.M.: Niestety nie każdej osobie,

ności zmiany dokumentów przy zmia-

czy niepodpisania umowy. Dlatego naj-

pracującej w Polsce nielegalnie, udaje

nie stanowiska czy stawki. Ułatwi to

lepiej korzystać z oferty dużych agencji –

się pomóc. Nie zostawiamy ich jednak

dostęp do legalnego rynku dla wielu

takich jak nasza – które mają wieloletnie

samych – doradzamy kontakt ze strażą

osób, które – przez różne życiowe zawi-

doświadczenie i stoją na straży legalnego

graniczną i zgłoszenie wniosku o pomoc

rowania – musiały rozstać się z poprzed-

zatrudniania oraz wspierają pracowni-

w dobrowolnym powrocie do kraju

nim pracodawcą.

ków na każdym etapie tego procesu, rów-

pochodzenia oraz o skrócenie terminu

nież po jego zakończeniu.

zakazu wjazdu do Polski. Co więcej,
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Dziękujemy za rozmowę.
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BSS: tu praca szuka człowieka
Rozmowa z Joanną Wanatowicz, dyrektor zarządzającą Grafton Recruitment.

FOCUS ON Business: Inwestorzy coraz

wyspecjalizowanym agencjom. Rynek

– jeżeli sami kandydaci zgłaszają się

chętniej lokują w Polsce centra nasta-

pracownika, rosnąca rola specjalizacji

do firm, to te mogą odtrąbić sukces.

wione na obsługę złożonych procesów,

w obszarze nowych technologii sprawiają,

Warto pamiętać, że kandydaci

np. w obszarze finansów, IT, Big Data

że także rola agencji rekrutacyjnych nie

mają coraz łatwiejszy dostęp do infor-

czy badań i rozwoju; coraz bardziej

tylko istotnie wzrosła, ale i zmieniła się.

macji na temat firm, ich kultury organi-

powszechna jest także robotyzacja.

To w coraz większym stopniu partne-

zacyjnej, szans rozwoju, atmosfery. Robią

Jak się zmienia branża rekrutacyjna,

rzy, którzy razem ze zleceniodawcami

rozeznanie, zasięgają języka w środowi-

w kontekście zapotrzebowania sektora

budują strategię rekrutacji i drogę dotar-

sku, sprawdzają. Opinie, którym ufają

nowoczesnych usług dla biznesu?

cia do kandydatów. Kluczowe jest zaufa-

w pierwszej kolejności, to opinie osób,

Joanna Wanatowicz, dyrektor

nie i znajomość oczekiwań. W miarę

które pracują w rekrutujących firmach.

zarządzająca Grafton Recruitment: Pol-

upływu czasu i realizowanych projek-

Wnioski nasuwają się same – kandy-

ska jest cenionym krajem przez inwesto-

tów agencje coraz lepiej poznają współ-

dat wybierze firmę, która jest najbliższa

rów ze względu na atrakcyjną lokaliza-

pracujące z nimi firmy, które często nie

jego wartościom i oczekiwaniom. Jeżeli

cję geograficzną i dobry stosunek jakości

mnożą już dostawców, ale skupiają się

okaże się, że obietnica nie pokrywa się

pracy do kosztów. Staliśmy się rozwinię-

na kooperacji z kilkoma lub wręcz z jed-

z realiami, zatrudniony – wcześniej czy

tym i dojrzałym rynkiem usług wspól-

nym w obszarze danej specjalizacji. Jest

później – odejdzie. Dlatego tak ważny jest

nych. Po okresie spowolnienia branża

to efektywniejsze, rekrutacje odbywają

też proces rekrutacyjny, wybór kandy-

kwitnie, obsługuje coraz bardziej skom-

się sprawniej i szybciej.

data, który „wtopi się w firmę”, będzie

plikowane procesy wymagające określonych, specjalistycznych kompetencji.
Cały czas zatrudnia. Nie pozostaje to bez
wpływu na całą branżę rekrutacyjną,
przed którą piętrzą się wyzwania związane z rekrutacją pracowników o oczekiwanych, niejednokrotnie rzadkich kom-

Coraz większą rolę pełni employer branding, opinie
pracowników, marketing szeptany. Największym sukcesem
firm są rekrutacje spontaniczne – jeżeli sami kandydaci
zgłaszają się do firm, to te mogą odtrąbić sukces.

petencjach. Tymczasem po polskie kadry
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zaczęły sięgać firmy z zagranicy oferu-

Od dłuższego czasu mamy w Polsce

dobrze w niej funkcjonował. Cóż z tego,

jąc pracę zdalną, ciekawe projekty, wyż-

do czynienia z rynkiem pracownika,

że zrekrutowana zostanie osoba mająca

sze pensje.

zarobki zatrudnionych w branży nowo-

wybitne kompetencje, jeżeli nie odnaj-

W sektorze BSS już od dawna funk-

czesnych usług dla biznesu nieustan-

dzie się w organizacji.

cjonujemy na rynku pracownika. Tu praca

nie rosną. Jak przyciągnąć, a potem

szuka człowieka. Jak wynika z naszego

zatrzymać w firmie wykwalifikowa-

Co motywuje pracowników? Jakie

najnowszego raportu „Business Servi-

nych pracowników?

benefity są dzisiaj dla nich atrakcyjne?

ces 2022”, w ciągu ostatniego roku bar-

To złożony temat. Problem ze zna-

Polacy w coraz większym stopniu

dzo duży wzrost odnotowały role zwią-

lezieniem pracowników widzimy już

poszukują możliwości wpływu na orga-

zane z łańcuchem dostaw (+103%), HR

od jakiegoś czasu, a jego rozwiązanie jest

nizację. Lubią dostawać cele, samodziel-

i Payroll (+93%), marketingiem (+83%),

kluczowe dla utrzymania tempa rozwoju

nie je realizować, tworzyć wartość, roz-

a także finansami (63,7%), obsługą klienta

branży BSS. Obecnie liczba ogłoszeń jest

wijać się. Mamy kandydatów, którzy nie

(60,3%) oraz księgowością (47,1%). Ten

rekordowa. O pracowników jest więc

chcą ślepo wykonywać zadań, ale chcą

wzrost oznacza konkurowanie o kadry,

niełatwo. Nie wystarcza nawet bardzo

proponować ulepszenia. Chcą też czuć

jeszcze bliższą współpracę między HR

dobra kampania rekrutacyjna – zwraca-

się częścią firmy, a nie trybem w wiel-

a biznesem, konieczność podwyższania

jąca uwagę, oryginalna i pełna zachęcają-

kiej machinie. Warto o tym pamiętać.

kompetencji przez rekruterów.

cych informacji. Coraz większą rolę pełni

Nastaje era prawdziwego przywództwa

Coraz trudniejszy i bardziej cza-

employer branding, opinie pracowników,

oznaczającego partnerstwo, otwartość,

sochłonny proces rekrutacji sprawia,

marketing szeptany. Największym suk-

elastyczność. Liderzy, którzy tego nie zro-

że firmy chętniej powierzają tę rolę

cesem firm są rekrutacje spontaniczne

zumieją, stracą.
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Polska jest cenionym krajem
przez inwestorów ze względu
na atrakcyjną lokalizację
geograficzną i dobry stosunek
jakości pracy do kosztów.
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Obecnie w Polsce działa już ponad 1600 centrów usług wspólnych, a do połowy
tego roku ma zostać otwartych kolejnych 50. Z danych ABSL wynika, że zatrudnienie
w centrach procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), outsourcingu
procesów informatycznych (ITO) oraz centrach badawczo-rozwojowych (R&D)
przekroczyło w ub. r. 360 tys., a na koniec 2022 roku może osiągnąć 370 tys. Prognozy
na kolejne lata są równie optymistyczne. Nie bez znaczenia jest atrakcyjność położenia
Polski na mapie Europy i dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Istotne jest to, jak benefity wtapiają

finansach, księgowości. W centrach out-

na rekruterów. Kompetentni pracow-

się w kulturę firmy, na ile są z nią spójne,

sourcingowych zatrudniane są osoby

nicy są na wagę złota – branża staje się

czy stanowią zbiór świadczeń, z których

bardzo dobrze znające języki obce,

tym samym wrażliwsza, gdyż sama poluje

pracownicy mogą wybierać. Nowości?

w tym niszowe. Widać też, że coraz bar-

na talenty.

Firmy prześcigają się w propozycjach.

dziej pożądane, i to nie tylko w obsłudze

Zachowujemy jednocześnie ostroż-

Ciekawym benefitem są dodatkowe dni

klienta, są kompetencje miękkie – otwar-

ność. Może dojść do zahamowania popytu

wolne, np. z każdym rokiem więcej,

tość, elastyczność, komunikatywność.

ze względu na wyższe koszty firm wynika-

a w niektórych organizacjach wręcz bez
limitu. W erze pracy hybrydowej wszyscy
pracujemy więcej, trudniej jest rozdzielić życie prywatne od zawodowego, brakuje nam dystansu. Nic więc dziwnego,
że ten benefit jest w czołówce cieszących
się największą popularnością.

Sektor HR jest nierozerwalnie powiązany z kondycją
gospodarki. Jeżeli ta będzie się rozwijać, rozwojowy trend
będzie nadal widoczny w naszej branży. Ubiegły rok
i początek obecnego były rekordowe w profesjonalnej
rekrutacji specjalistów.

Co się zmieniło w ostatnim okresie,
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szczególnie pod wpływem pandemii

Jaka jest przyszłość branży rekrutacyj-

jące z rosnącej inflacji i zmiany przepisów

w zakresie wymaganych kompetencji

nej, skoro w tej chwili ma się tak dobrze?

podatkowych. Przy wyższych kosztach

w poszczególnych grupach zawodowych?

Sektor HR jest nierozerwalnie

pracy Polska może przestać być atrakcyj-

Przyspieszenie zmian technolo-

powiązany z kondycją gospodarki. Jeżeli

nym krajem dla inwestorów zagranicz-

gicznych, do czego pandemia znacz-

ta będzie się rozwijać, rozwojowy trend

nych. Nie można też zapominać o niesta-

nie się przyczyniła, sprawia, że w jesz-

będzie nadal widoczny w naszej branży.

bilności koniunktury i łańcucha dostaw,

cze większym stopniu potrzebni są pra-

Ubiegły rok i początek obecnego były

a przede wszystkim sytuacji geopolitycz-

cownicy mający specjalistyczne umie-

rekordowe w profesjonalnej rekruta-

nej. Kryzys za naszą wschodnią granicą

jętności w poszczególnych obszarach.

cji specjalistów. W Grafton Recruitment

jest kryzysem światowym. Spodziewam

Powstawanie kolejnych specjalizacji

nadal pracujemy na pełnych obrotach,

się zwiększenia procesów optymaliza-

w IT jest oczywiste, potrzebni są spe-

mamy wiele zleceń. Koncentrujemy

cyjnych firm – konkurencyjność rynku

cjaliści mający wysokie kompeten-

się na bieżących wyzwaniach związa-

wymaga od nich dużej dyscypliny budże-

cje nie tylko związane z architekturą

nych z rekordowym zapotrzebowaniem

towej. Jak to się może odbić na zatrudnie-

chmury, Big Data, automatyzacją pro-

na pracowników, ich niedoborem, rosną-

niu? Pracodawcy nie będą chcieli zwięk-

cesów, ale też bezpieczeństwem. Jedno-

cych oczekiwaniach kadr i oczekiwa-

szać liczby pracowników, ale zatrzy-

cześnie kompetencje cyfrowe są coraz

niach dotyczących kompetencji. To tym

mać najlepszych.

bardziej niezbędne w innych branżach,

większe wyzwanie, że odnotowujemy

np. marketingu czy sprzedaży, logistyce,

olbrzymi wzrost w zapotrzebowaniu

Dziękujemy za rozmowę.
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BĄDŹ AGILE. ZWINNIE O HR I EMPLOYER BRANDINGU
Pierwszy w Polsce kompleksowy przewodnik po Agile HR i EB.

Czy to oznacza, że Agile jest tylko
dla wielkich?

Agile, zwinność – to terminy, które

Absolutnie nie! Autorzy tego prze-

w pierwszej kolejności kojarzą się z bran-

wodnika udowadniają, że ten sposób

żą IT. I słusznie. Zwolennicy zwinnego

pracy z ludźmi w przedsiębiorstwach

programowania przyjmują, że skoro

jest i dla dużych, i dla małych. Tłuma-

oczekiwania odbiorcy ewoluują w trak-

czą, na czym polega zwinność w HR

cie pracy nad produktem, jej założenia

i EB, podają przykłady większych i mniej-

i metody powinny się do tych zmian adap-

szych firm działających w tych obszarach

tować. Firmy z sektora IT od dawna

zgodnie z Agile. Dzielą się wiedzą o przy-

są Agile. Jednak zwinność przydaje się

datnych narzędziach, podsuwają prak-

nie tylko specjalistom od kodowania.

tyczne wskazówki i cytują komentarze

To podejście do zadań sprawdza się także

specjalistów, którzy od dawna pracują

w HR-ze i employer brandingu. Ważni

w stylu Agile. Wszystko po to, by stwo-

gracze na rynku, jak telekomunikacja

rzyć pełny obraz możliwości, jakie daje

oraz bankowość, stawiają na zwinną

zwinność w zakresie human resources

transformację swoich działów HR.

i employer brandingu.

Autorzy: Olga Żółkiewicz,
Marcin Olszewski,
Mateusz Czarnecki
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-283-7761-5
ISBN e-booka:
978-83-283-8922-9

F**K IT. TYLKO SPOKÓJ MOŻE CIĘ URATOWAĆ
Pieprz to! Wyluzuj i ciesz się życiem!

szereg wskazówek gotowych do zasto-

Dzięki tej szczególnej książce odkryjesz

sowania w różnych momentach życia.

całkiem wygodną i krótką drogę prowa-

Dzięki tym podpowiedziom odkryjesz

dzącą wprost do spokoju ducha. Przeko-

cudowny smak wolności – wystarczy

nasz się, że rozdźwięk między „jak jest”

tylko odrobina cierpliwości, samoświa-

a „jak być powinno” można zlikwido-

domości i... ta książka.

wać nie przez samodoskonalenie, zmie-

W książce:

nianie świata czy naukę medytacji, ale

• co może przynieść filozofia wszystko-

przez proste „pieprzę to!” i pogodzenie
się z życiem takim, jakie jest. Nie chodzi jednak o pozostawanie w bierności,

Autor: John C. Parkin
Rok wydania: 2022
ISBN:978-83-283-7940-4
ISBN e-booka:
978-83-283-7941-1
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pieprzenia,
• poziom pierwszy: poszukuj spokoju
ducha,

a o akceptowanie życia z całą paletą jego

• poziom drugi: odnajdź spokój ducha,

barw i odcieni. W tym mądrym, dowcip-

• poziom trzeci: pieprz spokój ducha.

nie napisanym poradniku znajdziesz
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