focusonbusiness.eu
nr 3 (4) | maj–czerwiec 2022
ISSN 2720-3557
cena 26 ZŁ (w tym 8% VAT)

Najtrwalsze mosty
budujemy działając
zespołowo
Marek Szul, Vice President firmy
Lionbridge w Polsce| str. 34

Nowa ustawa
deweloperska
|str. 22

20 trendów
na rynku pracy
|str. 80

WSTĘP

Szanowni Państwo,
Maj i czerwiec to co roku sezon wydarzeń biznesowych, nie tylko w Polsce, lecz także
i na świecie. W tym roku, w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, sezon ten
rozpoczął się znacznie wcześniej zorganizowaną przez Pro Progressio Galą Outsourcing Stars oraz poprzedzającym ją The BSS Forum. Wydarzenia te należą do jednych z najważniejszych w Europie i, jak co roku, przyciągnęły setki uczestników.
Kolejne tygodnie i miesiące przyniosą szereg wydarzeń w Polsce, Niemczech, Portugalii, Bułgarii i innych krajach, ale dzisiaj, to o The BSS Forum i Gali Outsourcing
Stars piszemy na naszych stronach.
Zapraszam do lektury czwartego wydania FOCUS ON Business, w którym zebraliśmy szereg publikacji i wywiadów z obszarów biznesu, inwestycji i HR. Kilkadziesiąt stron wypełnionych wartościową treścią.
Tym razem naszym wywiadem numeru jest rozmowa z Markiem Szulem –
Wiceprezesem Lionbridge w Polsce, osobą uhonorowaną przez Pro Progressio tytułem Menedżera Roku 2021. Marek Szul to człowiek, który poza codziennymi obowiązkami znajduje czas na zaangażowanie się w pomoc seniorom i ochronę pszczół.
O tym, jak to robi, opowiedział naszej redakcji.
W miejsce stanu pandemii w Polsce został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Sytuacja ta wiele zmieniła w sposobie prowadzenia prac przez wiele
przedsiębiorstw. Duży odsetek organizacji zdecydował się na powroty do biur, a to
oznacza, że w kolejnych miesiącach zapowiada się powrót do szerszych bezpośrednich relacji między ludźmi i firmami. Oby trend ten utrzymał się jak najdłużej.
Zapraszam do lektury.
					
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

Podcasty dla biznesu

WIND OF CHANGE powiał w Trójmieście: The BSS Forum i Gala Outsourcing Stars 2022
Po raz 9. Pro Progressio zorganizowała uznawane za jedno z najbardziej
inspirujących i integrujących branżę wydarzenie networkingowe sektora BSS.

Padel – sport idealny dla firmy!
Za nami pierwsze Biznesowe Mistrzostwa Polski 2022 w Padlu.

Nowa ustawa deweloperska
29 IV 2022 roku minęło 10 lat od wejścia w życie ustawy z dnia 16 IX 2011 roku
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Kodeks pracy po nowemu
Rozmawiamy z Michałem Lisawą, LL.M, Adwokatem kierującym działem prawa
pracy w Baker McKenzie.

Same narzędzia nie wystarczą – zarządzanie zmianą jako komplementarny
element wdrożenia nowoczesnych systemów IoT/IoB
Nowe narzędzie, nowe możliwości, lepsza organizacja, większa efektywność…

Poprawnie wdrożona szeroka hiperautomatyzacja, czyli o Autonomous Enterprise
Z fazy poznawania automatyzacji i robotyzacji, jako zupełnej nowości, wkroczyliśmy
już w fazę adaptacji do nowej rzeczywistości. Jak to wygląda w praktyce?

Jak umeblować wielofunkcyjną przestrzeń biurową?
Nowoczesne podejście do biur traktuje je jako więcej niż miejsca pracy.

WYWIAD NUMERU
Najtrwalsze mosty budujemy działając zespołowo
Rozmowa z Markiem Szulem, Vice President firmy Lionbridge w Polsce.

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE
Analiza sytuacji na rynku biurowym w obliczu zmian.
Dostępność powierzchni i zapotrzebowanie ze strony najemców.

Nie boimy się działać z rozmachem
Rozmowa z Rafałem Malarzem, prezesem Cavatina Holding.
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Biura – z przestrzeni pracy do przestrzeni doświadczeń
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nauczyliśmy się dostosowywać do realizacji
nieprzewidzianych scenariuszy.

ESG – rewolucja, która zmieni branżę nieruchomości
Trwały trend, który będzie w najbliższych latach jednym z głównych czynników
wpływających na zmiany na rynku nieruchomości.

2022 w Poznaniu pod znakiem nieruchomości
Zarówno rynek nieruchomości komercyjnych, jak i mieszkaniowych rozwija się
w Poznaniu bardzo dynamicznie, a na zagospodarowanie czekają kolejne grunty.

15-minutowa Częstochowa
Piękna jest idea Anne Hidalgo… Z punktu widzenia mieszkańców odległej o około
1500 km od Paryża Częstochowy, jest to wręcz konieczność.

Smart Kielce – miasto zrównoważonego rozwoju
Rozmawiamy z Bożeną Szczypiór, zastępcą prezydenta Kielc.

Katowice – miasto na topie, miasto na podium
Stabilny i zrównoważony rozwój każdego miasta nie byłby możliwy bez
odpowiedniego zaplecza gospodarczego.

Bydgoszcz otwarta na ludzi i biznes
Otwarta brama w herbie Bydgoszczy to nie tylko symbol.

Priorytet to ścisła współpraca sektora edukacji z biznesem
Rozmowa z Januszem Nowakiem, Wiceprezydentem Elbląga.

AKTUALNOŚCI HR
20 trendów, które będą rządzić rynkiem pracy
Trendy wpływające na transformację na rynku pracy nie są nowe, ale na nowo
zyskują na znaczeniu.

Jacy są najbardziej pożądani pracodawcy w Polsce?
Rozmawiamy z ekspertami z firmy Antal.

Coraz większe zainteresowanie polskimi specjalistami IT
Rozmowa z Pawłem Woźniakiem, Head of Business Development & Recruitment
w Link Group Sp. z o.o.

Biblioteka Managera
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SIS OTWIERA NOWE CENTRUM SERWISOWE
MICROSOFT DYNAMICS 365 W POZNANIU

6

SIS, dostawca oprogramowania ERP (pla-

w stanie Pensylwania i San Diego

nowanie zasobów przedsiębiorstwa),

w Kalifornii.

Poznań stanie się głównym europejskim centrum serwisowym SIS, wspierają-

CRM (zarządzanie relacjami z klientami)

Viktor Lesiv, Vice President Profes-

i PM (zarządzanie projektami) dla ope-

sional Services i Mark Kershteyn, Part-

cym amerykański zespół firmy w global-

racji projektowych i organizacji usługo-

ner SIS, spotkali się z przedstawicielami

– Cieszę się, że firma SIS zdecydowała

wych, otworzył swoje drugie europejskie

Miasta Poznania, aby omówić plany SIS

się na otwarcie biura w Poznaniu. Wiem,

centrum serwisowe w Poznaniu.

nych wdrożeniach projektów.

dotyczące strategii rozszerzenia w Unii

że dzięki stabilnym warunkom prowadzenia

Otwarcie poznańskiego biura wpi-

Europejskiej: – Ten krok był od dawna pla-

biznesu oraz dostępowi do wysoko wykwa-

suje się w trwającą strategię rozszerza-

nowany i podobnie jak w innych lokaliza-

lifikowanej kadry, nasze miasto pozostaje

nia działalności SIS Microsoft Dynamics

cjach naszych biur, nasza strategia obej-

atrakcyjne dla inwestorów. Nieustannie nad

365 w celu zaspokojenia potrzeb klien-

muje współpracę z lokalnymi uniwersyte-

tym pracujemy. Działając we współpracy

tów. Poznański zespół będzie wspie-

tami w celu stworzenia akademii Micro-

z biznesem, dążymy do tego, by Poznań był

rał całość operacji SIS. Do jego zadań

soft Dynamics 365. Spodziewamy się,

postrzegany jako silny ośrodek IT oraz ide-

będzie należała, m.in. obsługa istnieją-

że do końca 2023 roku w poznańskim

alna lokalizacja dla inwestorów z całego

cych biur w Duluth w stanie Georgia,

biurze zatrudnimy około 100 specjalistów.

świata, szczególnie z branży nowoczesnych

Chennai w Indiach, Kijowie w Ukrainie,

Oddział w Poznaniu będzie w pełni opera-

technologii – mówi Jacek Jaśkowiak, Prezy-

Dallas i Houston w Teksasie, Pittsburghu

cyjny do końca II kwartału 2022 r.

dent Miasta Poznania.
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ORACLE ORAZ AICPA & CIMA ŁĄCZĄ SIŁY, ABY ZLIKWIDOWAĆ
TECHNOLOGICZNĄ LUKĘ KOMPETENCYJNĄ W FINANSACH
Oracle i Association of International Certified Professional Accountants, które
reprezentuje American Institute of CPAs
(AICPA) i The Chartered Institute of
Management Accountants (CIMA), stworzyły serię certyfikatów w celu zlikwidowania technologicznej luki kompetencyjnej w finansach i księgowości. Nowe
certyfikaty AICPA & CIMA Agile Finance
Transformation Certification Series, które
powstały we współpracy z Oracle, mają
na celu wyposażenie liderów finansów
w praktyczną wiedzę niezbędną do wykorzystania najnowszych technologii, procesów, najlepszych praktyk i umiejętności z zakresu finansów, aby pomóc im
odnieść sukces w zmieniającym się środowisku biznesowym i przyspieszyć roz-

organizacji w zakresie transformacji

Materiały szkoleniowe obejmują klu-

wój ich kariery.

finansowej. Aby sprostać temu zapotrze-

czowe, z perspektywy liderów finansów,

W miarę jak firmy radziły sobie

bowaniu, mieć szansę na rozwój kariery

elementy transformacji cyfrowej, w tym:

ze zmiennym otoczeniem biznesowym,

i pomóc swoim organizacjom odnieść

• praktyczne kroki, jakie należy podjąć

zespoły finansowe szybko implemento-

sukces, specjaliści ds. finansów chcą

na ścieżce do transformacji finansów,

wały technologię chmury, która poma-

rozwijać kompetencje z obszaru trans-

• najlepsze praktyki i korespondujące

gała w podejmowaniu krytycznych decy-

formacji cyfrowej. Tymczasem, jak dowo-

zji. Jednak, jak wynika z raportu Oracle

dzi inny wspólny raport Oracle i AICPA

i AICPA & CIMA Agile Finance Unleashed,

& CIMA Reimagining finance for the new

tylko 10 proc. liderów finansów uważa,

normal, tylko sześć proc. liderów finan-

• rzeczywiste przykłady przytaczane

że ich zespoły dysponują pełnym zesta-

sów uważa, że jest w stanie zaoferować

przez liderów finansów Oracle w opar-

wem umiejętności technologicznych

pracownikom solidny program szkoleń

ciu o przeprowadzone przez nich trans-

potrzebnych do wspierania ambicji

finansowych.

formacje finansów.

z nimi plany operacyjne,
• kompetencje, które wspierają i przyspieszają rozwój kariery,

POLSKA NA DRUGIM MIEJSCU NA ŚWIECIE WŚRÓD NAJBARDZIEJ
POŻĄDANYCH LOKALIZACJI OFFSHORE DLA BPO
Na przełomie lutego i marca 2022 r. firma

Wśród czynników najmocniej wpły-

analityków Ryan Strategic Advisory, Pol-

Ryan Strategic Advisory przeprowadziła

wających na podjęcie decyzji o lokaliza-

ska cieszy się dużym zainteresowaniem

badanie Front Office CX Omnibus Survey,

cji dla centrów BPO z sektora Customer

nie tylko zachodnioeuropejskich uczest-

którego celem było wskazanie najpopu-

Experience, ankietowani wskazali m.in.:

ników badania, ale jest wysoko ocenianą

larniejszych kierunków offshoringowych

dostępność odpowiedniej infrastruktury,

lokalizacją również wśród respondentów

w roku 2022. Wyniki tego badania po raz

poziom zaawansowania technologicz-

z Ameryki Północnej.

pierwszy zostały ogłoszone podczas The

nego, dostępność kapitału ludzkiego, wie-

Na pierwszym miejscu w zestawie-

BSS Forum – konferencji zorganizowanej

lojęzyczność, stabilność otoczenia gospo-

niu znalazły się ex aequo Indie oraz RPA.

przez Pro Progressio 7 kwietnia 2022 r.

darczego i politycznego oraz wartość ofe-

Oto TOP 5 najpopularniejszych

w Trójmieście.

rowaną przez dostawców usług w rela-

lokalizacji offshore dla centrów BPO

cji: jakość/cena.

w 2022 roku:

Badaniem objęto odpowiedzi udzielone przez blisko 700 menedżerów podej-

Polska znalazła się na drugim miej-

mujących kluczowe decyzje w obszarze

scu zestawienia najbardziej pożąda-

2. Polska, Filipiny

Customer Experience (CX) w firmach

nych lokalizacji dla centrów BPO, dzie-

3. Malezja

zlokalizowanych w Niemczech, Francji,

ląc pozycję z Filipinami. Dla obydwu kra-

4. Egipt

Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii,

jów oznacza to awans z trzeciego miejsca

5. Meksyk

USA, Australii i Kanadzie.

w ubiegłorocznej edycji badania. Według
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Podcasty dla biznesu
posłuchaj mojego podcastu

DAMIAN RUCIŃSKI – IT I TY
Z okazji mojego pierwszego pojawienia się w roli polecającego na łamach FOCUS ON Business, witam serdecznie wszystkich i… postaram się przybliżyć skąd się tutaj wziąłem, i co mnie wiąże z podcastami.
Przez prawie dwie dekady pracy w sektorze IT, zdobyłem doświadczenie zarówno jako programista, analityk, projektant i administrator systemów IT. Trzy lata temu trafiłem na taką formę zdobywania wiedzy, jaką są podcasty, co po roku słuchania przerodziło się w pierwszy własny podcast IT i Ty – podcast dla tych, którzy są, lub chcą wejść do świata IT.
To, że zacząłem nagrywać, nie oznaczało oczywiście, że przestałem słuchać, bo podcast to
jest ta forma, która przemawia (dosłownie) do mnie najbardziej. Postanowiłem, że będę się
dzielił na LinkedIN i w SM tym, czego słuchałem w ostatnim tygodniu, oznaczając to poprzez
#KtoPrzemawia, w której w ubiegłym roku pojawiło się 100 podcastów w ponad 450 odcinkach. Tym razem zapraszam do zapoznania się z tematyką, jaką poruszam w podcastach. Myślę,
że każdy znajdzie coś dla siebie.

Posłuchaj odcinka:

GREG ALBRECHT PODCAST – WSZYSTKIE TWARZE BIZNESU
„Greg Albrecht Podcast” to wiodący podcast o tematyce biznesowej w Polsce, składający się z dwóch formatów. „Wszystkie Twarze Biznesu” to obszerne 90-minutowe rozmowy z przedsiębiorcami. Zawierają ich historie, konkretne taktyki i narzędzia, które pomogły im osiągnąć cele.
Czego o zarządzaniu sobą i organizacją możesz nauczyć się od gwiazdy show-biznesu?
Posłuchaj i przekonaj się, które z rad Sarsy możesz wykorzystać. Ta rozmowa tak mocno mnie zainspirowała, że jej dwie rekomendacje już wprowadzam w życie.

Posłuchaj odcinka:

Sarsa, a właściwie Marta Markiewicz, to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, ale przede
wszystkim nietuzinkowa osobowość i bizneswoman. Zdobywczyni multi-platynowych płyt,
której utwory wyświetlono na YouTube ponad 200 milionów razy. Ze swoim partnerem tworzy duet kompozytorsko-producencki, współpracując z największymi polskimi markami.
Z naszej rozmowy dowiesz się również: jakie składniki tworzą sukces w (show)biznesie, jak
wykroić przestrzeń na kreatywność, czy nasz wizerunek powinien się zmieniać.

WIKTOR DOKTÓR – BSS BEZ TAJEMNIC
#644 ANTAL wskazał najbardziej pożądanych pracodawców
To już dziewiąty raz, kiedy firma Antal przeprowadziła ranking Najbardziej Pożądanych Pracodawców w Polsce. Projekt ten co roku zyskuje na popularności, a my mamy możliwość poznania pracodawców, którzy cieszą się największym uznaniem wśród swoich pracowników.
Zapraszam na 644 odcinek podcastu BSS bez tajemnic, w którym w ogniu moich pytań znaleźli się przedstawiciele firmy Antal, czyli Iwo Paliszewski, Aleksandra Trzcińska oraz Martyna Petrus. Ola, Iwo i Marta odpowiadają m.in. na pytania:

Posłuchaj odcinka:

Czym jest projekt Najbardziej Pożądany Pracodawca?
Kto jest Najbardziej Pożądanym Pracodawcą?
Po co firmy biorą udział w tym rankingu?

WOJCIECH STRÓZIK – ROZWÓJ OSOBISTY DLA KAŻDEGO
#173 Solo – Efektywne notowanie
W lutym 2019 r. nagrałem jeden z pierwszych odcinków w temacie notowania. Można go oczywiście posłuchać, do czego namawiam, ale mam też inną propozycję. Może być ciekawie, kiedy posłuchasz odcinka podcastu sprzed trzech lat, kiedy to dopiero rozpoczynałem przygodę w roli twórcy internetowego. Jeśli
wybierzesz takie rozwiązanie, to super, bo zobaczysz, a raczej usłyszysz dość dużą różnicę, nie
tylko w jakości audio.
Zapraszam głównie do posłuchania jednego z ostatnich odcinków podcastu właśnie w temacie
notowania. Temat wydaje się być oczywisty, jak samo pisanie, ale coś jest na rzeczy, bo to bardzo chętnie słuchane treści. Mało tego… Powstają kursy notowania! Ja w tym odcinku zwracam uwagę nie tylko na fakt samego notowania, ale także tego, co później dzieje się z notatkami. Czy są grupowane? Jeśli tak, to według jakiego klucza? Nie sztuką jest notować, ale
sztuką jest korzystać z tych notatek. Ta umiejętność jest istotna nie tylko dla uczniów, czy studentów, ale także dla przedsiębiorców.
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Posłuchaj odcinka:
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moja rekomendacja
PODCAST PRO NGO
#2 Idea, wartości, sprawczość. Rozmowa z Jaśkiem Melą
Cieszę się, że podcasty znajdują coraz więcej odbiorców, ale o wiele bardziej cieszę się
z tego, że nie są traktowane jedynie jako forma rozrywki, czy zdobywania wiedzy, ale też
jako jedna z form, np. obok bloga, dotarcia z przekazem do osób, które mogą być zainteresowane naszą ofertą. Firmy zaczęły zauważać to już jakiś czas temu, teraz przyszła
kolej na trzeci sektor.
Jednym z tych podcastów, które przecierają szlaki jest Podcast Pro NGO, tworzony i prowadzony przez społecznika, specjalistę w temacie organizacji pozarządowych, prezesa fundacji Pro NGO – Grzegorza Ludwina.

Posłuchaj
odcinka:

Polecany dziś odcinek to wywiad z ambasadorem fundacji – Jaśkiem Melą, w którym dzieli
się on osobistym doświadczeniem z prowadzania fundacji, współpracy z biznesem i tym, co
mogą zyskać pracownicy firm, poprzez udział w akcjach charytatywnych, czy społecznych.
Podcast doskonale wypełnia lukę, jaka istniała na rynku w dziedzinie audycji z pogranicza
NGO i przedsiębiorstw, dlatego z czystym sumieniem zachęcam do śledzenia tego tytułu.

JOHN COLLISON – GROWING THE INTERNET ECONOMY
John Collison to współzałożyciel firmy Stripe, której z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. John założył Stripe ze swoim bratem Patrickiem, gdy miał zaledwie 19 lat. Sami
zbudowali pierwszą wersję produktu, a w ciągu trzech miesięcy od napisania pierwszej
linijki kodu mieli pierwszego klienta, który skorzystał z ich usług i pomógł w walidacji.
Obecnie, według wyceny z marca 2022 r. Stripe jest warty 95 miliardów dolarów.

Posłuchaj
odcinka:

Patrick O’Shaughnessy w podcaście „Invest Like the Best” rozmawia z nim o rozwoju gospodarki internetu, sile pisania, komunikacji, a także o tym, dlaczego członkowie zarządu są
jak postacie z Pokémonów, z których każda ma inne moce.

JEST ROZMOWA. JEST RIPOSTA
W polskiej przestrzeni podcastowej pojawiła się nowa audycja – jest nią podcast Jest rozmowa, jest Riposta prowadzony przez Agencję Marketingową Riposta, a prowadzącym
audycję jest, nie kto inny, jak doświadczony podcaster i nowy szef Riposty – Mateusz
Grzeszczuk. Podcast wystartował w kwietniu 2022 roku i od razu zaczął poruszać ważne
tematy z obszaru marketingu, komunikacji, marki osobistej i wsparcia sprzedaży. Na pierwszy ogień poszedł LinkedIn, a konkretnie rozmowa z Karolem Stróżem, który podkreślił,
że należący do Microsoftu serwis społecznościowy, to nie transakcje a relacje.

Posłuchaj
odcinka:

W sieci pojawiły się już kolejne odcinki tego ripostowego podcastu, ale na początek zapraszam do wysłuchania pierwszego z nich.

MINDSET SZEFA: O CZYM NAPRAWDĘ MARZĄ SZEFOWIE?
Myślę, że mogłeś mieć okazję poznać autorkę tego podcastu. Mindset Szefa to nie tylko podcast, ale też książka, których elementem wspólnym jest Monika Reszko – autorka wspomnianej książki oraz prowadząca ten podcast. Przy okazji nadmienię, że właśnie ukazała
się druga książka Moniki o przewrotnym tytule Mindf**k Szefa.
Proponuję przesłuchać wszystkie odcinki podcastu, bo ich długość to średnio kilkanaście
minut, a treść – nawet jeśli nie odkrywcza – to zasługująca na wielokrotne powtarzanie.

Posłuchaj
odcinka:

Nieważne od którego odcinka zaczniesz przygodę z podcastem Moniki, nie możesz ominąć
odcinka: O czym naprawdę marzą szefowie? To odcinek o każdym z nas! Posłuchaj i odpowiedz sobie na to samo pytanie: o czym marzysz szefie? Jak już posłuchasz, to zacznij działać
w kierunku odzyskania kontroli nad świadomym działaniem w kierunku realizacji marzeń.

Focus on Business Polska | maj–czerwiec 2022
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WIND OF CHANGE powiał
w Trójmieście: The BSS Forum
i Gala Outsourcing Stars 2022

Ponad 1200 uczestników Targów Pracy, wieczoru Before Night, konferencji The BSS Forum i Gali
Outsourcing Stars, kilkanaście wykładów i prelekcji, setki wartościowych debat i spotkań, długo
wyczekiwany przez gości networking, a wszystko zwieńczone rozrywką w najlepszym wydaniu.
Już po raz dziewiąty Pro Progressio zorganizowała uznawane za jedno z najbardziej inspirujących
i integrujących branżę wydarzenie networkingowe sektora BSS w Europie.
11

BIZNES

TARGI PRACY

Zgodnie z motywem przewodnim wydarzenia Wind of Change, po raz pierwszy Pro Progressio przyjęła nową formułę swojej
dorocznej imprezy, uzupełniając odbywające się w Trójmieście Forum i Galę o Targi Pracy „Moja Praca, Mój Rozwój, Mój Wybór”
oraz warsztaty dla studentów i pracowników sektora BSS. Po raz pierwszy w Polsce agenda wydarzenia skierowana została nie
tylko do kadry menedżerskiej, ale także do pracowników z Polski i cudzoziemców, zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Targi Pracy w imponującym gmachu gdańskiej ASP odwiedziło łącznie ponad 800 osób.

12
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CITY TOUR

Dużą popularnością wśród wydarzeń
towarzyszących Gali i Forum cieszył się
m.in. City Tour – autokarowa wycieczka
szlakiem najciekawszych inwestycji biurowych w Trójmieście połączona z wizytami w kilku topowych obiektach, mogących poszczycić się najbardziej atrakcyjną ofertą dla najemców.

BEFORE NIGHT WŚRÓD GWIAZD

Tradycyjnie już liczne grono gości zjawiło się na „Before Night” – wieczorze networkingowym w przeddzień The BSS Forum.
Tym razem uczestnicy mieli okazję spędzić miło czas przy winie i przekąskach, podziwiając do późnych godzin spektakularną
panoramę miasta i wybrzeża z wytwornych wnętrz 34. piętra wieżowca Olivia Star. Wielu gości rozpoczęło wieczór od wizyty
w Olivia Garden – zrealizowanym z niezwykłym rozmachem ogrodzie tropikalnym na parterze obiektu.

Focus on Business Polska | maj–czerwiec 2022
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THE BSS FORUM

Odbywające się w hotelu Courtyard By Marriott Gdynia Waterfront The BSS Forum zgromadziło kilkuset uczestników i kilkudziesięciu prelegentów z Polski i z zagranicy. Program debat i prelekcji poświęconych aktualnym trendom i wyzwaniom w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu podzielono na trzy równoległe panele tematyczne dotyczące obszarów, takich jak: Biznes,
Sprzedaż i Rozwój oraz HR. Gościem specjalnym wydarzenia był Peter Ryan z kanadyjskiego ośrodka doradczego Ryan Strategic
Advisory, który zaprezentował, m.in. zestawienie najbardziej pożądanych lokalizacji dla centrów BPO na świecie w roku 2022.
– Co roku celem The BSS Forum jest poruszanie najważniejszych dla branży nowoczesnych usług dla biznesu tematów
i wyzwań, z którymi ten sektor się mierzy. Udział blisko 400 gości z Polski, Europy i Kanady potwierdził, że agenda, którą przygotowaliśmy, trafiła w potrzeby słuchaczy. Bardzo się cieszę, że w tym roku dodaliśmy do The BSS Forum również Targi Pracy – to
był element, którego nam brakowało i już teraz wiemy, że targi na stałe dołączą do naszych dorocznych wydarzeń. W Trójmieście
miał powiać wiatr biznesowych zmian. I tak się stało – mówi Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio.

14
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GALA OUTSOURCING STARS 2022
Jednym z najbardziej wyczekiwanych
punktów wydarzeń organizowanych
przez Pro Progressio była dziewiąta
edycja Gali Outsourcing Stars. Tym
razem setki gości zgromadziły się
w industrialnych wnętrzach budynku
Plenum w Gdańskiej Stoczni, by wziąć
udział w uroczystym, branżowym podsumowaniu roku, któremu, jak zawsze,
towarzyszyła znakomita oprawa
muzyczna.
Jak co roku, podczas Gali Outsourcing Stars zostały ogłoszone wyniki
konkursu Outsourcing Stars, w którym Pro Progressio nagradza najprężniej rozwijające się firmy oraz instytucje otoczenia sektora nowoczesnych
usług dla biznesu. W tym roku wręczono łącznie 13 statuetek.
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W GRONIE LAUREATÓW KONKURSU OUTSOURCING STARS 2022 ZNALEŹLI SIĘ:

16

BPO: INFOSYS

SSC: 3M GSC POLAND

CALL CONTACT CENTER: TRANSCOM WORLDWIDE POLAND

IT – SOFTWARE DEVELOPMENT: SOFTSERVE POLAND

HR /REKRUTACJE STAŁE: MANPOWERGROUP

IT CONTRACTING: LINK GROUP
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RPA: NORDEA BANK ABP

KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE: BPION POLAND

DEWELOPER: CAVATINA

REAL ESTATE: CBRE

MIASTO: INVEST IN POMERANIA, TRÓJMIASTO

BIZNES

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA BIZNESU: INOVATICA AGV

MANAGER ROKU: MAREK SZUL – VICE PRESIDENT, LIONBRIDGE

18
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ZARZĄD PRO PROGRESSIO DZIĘKUJE PARTNEROM I SPONSOROM
ZA WSPARCIE ORGANIZACJI I REALIZACJI TARGÓW PRACY,
THE BSS FORUM I GALI OUTSOURCING STARS

ORGANIZATOR

PARTNER STRATEGICZNY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR PLATYNOWY

MIASTA PARTNERSKIE

PARTNERZY I SPONSORZY
OUTSOURCING
VERBAND
GERMAN
OUTSOURCING
ASSOCIATION

PATRONI MEDIALNI

OUTSOURCING
JOURNAL
SHARED KNOWLEDGE
FOR D-A-CH & GLOBAL
MARKETS

PATRON HONOROWY

IPOSTA

BIZNES

Padel – sport idealny dla firmy!
Za nami pierwsze Biznesowe Mistrzostwa Polski 2022 w Padlu. Zwycięzcą została drużyna
Strefy Tenisa, największego internetowego sklepu tenisowego w Polsce.

W padlowym sercu Warszawy – ProPadel

klientów. Po turnieju odbył się business

Na wszystkich chcących spróbować

Warsaw, 23 kwietnia br. po raz pierwszy

mixer, który pozwolił na zbudowanie

swoich sił czeka pierwszy w Polsce profe-

spotkali się zapaleni padliści i padlistki,

wartościowej sieci kontaktów, wymianę

sjonalny, całoroczny klub do gry w padla,

aby rywalizować o tytuł biznesowego

doświadczeń oraz zdobycie partnerów

który mieści się na ul. Jutrzenki 12

Mistrza Polski. Pierwsze miejsce zajęła

z innych branż – mówi Jan Brynczak

w Warszawie. Dostępnych jest tam pięć

reprezentacja Strefy Tenisa w składzie:

z ProPadel Warsaw.

pełnowymiarowych kortów pod dachem,

Piotr Kiljański, Adam Sylwestrzak, Marek

Partnerem i Sponsorami wydarze-

w tym jeden kort „centralny” typu Pano-

Lipiński, Filip Wysocki. Drugie miejsce

nia byli: Pro Progressio, Agencja Marke-

rama. Można tam odkryć nową miejską

zdobyła ENIGMA SOI, którą reprezen-

tingowa Riposta, Brynczak Business Solu-

zajawkę i sprawdzić w co grają po godzi-

towali: Mateusz Waldek, Robert Orczy-

tions, deSabor Luxury Collection Group,

nach Radwańska, Boniek czy Zlatan.

kowski, Michał Stawiński. Na najniższym

Bawaria Motors, Strefa Tenisa oraz Pol-

stopniu podium pojawili się: Radosław

ska Federacja Padla.

Frydrych, Konrad Raczyński, Piotr Mak-

większą popularność zyskał w Hiszpanii

PADEL – TU STAWIA SIĘ NA RELACJE

i Argentynie. Dziś przeżywa bezpreceden-

Dodatkowo przyznano również

Padel to bardzo łatwy, socjalny sport

sowy boom w krajach skandynawskich

jedną nagrodę specjalną dla MVP tur-

rakietowy. Łączy w sobie elementy kla-

i ma ogromny potencjał, by osiągnąć taki

nieju, która powędrowała do Katarzyny

sycznego tenisa i squasha. Nadaje się dla

sam sukces w Polsce. Dyscyplina znala-

Plewy z drużyny PZU Życie.

każdego – grać w niego mogą z powo-

zła się w programie Igrzysk Europejskich,

– Mistrzostwa były nie tylko imprezą

dzeniem zarówno wprawieni zawod-

które w 2023 r. odbędą się w Krakowie,

sportową, lecz przede wszystkim wyda-

nicy, jak i osoby początkujące. Wystarczy

a istnieje duże prawdopodobieństwo,

rzeniem dla firm, które doceniają moc

mieć specjalną rakietę, partnera do gry

że niebawem pojawi się na Igrzyskach

networkingu i chciały zyskać nowych

i można stanąć do zespołowej rywalizacji.

Olimpijskich. 

simowicz z drugiej drużyny ENIGMA SOI.
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Padel powstał ponad pół wieku
temu w meksykańskim Acapulco, a naj-

Focus on Business Polska | maj–czerwiec 2022

Focus on Business Polska | maj–czerwiec 2022

21

BIZNES

Nowa ustawa deweloperska
Tekst | Marcin Witkowski

29 kwietnia 2022 roku minęło 10 lat od wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 roku
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie nazywanej
ustawą deweloperską. W okresie tych 10 lat ustawa deweloperska była wielokrotnie krytykowana.
Podnoszono, że jej przepisy są zbyt ogólne i mało precyzyjne. Z biegiem czasu stało się jasne,
że wymaga ona zmian, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony nabywców.

Wsłuchując się w krytyczne głosy doty-

lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-

deweloperów. Taki stan rzeczy niewąt-

czące ustawy deweloperskiej z 2011 r.,

dzinnego, a lokal użytkowy będzie sta-

pliwie stanowił zagrożenie dla inte-

polski ustawodawca przystąpił do prac

nowił część tego samego przedsięwzię-

resów konsumentów, dlatego ustawo-

nad wprowadzeniem nowej ustawy.

cia. Chodzi tu o przypadki dotyczące

dawca zdecydował się na wprowadzenie

Rezultatem tych działań było uchwa-

nabywania lokali mieszkalnych lub

do nowej ustawy deweloperskiej instytu-

lenie w dniu 20 maja 2021 r. ustawy

domów jednorodzinnych wraz z udzia-

cji umowy rezerwacyjnej.

o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-

łami w lokalach garażowych, czy komór-

kalnego lub domu jednorodzinnego

kach lokatorskich.

Zgodnie z nową regulacją istotą
umowy rezerwacyjnej jest czasowe

oraz Deweloperskim Funduszu Gwaran-

Co więcej, część przepisów ustawy

wyłączenie z oferty sprzedaży lokalu

cyjnym, która wejdzie w życie 1 lipca

deweloperskiej z 2021 r. będzie się także

mieszkalnego albo domu jednorodzin-

2022 r. Nowa ustawa deweloperska

stosować do umów sprzedaży wybudo-

nego wybranego przez rezerwującego.

wprowadza istotne zmiany, które mają

wanych już lokali mieszkalnych i domów

Umowa rezerwacyjna powinna być za

zapewnić przede wszystkim większą

jednorodzinnych, zawieranych przez

warta w formie pisemnej pod rygo-

ochronę nabywców lokali mieszkalnych

przedsiębiorców innych niż deweloperzy,

rem nieważności.

i domów jednorodzinnych.

czyli takich, którzy nabyli lokale od dewe-

Nowa ustawa deweloperska będzie miała zastosowanie
nie tylko do umów deweloperskich, czyli tych
zawieranych przed lub w trakcie realizacji inwestycji
deweloperskiej, lecz także do umów zawieranych przez
dewelopera już po zakończeniu budowy.

Zgodnie z nową ustawą dewelo
perską każda umowa objęta zakresem
jej regulacji może być poprzedzona
umową rezerwacyjną.
Opłata rezerwacyjna nie będzie
obowiązkowym elementem umowy rezerwacyjnej. Jeżeli jednak strony zdecydują
się na wprowadzenie opłaty rezerwacyjnej do umowy, jej wysokość nie będzie
mogła przekroczyć 1% ceny lokalu miesz-

ZAKRES STOSOWANIA NOWEJ USTAWY
DEWELOPERSKIEJ

lopera, aby odsprzedawać je dalej konsu-

kalnego albo domu jednorodzinnego

mentom. W tym przypadku zakres zasto-

określonej w prospekcie informacyjnym.

Nowa ustawa deweloperska będzie miała

sowania nowej ustawy obejmie przepisy

zastosowanie nie tylko do umów dewelo-

dotyczące umowy rezerwacyjnej oraz

ŚRODKI OCHRONY WPŁAT NABYWCY

perskich, czyli tych zawieranych przed

odbioru przedmiotu umowy.

Nowa ustawa deweloperska przewiduje

lub w trakcie realizacji inwestycji dewe-
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tylko dwa środki ochrony wpłat nabywcy,

loperskiej, lecz także do umów zawiera-

UMOWA REZERWACYJNA

tj. otwarty i zamknięty mieszkaniowy

nych przez dewelopera już po zakończe-

Stara ustawa deweloperska nie zawiera

rachunek powierniczy.

niu budowy.

postanowień dotyczących umowy

Przed rozpoczęciem sprzedaży lo-

Ponadto, ustawodawca przewidział,

rezerwacyjnej. Umowa ta wykształ-

kali lub domów jednorodzinnych dewelo-

że nowa ustawa deweloperska znajdzie

ciła się w praktyce obrotu gospodar-

per powinien zawrzeć z bankiem umowę

zastosowanie także do umów dot. lokali

czego. Wobec braku regulacji ustawo-

otwartego mieszkaniowego rachunku

użytkowych, jeżeli taka umowa będzie

wej treść umowy rezerwacyjnej była

powierniczego albo zamkniętego miesz-

zawierana razem z umową sprzedaży

kształtowana właściwie dowolnie przez

kaniowego rachunku powierniczego.
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Utworzenie Funduszu należy
ocenić pozytywnie. Niewątpliwie
mechanizm umożliwiający
odzyskanie wpłaconych przez
nabywców kwot na poczet ceny
był potrzebny.

Ustawa deweloperska z roku 2011 nie

Gwarancyjny („Fundusz”), który stanowi

w szczególności w przypadku odstąpie-

określała momentu, w którym dewelo-

wyodrębniony rachunek w Ubezpiecze-

nia od umowy przez nabywcę lub odstą-

per powinien zawrzeć umowę rachunku

niowym Funduszu Gwarancyjnym.

pienia od umowy przez syndyka, w przy-

powierniczego.

Środki Funduszu mają pochodzić

padku ogłoszenia upadłości dewelopera.

Umowa rachunku powierniczego

m.in. ze składek wpłacanych przez dewe-

Utworzenie Funduszu należy oce-

powinna być zawarta dla danego przed-

loperów. Składka na Fundusz będzie obli-

nić pozytywnie. Niewątpliwie mecha-

sięwzięcia deweloperskiego. Jeżeli jednak

czana jako iloczyn stawki procentowej

nizm umożliwiający odzyskanie wpła-

w ramach danego przedsięwzięcia dewe-

określanej przez właściwego Ministra

conych przez nabywców kwot na poczet

loperskiego wyodrębniono etapy, rachu-

oraz wartości wpłaty dokonanej przez

ceny był potrzebny. Z drugiej strony

nek powierniczy powinien być zawarty

nabywcę albo dewelopera na mieszka-

trzeba również zauważyć, że koniecz-

dla każdego etapu odrębnie.

niowy rachunek powierniczy.

ność opłacania składek na Fundusz przy-

Do istotnych zmian wprowadzo-

Środki zgromadzone w Fundu-

czyni się do zwiększenia kosztów realiza-

nych przez nową ustawę deweloperską

szu będą przeznaczone m.in. na zwrot

cji inwestycji deweloperskich, co może

należy zaliczyć także obowiązek utrzy-

wpłat nabywców dokonanych na otwarty

w rezultacie doprowadzić do wzrostu cen

mywania przez dewelopera otwartego

mieszkaniowy rachunek powierniczy,

lokali na rynku deweloperskim.

mieszkaniowego rachunku powierniczego
aż do momentu przeniesienia prawa własności z ostatniej umowy deweloperskiej
zawartej w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub etapu.

DEWELOPERSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY

Autor
Marcin Witkowski | radca prawny
Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni

Nowa ustawa deweloperska ustanawia ponadto Deweloperski Fundusz
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Kodeks pracy po nowemu
O zmianach, które czekają nas jeszcze w tym roku po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy,
rozmawiamy z Michałem Lisawą, LL.M, Adwokatem kierującym działem prawa pracy w Baker McKenzie.

FOCUS ON Business: Słyszymy ostat-

Obecnie zakazane jest zatrudnia-

Te zmiany także wynikają z unijnej

nio wiele o tym, że wchodząca w życie

nie pracowników opiekujących się dziec-

dyrektywy 2019/1158. Przede wszystkim,

za kilka miesięcy nowelizacja Kodeksu

kiem do lat 4, bez ich zgody, w godzinach

urlop rodzicielski będzie wydłużony z 32

pracy ma na celu zapewnienie równo-

nadliczbowych, w porze nocnej, w syste-

do 41 tygodni w przypadku urodzenia

wagi między życiem zawodowym a pry-

mie przerywanego czasu pracy, jak rów-

jednego dziecka oraz z 34 do 43 w przy-

watnym pracujących rodziców i opie-

nież delegowanie ich poza stałe miejsce

padku urodzenia więcej niż jednego

kunów. Jakie konkretnie regulacje

pracy. Zakaz ten ma zostać rozszerzony

dziecka. Urlop ten będzie nadal przy-

mają więc zapewnić tym grupom pra-

na pracowników opiekujących się dziec-

sługiwał łącznie obojgu rodzicom. Jed-

cowników lepszy „work-life balance”?

kiem do lat 8.

nak każdemu z nich będzie przysługi-

Michał Lisawa, Baker McKenzie:

Zatrudnieni opiekujący się dziec-

wać wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu

Zmiany te wynikają z unijnej dyrektywy

kiem do lat 8 będą także mogli wniosko-

rodzicielskiego z powyższego całkowitego

2019/1158 w sprawie równowagi mię-

wać o elastyczną organizację pracy, czyli

wymiaru urlopu. Prawa tego nie będzie

dzy życiem zawodowym a prywatnym

zastosowanie wobec nich telepracy, ela-

można przenieść na drugiego z rodziców.

rodziców i opiekunów, zwanej także

stycznego systemu czasu pracy (np. prze-

Rozszerzona ma zostać także ochro-

dyrektywą work-life balance. Mają one

rywanego czasu pracy, skróconego tygo-

na pracowników korzystających z upraw-

na celu ułatwienie rodzicom godzenia

dnia pracy czy pracy weekendowej),

nień związanych z rodzicielstwem.

życia zawodowego z rodzinnym. Polska

ruchomego czasu pracy lub indywidu-

Po pierwsze, co do zasady, ochrona przed

ma obowiązek wprowadzić te nowe prze-

alnego rozkładu pracy, a także o obni-

zwolnieniem ma obejmować nie tylko

pisy do 1 sierpnia 2022 r.

żenie wymiaru czasu pracy. Jednak pra-

pracowników korzystających z urlopów

W szczególności, pracownicy zys

codawca będzie mógł odmówić, przed-

związanych z rodzicielstwem, lecz także

kają prawo do 5 dni specjalnego niepłat

stawiając uzasadnienie odnoszące się

korzystających z elastycznej organizacji

nego urlopu opiekuńczego rocznie.

do potrzeb lub możliwości pracodawcy.

pracy. Po drugie, zakaz zwolnień ma obejmować także zakaz prowadzenia przygo-

Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy 2019/1158 w sprawie
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców
i opiekunów, zwanej także dyrektywą work-life balance.

towań w związku z zamiarem zwolnienia pracownika. Po trzecie, okres ochrony
ma się rozpoczynać już od dnia złożenia przez pracownika odpowiedniego
wniosku o urlop lub elastyczną organizację pracy.
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Będzie on mógł być wykorzystany w celu

Zmiany dotyczą również kwestii zwią-

Szczególnie kontrowersyjny wydaje

zapewnienia osobistej opieki lub wspar-

zanych z urlopami macierzyńskim,

się zakaz prowadzenia przygotowań

cia osobie będącej członkiem rodziny lub

rodzicielskim oraz wychowawczym.

w związku z zamiarem zwolnienia pra-

zamieszkującej w tym samym gospodar-

Dojdzie m.in. do poszerzenia zakresu

cownika. Nie jest jasne czego dokład-

stwie domowym, która wymaga znacznej

ochrony pracowników przebywających

nie nie będzie mógł robić pracodawca.

opieki lub wsparcia z poważnych wzglę-

na urlopach macierzyńskich, urlopach

Przykładowo, powstaje wątpliwość, czy

dów medycznych.

na warunkach urlopów macierzyń-

zakaz ten obejmuje także przeprowadza-

Pracownikom będzie także przy-

skich oraz urlopach rodzicielskich.

nie analiz pracowniczych lub zbieranie

sługiwać zwolnienie od pracy w wymia-

Pracodawcy w czasie, gdy pracow-

opinii o danym pracowniku.

rze 2 dni albo 16 godzin rocznie z powodu

nicy będą przebywać na wspomnia-

działania siły wyższej, w pilnych sprawach

nych urlopach nie tylko, co do zasady,

Zmiany mają dotyczyć także m.in.

rodzinnych spowodowanych chorobą lub

nie będą mogli wypowiedzieć ani roz-

długości okresu próbnego. Jak długo

wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natych-

wiązać z nimi stosunku pracy, ale nie

po nowelizacji przepisów będziemy

miastowa obecność pracownika. W okre-

będą mogli również prowadzić przygo-

mogli pracować lub zatrudniać na pod-

sie tego zwolnienia pracownicy zachowają

towań w związku z zamiarem rozstania

stawie umowy o pracę na czas próbny?

prawo do połowy wynagrodzenia.

się z pracownikiem.
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on uwzględnić wniosek. Ewentualna
odmowa będzie musiała być uzasadniona, biorąc pod uwagę potrzeby pracodawcy i pracownika.
Od nastania pandemii ogromna liczba
zatrudnionych pracuje zdalnie lub
hybrydowo, z perspektywą trwałego
utrzymania takiego modelu. Czy kwestie dotyczące takich trybów pracy
i okoliczności z nimi związanych doczekają się regulacji?
Obecnie przepisy przewidują różne
typy wykonywania pracy zdalnej. Od kilkunastu lat w Kodeksie pracy jest uregulowana telepraca. Powinna ona być stosowana, gdy praca jest wykonywana
regularnie poza zakładem pracy, a pracownik przekazuje pracodawcy wyniki
swojej pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Telepraca jest sformalizowana i stosunkowo
mało elastyczna.

Wielu pracodawców tworzy
swoje własne procedury
wewnętrzne dotyczące
pracy zdalnej i hybrydowej,
które mają obowiązywać
także po pandemii.
Obecnie okres próbny może trwać

wiele nowych wyzwań. Które z nich

maksymalnie 3 miesiące, niezależnie

mogą sprawić pracodawcom najwię-

od rodzaju i długości planowanej kolej-

cej kłopotów?

Natomiast w 2020 r. wprowadzono
możliwość tymczasowego wykonywania

nej umowy o pracę z pracownikiem.

Warto zwrócić uwagę na dwie do

pracy zdalnej na polecenie pracodawcy

Po zmianach, w niektórych sytuacjach

datkowe zmiany, które mogą okazać się

w związku z COVID-19. Jednak przepisy

okres próbny będzie musiał być krótszy.

wyzwaniem dla pracodawców. Pierwsza

te są bardzo ogólne i mają obowiązywać

Nie będzie mógł przekraczać:

dotyczy umów o pracę na czas określony.

jedynie w okresie stanu zagrożenia epi-

• 1 miesiąca – w przypadku zamiaru

Planowane jest ujednolicenie zasad wypo- demicznego albo stanu epidemii COVID-

zawarcia kolejnej umowy o pracę

wiadania umów terminowych i bezter-

na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,

minowych. W szczególności, pracodawca

19 i przez 3 miesiące po ich odwołaniu.
Jednocześnie, w połowie 2020 r.

• 2 miesięcy – w przypadku zamiaru za-

będzie musiał podać przyczynę uzasad-

rząd zapowiedział nowe regulacje pracy

warcia kolejnej umowy o pracę na czas

niającą wypowiedzenie umowy na czas

zdalnej w Kodeksie pracy. Miałyby one

określony wynoszący co najmniej 6 mie-

określony, a także skonsultować zamiar

zastąpić przepisy o telepracy oraz tym-

sięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

jej wypowiedzenia ze związkiem zawodo-

czasowej pracy zdalnej w związku

Powyższe okresy będzie można

wym. Natomiast pracownik będzie mógł

z COVID-19. Przedstawiono kilka kolej-

wydłużyć o maksymalnie 1 miesiąc jeżeli

wystąpić do sądu z roszczeniem o przy-

nych projektów nowej regulacji, ale wciąż

będzie to uzasadnione rodzajem pracy.

wrócenie do pracy.

nie została ona uchwalona. W związku

Ponadto, w umowie o pracę na

Ponadto, pracownicy zatrud-

z tym, wielu pracodawców tworzy swoje

okres próbny będzie można zastrzec,

nieni co najmniej 6 miesięcy będą mogli

własne procedury wewnętrzne dotyczące

że przedłuży się ona o czas ewentualnego

wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju

pracy zdalnej i hybrydowej, które mają

urlopu lub innej usprawiedliwionej nie-

pracy, zmianę rodzaju umowy na umowę

obowiązywać także po pandemii. Może

obecności pracownika w pracy.

na czas nieokreślony lub o zatrudnie-

jednak okazać się, że trzeba będzie je

nie w pełnym wymiarze czasu pracy.

zmieniać gdy nowe przepisy wejdą

Wydaje się, że podczas gdy nowelizacja

Pracodawca będzie musiał odpowie-

wreszcie w życie.

niesie pewne ułatwienia dla pracowni-

dzieć na piśmie w terminie 1 mie-

ków, po stronie pracodawców stworzy

siąca. W miarę możliwości, powinien
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Dziękujemy za rozmowę.
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BIZNES
CASE STUDY

Same narzędzia nie wystarczą
– zarządzanie zmianą jako
komplementarny element wdrożenia
nowoczesnych systemów IoT/IoB
Tekst | Sebastian Młodziński

Wdrożenie systemu, który ma usprawnić działalność przedsiębiorstwa, powinno być dla firmy i jej
pracowników pozytywnym doświadczeniem. Nowe narzędzie, nowe możliwości, lepsza organizacja, większa
efektywność… Tak to wygląda w planach i dokumentach. Rzeczywistość bywa jednak mniej kolorowa,
bo każda zmiana powoduje opór. Z pomocą przychodzi odpowiednie zarządzanie tym procesem.

Skąd w ogóle biorą się problemy?

urządzenia z zakresu IoT (Internet Rze-

ZROZUMIENIE PODSTAWĄ ZAUFANIA

Decyzję o wdrożeniu podejmuje zwy-

czy) i IoB (Internet Zachowań). Pracow-

No właśnie, zrozumienie jest kluczem

kle zarząd. To on ma przekonanie,

nicy muszą zmierzyć się z siecią czujni-

do sukcesu. Żeby wprowadzenie nowego

że wybrane narzędzie będzie najbardziej

ków, które komunikują się ze sobą, prze-

systemu miało sens i przyniosło oczeki-

optymalne dla firmy. To on brał udział

kazują informacje. Co więcej – wpły-

wane rezultaty, cała firma musi się zga-

w prezentacjach systemu, słuchał argu-

wają też na zmianę ich zachowań. I choć

dzać na tę zmianę i mieć świadomość

mentów dostawcy czy producenta. To

zmiany te w ostatecznym rozrachunku

tego, co ona ze sobą niesie. Kluczową rolę

on w końcu zna korzyści – także, a może

mogą być dobre, to – jeśli zespół nie rozu-

w przygotowaniu pracowników do tego

przede wszystkim finansowe – jakie

mie, jak działa system i po co został wdro-

etapu spełnia odpowiednia komunikacja.

przyniesie implementacja rozwiązania.

żony – nie będzie chciał z niego korzystać.

Odpowiednia, to znaczy: dopasowana

Jednak to zwykle nie on jest głównym

Skąd to wiem? Widzę, jak wygląda

do każdej grupy odbiorców. Nie chodzi

proces wdrożenia systemu TIMATE

bowiem tylko o to, żeby poinformować

użytkownikiem systemu.

Zrozumienie jest kluczem do sukcesu. Żeby wprowadzenie
nowego systemu miało sens i przyniosło oczekiwane
rezultaty, cała firma musi się zgadzać na tę zmianę i mieć
świadomość tego, co ona ze sobą niesie.
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o zmianie, uzasadnić ją, raportować jej
przebieg i podsumowywać rezultaty. Dużo
ważniejsze jest, by poszczególne kroki
komunikacji odpowiadały na ewentualne
niepokoje grup pracowników. Każda grupa
bowiem ma inne problemy i priorytety.
Inaczej do zmian podchodzi zarząd,

A po drugiej stronie są ludzie, któ-

w przedsiębiorstwach. To narzędzie,

inaczej kadra kierownicza, inaczej zespoły

rzy do zmian podchodzą ze sporym scep-

które monitoruje pracę i pozwala wych

pracujące w hali produkcyjnej czy w tere-

tycyzmem. Nie chcą „poprawiać tego,

wycić nieprawidłowości, wyeliminować

nie. A potrzebami każdej z tych grup

co dobre”. Chcą działać w rzeczywisto-

je i tym samym ułatwić tę pracę. Rezul-

trzeba się zaopiekować.

ści i środowisku, które rozumieją. Nie

tatem jest lepsze i bardziej przyjazne

Zarząd

mają ochoty na dodatkowy wysiłek,

środowisko pracy. Zarząd, który decy-

Zarządzający firmami chcą przede wszyst-

który wiąże się z poznawaniem narzę-

duje się na wdrożenie tego systemu,

kim wiedzieć, jakie korzyści finansowe

dzia i jego funkcjonalności.

wie, że poprawi on efektywność i przy-

i organizacyjne przyniesie im implemen-

niesie oszczędności. Jednakże pracow-

tacja nowego systemu. Chcą znać liczby

NOWOŚĆ DO POTĘGI

nicy, którzy otrzymują karty i codzienne

i procenty. I zwykle dostają je od produ-

Ta niechęć może się wzmagać w sytuacji,

informacje na temat swojej pracy, nie

centa rozwiązania jeszcze na etapie roz-

w której zarząd zdecyduje się na wpro-

zawsze potrafią skorzystać z tego, co sys-

mów o ofercie. To już wtedy poznają naj-

wadzenie technologii, która w ogóle

tem może im dać. Dlaczego? Bo nie rozu-

ważniejsze fakty, które pomagają im pod-

jest mało znana. Taki status wciąż mają

mieją, po co został wdrożony.

jąć decyzję o wdrożeniu.
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Jeśli przedsiębiorstwo
wdraża narzędzie
oparte na IoT,
pracownicy mogą
obawiać się nieznanej
im technologii. Jak
działają czujniki, które
będą rozmieszczone
w całej firmie, czy nie
emitują szkodliwego
promieniowania,
czy nie gromadzą
wrażliwych danych na
temat zatrudnionych?
Kadra kierownicza

dodatkowych czynności czy używania

w firmach. Ten audyt może trwać mie-

Kierownicy, team leaderzy i managerowie

nowych narzędzi (np. elektronicznych

siącami. Może też być prowadzony każ-

obawiają się zwykle tego, że wraz z poja-

kart). Obie strony tego medalu są równie

dego dnia, minuta po minucie. To wła-

wieniem się nowego systemu wzrośnie

ważne w komunikacji związanej z wdro-

śnie umożliwia system TIMATE, który

zakres ich pracy. Chcą więc wiedzieć, ile

żeniem. O obu trzeba szczerze i wyczer-

gromadzi tak potrzebne firmom kon-

czasu będą poświęcać na obsługę narzę-

pująco opowiedzieć. I obie przybliżyć

sultingowym dane o tym, jak zorganizo-

dzia, w jaki konkretnie sposób pomoże

podczas szkoleń.

wane są procesy i które z nich wymagają

im ono w pracy, jak wpłynie na ich spo-

Kto może to zrobić? W przypadku

poprawy. Te dane spływają do systemu

sób zarządzania, jak poprawi procesy, nad

dużych firm komunikacją zmiany może

co minutę. I od razu można je analizo-

którymi na co dzień czuwają.

zająć się odpowiednio przygotowany

wać. Skraca się więc czas na uzyskanie

Pracownicy

dział wewnętrzny, np. HR. W pozosta-

informacji o tym, jak w rzeczywistości

Dla pracowników najważniejsze jest to,

łych przypadkach z pomocą przycho-

działa przedsiębiorstwo.

by wykonać wszystkie swoje obowiązki

dzą zewnętrzne firmy konsultingowe,

Z drugiej strony – żeby wyniki

w przeznaczonym na to czasie. Dlatego

które profesjonalnie przygotują cały

i dane były jak najbardziej wiarygodne,

na początku pytają, czy nowe narzędzie

zespół na wprowadzenie nowej techno-

pracownicy powinni prawidłowo

pomoże im w realizowaniu zadań. Co zro-

logii. Wytłumaczą, jakie korzyści przy-

korzystać z dostarczonego im systemu.

zumiałe – każda nowość budzi przede

nosi, przeszkolą i zareagują na ewentu-

O wytłumaczenie im korzyści i zakomu-

wszystkim lęk. Nie każdy bowiem ma

alne niepokoje.

nikowanie zmiany zadba firma konsul-

ochotę uczyć się obsługi systemu, zwłasz-

tingowa, która jest jednym z beneficjen-

system przynosi. Dodatkowo – jeśli przed-

SYMBIOZA WDROŻENIA I KONSULTINGU,
CZYLI SYTUACJA WIN-WIN

siębiorstwo wdraża narzędzie oparte

Uznaliśmy, że w przypadku wdrożenia

Uruchamiany obecnie program

na IoT, pracownicy mogą obawiać się nie-

systemu TIMATE ścisła współpraca z fir-

pilotażowy sprawdzi, czy ta symbioza

znanej im technologii. Jak działają czuj-

mami konsultingowymi będzie najbar-

przyniesie odpowiednie efekty. Na to

niki, które będą rozmieszczone w całej

dziej efektywnym rozwiązaniem. Firmy

liczymy, bo przecież wprowadzanie inno-

firmie, czy nie emitują szkodliwego pro-

konsultingowe, zajmujące się identyfi-

wacji jest niezbędne do rozwoju firm

mieniowania, czy nie gromadzą wrażli-

kowaniem problemów z zarządzaniem

i zwiększania ich konkurencyjności. Uła-

wych danych na temat zatrudnionych?

i wprowadzeniem lean managementu

twianie tego procesu powinno być wspól-

I choć odpowiedzi na te pytania

w przedsiębiorstwach, opierają swoją

nym celem wszystkich dostawców tech-

na pewno uspokoją zespół, ważne jest

pracę na audycie procesów zachodzących

nologii. I mam nadzieję, że tak się stanie.

cza jeśli nie rozumie korzyści, jakie ten

tów wprowadzenia takiego narzędzia
do audytowanego przedsiębiorstwa.

to, aby je w sposób jasny i w odpowied
nim momencie przekazać wszystkim
zainteresowanym.

Autor

Jak to zrobić? Podstawą jest szczerość i otwartość. Wiadomo, że każda
zmiana to z jednej strony wyraźne korzy-

Sebastian Młodziński
CEO, TIMATE

ści, z drugiej jednak konieczność przemodelowania sposobu pracy, wykonywania
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Poprawnie wdrożona szeroka
hiperautomatyzacja,
czyli o Autonomous Enterprise
Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła to, co było od dawna nieuniknione – powszechną
automatyzację w wielu branżach oraz podkreśliła konieczność digitalizacji w przedsiębiorstwach.
Z fazy poznawania automatyzacji i robotyzacji, jako zupełnej nowości, wkroczyliśmy już w fazę
adaptacji do nowej rzeczywistości. Jak to wygląda w praktyce?

PIONIERZY AUTOMATYZACJI – BRANŻE,
KTÓRE AUTOMATYZUJĄ SIĘ NAJCHĘTNIEJ

w dużej mierze zależy od fazy samych

Jeśli można wyróżnić branże, od których

się nastawienie organizacji, ludzi, któ-

wszystko się zaczęło, niewątpliwie warto

rzy będą brali udział w procesach wdro-

zacząć od firm, które działają w sekto-

żenia, a finalnie będą korzystać z pracy

rze finansowym. To właśnie tam dostrze-

robota, a jednocześnie najczęściej nie

żono jedne z pierwszych procesów, które

mają wiele wspólnego z technologiami

warto, choć po części, przekazać w ręce

IT. Z tego względu warto położyć nacisk

robotom. Wśród pionierów robotyza-

na kompetencje cyfrowe pracowników,

cji znalazły się również globalne korpo-

jeszcze zanim zapadnie decyzja o wdro-

racje ze scentralizowanymi procesami.

żeniu automatyzacji.

przygotowań. Najważniejsze okazuje

Obecnie jednak skala automatyzacji jest

Mimo obietnicy tak zwanej demo-

na tyle szeroka, że trudno już wyłonić

kratycznej technologii, jaką miało być

branże, które przodują w tej dziedzinie.

RPA, nie należy całkowicie wykluczyć

Wciąż jednak można wyróżnić poszcze-

współpracy z działem IT. Aspekty projek-

gólne działy i procesy, które są automaty-

towe i deweloperskie generują bowiem

zowane w pierwszej kolejności. Do takich

wiele sytuacji, w których zaangażowa-

należą: finanse, księgowość, wsparcie

nie zespołów informatycznych okaże

sprzedaży, obsługa klienta oraz procesy

się niezbędne.

wspierające łańcuchy dostaw.

Kolejne wyzwanie to kwestia zwią-

Obecnie zmieniają się również stan-

zana ze środowiskiem pracowników

dardy automatyzacji odnośnie do wielko-

i atmosferą, jaką wzbudza proces wdroże-

ści firm, które decydują się na uspraw-

nia automatyzacji. To zagwozdka przede

nienie części procesów. Wśród naszych

wszystkim dla kadry zarządzającej, któ-

Klientów coraz częściej pojawiają się

rej zadaniem jest promowanie inicjatyw

średniej wielkości, a nawet mniejsze

automatyzacyjnych w taki sposób, aby

firmy zajmujące się produkcją i dystry-

nie budziły u pracowników niepokoju

bucją. Co ciekawe, zwiększa się również

o własne stanowisko pracy. Przychylność

ilość automatyzacji w przedsiębiorstwach

ze strony pracowników jest niezwykle

w obszarach marketingu i obsługi klienta.

ważna dla sukcesu wdrożenia automatyzacji. Idealna jest sytuacja, w której to pra-
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NIE TAKA AUTOMATYZACJA STRASZNA,
CZYLI JAKIE WYZWANIA NAPOTKAMY
PODCZAS WDROŻENIA

cownicy inicjują automatyzację kolejnych

Liczba i rodzaj wyzwań napotkanych

nych i powtarzalnych zajęć na rzecz tych,

w procesie wdrożenia automatyzacji

które umożliwią im dalszy rozwój.

procesów w firmie, a technologię postrzegają jako możliwość odciążenia ze żmud-

Mimo obietnicy tak
zwanej demokratycznej
technologii, jaką miało
być RPA, nie należy
całkowicie wykluczyć
współpracy z działem
IT. Aspekty projektowe
i deweloperskie generują
bowiem wiele sytuacji,
w których zaangażowanie
zespołów informatycznych
okaże się niezbędne.
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ODPOWIEDNI PROCES KLUCZEM
DO SUKCESU
Przy wyborze procesu do automatyzacji, jednym z czynników kwalifikujących powinna być liczba osób zaangażowanych w realizację konkretnego
procesu oraz jego wolumen transakcji.
Kolejny punkt dla automatyzacji procesu można przyznać za powtarzalność
czynności – im więcej w danym procesie, tym lepiej, pod warunkiem, że są to
zadania możliwe do rozpisania w postaci
logicznego drzewa wskazującego działania, które należy kolejno realizować.
Jeśli proces spełnia wszystkie powyższe
kryteria, pozostaje jeszcze jedno, mianowicie sprawdzenie, czy w danym procesie nie ma zbyt wielu wyjątkowych sytuacji. Zbyt duża liczba wyjątków może być
wskazaniem do uprzedniej optymalizacji
procesu, a dopiero w następnej kolejności jego automatyzacji.

Od lewej: Krzysztof Kuczkowski, Head of Intelligent Process Automation Delivery Team, Developer, UiPath MVP
oraz Konrad Jakubiec, Business Development Director, Mindbox SA.

Hiperautomatyzacji w porównaniu

Enterprise. Zagadnienie to dotyczy wdro-

AI, RPA, OCR, LOWCODE, PROCESS
MINING A AUTOMATYZACJA PROCESÓW

z ubiegłymi latami. Widać to chociażby

żenia automatyzacji możliwie w jak naj-

podczas wdrożeń technologii UiPath. Jej

większej liczbie procesów w firmie, które

Poprawnie wdrożona i działająca auto-

ekosystem ma na koncie ogromny roz-

w efekcie będą pracowały w tle codzien-

matyzacja zazwyczaj współpracuje

wój, cały czas rośnie również dostępność

nych działań przedsiębiorstwa i bez

z innymi narzędziami. W przypadku

dla użytkowników typowo biznesowych,

konieczności częstych ingerencji pra-

procesów, które wymagają przełącza-

dysponujących jedynie podstawową wie-

cowników. Doprowadzenie automaty-

nia się między systemami lub konfigu-

dzą z zakresu technologii cyfrowej. Takie

zacji do takiego poziomu pozwoli na cał-

racji czy skanowania dokumentów, dos

podejście skutecznie pozwala na posze-

kowitą eliminację tak zwanych wąskich

konale sprawdzi się rozwiązanie RPA.

rzenie skali wykorzystania Hiperautoma-

gardeł, upraszczając i przyspieszając

Dobrze skonfigurowany OCR z kolei

tyzacji we współczesnym biznesie.

praktycznie wszystkie procesy w firmie.

może przynieść w danym procesie dużą
oszczędność. Skuteczne zastosowanie AI
jest uwarunkowane przez dobrze przepracowany use case oraz poprawnie przeprowadzony proces wdrożeniowy. Każde z tych narzędzi na różnych poziomach
współdziała w projektach automatyzacji procesów. Poprawne wskazanie
problemu oraz zamierzonych efektów

Analityczne algorytmy, ułatwiające codzienną pracę
systemy OCR czy choćby coraz popularniejsze chatboty
to dowody na częstszą obecność Hiperautomatyzacji
w porównaniu z ubiegłymi latami. Widać to chociażby
podczas wdrożeń technologii UiPath.

to krok, który poprzedza i warunkuje

Szersza skala zastosowania auto-

Ponadto w przyszłości automatyza-

wybór konkretnych narzędzi. Śmiało

matyzacji pozwala również na wyróżnie-

cja z pewnością wkroczy na zupełnie

można powiedzieć, że taka jest właś

nie trendów, które uwypuklają się w tej

nowe obszary, które na chwilę obecną

nie istota Hiperautomatyzacji – dobór

dziedzinie. Do popularnych rozwiązań

jeszcze nie istnieją. Zautomatyzowane

i połączenie odpowiednich narzędzi oraz

z pewnością możemy zaliczyć, oprócz

już procesy będą wpływały na two-

ich współdziałanie.

wspomnianych chatbotów, również sys-

rzenie nowych produktów i modeli

temy OCR. Przy wyborze procesów i robo-

biznesowych.

HIPERAUTOMATYZACJA JAKO ROZWIĄZANIE
STOSOWANE NA SZEROKĄ SKALĘ

tyzacji nie bez znaczenia będą również

Popularność Hiperautomatyzacji trudno

ces minning.

narzędzia do tzw. task minning oraz pro-

jest rzetelnie ocenić, ale z pewnością
wykorzystania. Analityczne algorytmy,

O PRZYSZŁOŚCI, CZYLI NAJBLIŻSZE LATA
HIPERAUTOMATYZACJI

ułatwiające codzienną pracę systemy OCR

Rozważania o przyszłości Hiperauto

czy choćby coraz popularniejsze chat-

matyzacji można na ten moment zamk

boty to dowody na częstszą obecność

nąć w dwóch słowach – Autonomous

możemy już mówić o dużym wzroście jej
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Jak umeblować wielofunkcyjną
przestrzeń biurową?
Tekst | Agata Józefiak

Nowoczesne podejście do biur traktuje je jako więcej niż miejsca pracy. Dla pracowników, szczególnie
po długim okresie pracy zdalnej, są to również punkty interakcji społecznych, szkoleń, warsztatów
i zajęć sportowych. W związku z tym zmieniły się oczekiwania dotyczące przestrzeni i jej wyposażenia.

Oczekujemy większej elastyczności i uni-

indywidualnego skupienia, spotkań

stoły konferencyjne i jadalniane, stoliki

wersalności, a także możliwości zmiany

biznesowych, video konferencji i roz-

kawowe – w prosty sposób stanie się wie-

funkcjonalnej aranżacji. Biura mają dopa-

mów telefonicznych, wspólnych sesji

lofunkcyjna. Będzie również korzyst-

sowywać się do zmiennych potrzeb –

roboczych, narad zespołowych i burz

nie wpływała na produktywność i kre-

powiększenia się zespołu, zmiany stylu

mózgów. Przestrzeń wyposażona w róż-

atywność pracowników, dając im możli-

pracy i chęci wykorzystania ich po pracy.

nego rodzaju blaty – kilka typów biurek,

wość wspólnej pracy i wstania od biurka.

Powinny charakteryzować się dużymi
możliwościami adaptacyjnymi i nie-

Przestrzeń
wyposażona
w różnego
rodzaju blaty
w prosty sposób
stanie się
wielofunkcyjna.

wielkim wysiłkiem dać się przekształcić w salę spotkań, szkoleń i zajęć sportowych, miejsce imprezy integracyjnej,
a nawet lokalizację na wynajem pod konferencje, pokazy i inne eventy.
Jakie meble wybrać do przestrzeni
biurowej, aby nadać jej wysoki poziom
elastyczności? Najlepiej postawić na
ponadczasową prostotę, neutralne
barwy oraz formy i rozwiązania, które
przetrwają zmienne trendy i potrzeby
użytkowników. O elastyczności aranżacji decyduje łatwość przestawienia
i zmiany mebli, więc ważne jest, żeby
były mobilne i dynamiczne. Najlepsze
będą lekkie obiekty, najlepiej wyposażone w kółka, które da się bez wysiłku
przestawić i wynieść z pomieszczenia.
Dodatkowym ułatwieniem będzie możliwość ich składania lub sztaplowania.
Sprawdzą się też meble, które dostosują
się do potrzeb użytkowników – dzięki
dodatkowym modułom i praktycznym
akcesoriom, nawet zmienią funkcję – co
jest świetnym rozwiązaniem, szczególnie
dla przestrzeni typu open-space.
Ergonomiczne stanowiska są niezbędne dla funkcjonalnej przestrzeni
biurowej. Aby była jak najbardziej uniwersalna, ważne jest, żeby były dostosowane do różnych modeli pracy:
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Miejsce spotkań: krzesła Baltic i stół
konferencyjny Viga marki .mdd.
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W części biurowej, szczególnie gdy jest
to przestrzeń typu open-space lub gdy
następuje w niej częsta rotacja pracowników, warto wstawić meble modułowe i regulowane. Biurka z możliwością zmiany wysokości blatu i dodania akcesoriów, stoły złożone z niezależnych modułów oraz blaty robocze
z powiększającymi je dostawkami mają
zdolność zmiany funkcji i dostosowania
się do kontekstu. Aby jeszcze zwiększyć
poziom dopasowania stanowiska pracy
do użytkownika – lub użytkowników, gdy
nie jest przypisane do konkretnego pracownika – warto wybrać biurka, krzesła
i szafki, dla których dostępne są funkcjonalne akcesoria. Dostawki, blendy, mediaboxy, szyny i przeloty kablowe dają pracownikom możliwość personalizacji przestrzeni roboczej zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Zamontowane wokół
blatów panele akustyczne umożliwią
wydzielenie półprywatnych nisz, sprzyjających koncentracji nad zadaniami.
Takie dodatki uczynią proste biurka
w pełni ergonomicznymi stanowiskami
pracy i zapewniają wygodę nawet przy
długotrwałym użytkowaniu. Umożliwią
również korzystanie z nich kilku osobom, a to zwiększy elastyczność całego
Strefa spotkań i relaksu: sofa Mesh i fotel
z podnóżkiem Fat Frank marki .mdd.

wnętrza. Wisienką na torcie będą zintegrowane funkcje przechowywania, jak
na przykład przybiurkowe kontenery

Pamiętajmy, że stanowisko pracy nie musi być
koniecznie biurkiem i że dodatkowe rozwiązania
funkcjonalne nie są do biurek ograniczone.

i niewielkie regały.
Pamiętajmy również, że stanowisko pracy nie musi być koniecznie biurkiem i że dodatkowe rozwiązania funkcjonalne nie są do biurek ograniczone.
Tutaj pojawia się stół, chyba najbardziej uniwersalny wśród mebli. Duży
i wygodny albo kompaktowy i funkcjonalny – sprawdzi się w każdej przestrzeni
w biurze. Przede wszystkim będzie służył jako miejsce na przerwy kawowe
i obiadowe, ale będzie też doskonały
do spotkań, zarówno towarzyskich, jak
i roboczych czy biznesowych. W końcu
przy kawie łatwiej dojść do porozumienia. Z kolei po dodaniu mediaboxów
i paneli zastąpi biurko. To świetne rozwiązanie na wypadek nagłego powiększenia się zespołu, tymczasowej zmiany
trybu pracy lub wyłączenia z użytku
części biura. Stoły sprawdzą się także
po godzinach: umożliwią udostępnienie przestrzeni na szkolenia, warsztaty

Sala konferencyjna: krzesła Baltic i stół
konferencyjny Viga marki .mdd.

Focus on Business Polska | maj–czerwiec 2022

lub zewnętrzne eventy, ale też pozwolą
pracownikom spotkać się po pracy.
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Przemyślana aranżacja umożliwi wykorzystanie
przestrzeni biurowej na różne sposoby, nie tylko do
pracy, a wydzielone w niej strefy będą wymieniały
się funkcjami: sala konferencyjna stanie się
kantyną, kuchnia miejscem spotkań z klientami,
a sala biurowa – salą szkoleniową lub sportową.

Sala konferencyjna: krzesła Baltic
i stół konferencyjny Viga marki .mdd.
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Przy dużym blacie będą świętować
urodziny, grać w planszówki i razem gotować. Żeby zwiększyć elastyczność wnętrza, większe stoły starajmy się składać
z mniejszych, aby w razie potrzeby móc
je rozdzielić i wykorzystać w inny sposób.
Szukajmy też modeli, które projektowane
są z dodatkowymi funkcjami. Takie będą
na przykład stoły z powierzchnią sucho
ścieralną, podczas spotkań służące jako
notatnik, a złożone – jako tablica.
A co z przestrzeniami wypoczynku
w wielofunkcyjnym biurze? W elastycznej przestrzeni nie muszą być wydzielone
jako osobne pomieszczenia, coraz częściej
stają się wyznaczonymi strefami lounge.
Kantyny są lepiej wyposażane, aby umożliwić pracownikom przygotowanie świeżego lunchu, a także urządzane bardziej
wygodnie, nie tylko stołami jadalnianymi.
Pomieszczenia socjalne zastępowane są
aranżacjami sof, foteli i stoliczków kawowych, rozstawionymi w części biurowej.
Dzięki temu jedne i drugie stają się wielofunkcyjne, służą jako miejsca odpoczynku, ale też spotkań – biznesowych,
roboczych i towarzyskich.
W przypadku stref lounge dużo
łatwiej o dynamikę i mobilność. Meble
do siedzenia oraz stoliczki są lżejsze, więc
ich przestawienie nie wymaga wysiłku,
nawet jeśli nie mają kółek. Obecnie na
rynku coraz więcej jest też modeli, których forma nie definiuje przeznaczenia. To siedziska kubełkowe, niewielkie
fotele i krzesła z gamą dodatkowych ele-

Strefa lounge: krzesła Baltic
i stół Tack marki .mdd.

mentów, takich jak zagłówki, podłokietniki czy podstawy obrotowe. Sprawdzą
się równie dobrze do pracy, do jedzenia i do odpoczynku. Ciekawym rozwiązaniem są kolekcje dające możliwość
wyboru spośród wymiennych podstaw
lub siedzisk. W ramach jednego modelu
można więc wyposażyć całe biuro. Aby
dodatkowo osłonić strefę lounge, zdecydujmy się na fotele i sofy z wysokimi
oparciami, stworzą wyciszoną niszę. Szukając krzeseł, warto zwrócić też uwagę

szkoleniową lub sportową. Wystarczy

Pomieszczenia
socjalne zastępowane
są aranżacjami sof,
foteli i stoliczków
kawowych,
rozstawionymi
w części biurowej.

na możliwość ich sztaplowania – złożone

odpowiednio dobrać meble, aby zaprojektować przestrzeń wielofunkcyjną. W ofercie .mdd znaleźć można produkty, które
pomogą urządzić elastyczne biuro. Kolekcje marki składają się z różnych siedzisk:
krzeseł, foteli, sof, hokerów i puf, umożliwiając spójną aranżację wszystkich stref
funkcjonalnych. Założeniem większości
rodzin jest także wymienność siedzisk
i podstaw, a przez to możliwość dopasowania mebla do swoich potrzeb.

jedno w drugie zajmą mniej miejsca, gdy
odstawimy je, aby uwolnić przestrzeń.
Przemyślana aranżacja umożliwi

Autor

wykorzystanie przestrzeni biurowej
na różne sposoby, nie tylko do pracy,
a wydzielone w niej strefy będą wymieniały się funkcjami: sala konferencyjna

Agata Józefiak
Specjalista ds. marketingu, .mdd

stanie się kantyną, kuchnia miejscem spotkań z klientami, a sala biurowa – salą
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WYWIAD NUMERU

NAJTRWALSZE
MOSTY BUDUJEMY
DZIAŁAJĄC
ZESPOŁOWO
Rozmowa z Markiem Szulem,
Vice President firmy Lionbridge w Polsce.
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Wiktor Doktór, Pro Progressio: Pod-

towarzyszyć: skromność, szacunek dla

czas ostatniej Gali Outsourcing Stars

innych, przede wszystkim wiarygod-

organizowanej przez Pro Progressio

ność, pracowitość, pasja, odpowiednie

zostałeś wyróżniony tytułem Managera

nastawienie, zaangażowanie i oddanie

Roku. Tytuł ten corocznie przyznawany

w 100%. Stosuję zasadę „Zero półśrod-

jest osobie nietuzinkowej, mającej wie-

ków” – albo jestem w coś zaangażowany

lowymiarowy i istotny wpływ na roz-

całkowicie, albo wcale.

wój sektora nowoczesnych usług dla

Sukcesem jest dla mnie sytuacja,

biznesu. Czy nagroda ta wpisuje się

w której, tak jak obecnie, mogę praco-

w Twoje postrzeganie swojej bizne-

wać z naprawdę dobrym i ambitnym

sowej roli? Jaka jest Twoja recepta

zespołem. W takim teamie każdy ma

na sukces?

niezwykle istotną rolę: zarówno liderzy,

Marek Szul, Lionbridge w Polsce:

jak i analitycy czy executerzy. Tak więc

Nie uważam się za człowieka sukcesu,

podstawą jest uważnie dobrana, wielo-

ale na pewno mogę siebie określić jako

barwna struktura, w której każdy dobrze

człowieka pracy. Mam mocno zakorze-

wykonuje swoje zadania pod kierow-

niony tryb działania, zgodnie z którym,

nictwem osoby, która potrafi zmotywo-

kiedy pojawia się warty zrealizowania

wać, rozmawiać i umiejętnie zaszczepia

pomysł, po prostu konsekwentnie idę

pomysły, a następnie właściwie prowa-

za nim, najlepiej jak potrafię. Uważam,

dzi działania i – co bardzo ważne – wspól-

że nie ma rzeczy niemożliwych, a jedyne,

nie celebruje sukces. Uczciwe i otwarte

co prócz wiedzy jest potrzebne, to wysi-

podejście oparte na zaufaniu, wiara w to

łek i czas. Zdecydowanie muszą temu

co się robi, zaangażowanie i zdolność

Sukcesem jest dla
mnie sytuacja,
w której, tak jak
obecnie, mogę
pracować z naprawdę
dobrym i ambitnym
zespołem. W takim
teamie każdy ma
niezwykle istotną
rolę: zarówno liderzy,
jak i analitycy czy
executerzy.

Podczas Gali Outsourcing Stars 2022 organizowanej
przez Pro Progressio Marek Szul został wyróżniony
tytułem Managera Roku. Tytuł ten corocznie
przyznawany jest osobie nietuzinkowej, mającej
wielowymiarowy i istotny wpływ na rozwój sektora
nowoczesnych usług dla biznesu.
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do zaszczepienia w zespole entuzjazmu

– lingwistycznym, czyli pod kątem

towarzyszące pogoni za Zachodem stwa-

do działania – to fundament skutecznej

poprawności tłumaczenia, ale także funk-

rzają wyzwania, ale podobnie jak inne

gry w drużynie, którą uważam za jedyną

cjonalnym, czyli pod kątem poprawności

firmy, staramy się zbalansować nasze

opcję drogi do osiągnięcia sukcesu.

działania, stron internetowych, aplikacji

potrzeby i możliwości. Elastycznie i spryt-

czy gier video. Jeśli mówimy o mostach,

nie zarządzamy naszym biznesem. Posia-

Misją zarządzanej przez Ciebie w Pol-

to jedną z naszych ciekawych usług, obec-

damy 5 GDC (Global Delivery Centre)

sce firmy Lionbridge jest „Breaking

nie bardzo popularną m.in. w Stanach

w różnych strefach czasowych, planu-

barriers. Building bridges”. W jaki

Zjednoczonych, jest OPI (Over the Phone

jemy nasze procesy stosując zasadę „fol-

konkretnie sposób budujecie most

Interpretation) – tłumaczenie symulta-

low the sun” oraz wykorzystując jak naj-

dla firmy, która zgłasza się po profe-

niczne przez telefon, często wykorzy-

lepiej talenty w poszczególnych oddzia-

sjonalne wsparcie swojej działalności?

stywane na przykład przez instytucje

łach. Mamy bardzo szeroki wachlarz

W najbardziej generalnym uję-

rządowe i urzędy, stanowiące dla nich

usług. Poszczególne oddziały na przeło-

ciu: globalizujemy, lokalizujemy i tłuma-

wsparcie obsługi procesów związanych

mie wielu lat osiągnęły wysoki poziom

czymy. Pomagamy klientowi być zrozu-

z imigracją. Zapotrzebowanie na tego

specjalizacji, ale przy okazji ciągle zmie-

mianym na danym rynku i odnaleźć się

typu świadczenia widzimy zwłaszcza

niającego się świata, redundancja i proce-

tam, gdzie chce być. Przykładowo kon-

teraz w Polsce, kiedy do urzędów zgła-

dury DRP (Disaster Recovery Plan) i BCP

trahentowi, który chce wejść na rynek

szają się uchodźcy z Ukrainy, nierzadko

(Business Continuity Planning) są dla

azjatycki i potrzebuje do tego przetłuma-

nie porozumiewający się w żadnym

nas niezbędne.

czonej na jeden z regionalnych języków

z języków obsługiwanych w danej jed-

strony internetowej, zapewniamy komu-

nostce. W krajach, w których ta usługa

Lionbridge ma swoje oddziały w około

nikację ściśle zlokalizowaną, czyli przy-

już działa, zapewniamy w takiej sytuacji

20 krajach na całym świecie. Jakie zna-

stosowujemy komunikaty do specyfiki

rozmowę telefoniczną wszystkich trzech

czenie w globalnej strukturze firmy ma

danego rynku. Zatem budujemy mosty

stron: klienta, urzędnika i tłumacza,

polska spółka?

kulturowe poprzez przekaz oparty na tłu-

dzięki czemu wszelkie procedury prze-

Spośród 20 oddziałów na całym

maczeniach przygotowywanych przez

biegają znacznie szybciej i w możliwie

świecie, zadania z zakresu GDC skupione

lokalnych native speakerów.

najmniej stresujący dla przybysza sposób.

są we wspomnianych wcześniej pięciu,
przy czym drugim co do wielkości takim

Globalizujemy, lokalizujemy i tłumaczymy. Pomagamy
klientowi być zrozumianym na danym rynku
i odnaleźć się tam, gdzie chce być. Budujemy mosty
kulturowe poprzez przekaz oparty na tłumaczeniach
przygotowywanych przez lokalnych native speakerów.

ośrodkiem jest Warszawa. Z racji geograficznego położenia i ulokowania w strefach czasowych, jesteśmy centrum skupiającym się na operacjach dla europejskich klientów oraz współpracujemy bardzo blisko z placówką w Mumbaju.
Drugą dużą grupą klientów, dla
których świadczymy usługi wspólnie
z naszymi oddziałami w Indiach oraz

W drugą stronę, przez globaliza-

Myślę, że taka usługa mogłaby uspraw-

Kostaryce, są klienci z USA, w dużej mie-

cję rozumiemy stworzenie komunikacji,

nić wiele takich kontaktów również

rze z zachodniego wybrzeża. W bardzo

dzięki której regionalni czy lokalni gracze

w naszym kraju.

wielu przypadkach to Warszawa moni-

mogą stać się światowymi. Takim budo-

Natomiast na poziomie działań

toruje i kontroluje proces produkcji,

waniem połączeń zajmujemy się z defini-

wewnątrz firmy zbudowaliśmy i budu-

raportując statusy i przesyłając update’y

cji, natomiast do tego dochodzą działania

jemy mosty pomiędzy oddziałami, aby

do naszych kolegów z biur PMO (Project

tzw. taktyczne we wszystkich dziedzinach

móc realizować sprawnie zadania bizne-

Management Office) rozmieszczonych

i sektorach, w których się wyspecjalizo-

sowe, wykorzystując przy tym maksymal-

na wszystkich kontynentach.

waliśmy w tym zakresie. Należy do nich

nie nasze kompetencje i zasoby.
Na jakich core’owych procesach obec-

na przykład sektor life science, w tym
farmacja, w obszarze której istotną rolę

Od dłuższego czasu funkcjonujemy

nie się skupiacie? Które są najwięk-

odgrywają niekiedy skomplikowane regu-

w rzeczywistości, w której jednym

szym wyzwaniem?

lacje prawne, specyficzne wymogi doty-

z najbardziej stałych elementów jest

Każdy z pięciu GDC wykonuje bar-

czące oznakowania opakowań leków obo-

zmiana. Czy mimo tego Twoja firma

dzo podobne prace, które są powiązane

wiązujące w danym kraju itp. – biegłość

postrzega Polskę jako rynek, na któ-

z naszą core’ową działalnością, czyli tłu-

w tej dziedzinie jest zatem kluczowa.

rym warto jest prowadzić biznes?

maczeniem, lokalizacją i globalizacją.

Podobnie dzieje się w przypadku

Polska ciągle jawi się jako względ-

Oprócz ww. każde z centrów specjali-

przygotowywania wszelkiej dokumen-

nie stabilny rynek, pomimo obecnych

zuje się dodatkowo w poszczególnych

tacji, treści instrukcji, czy firmowych

trudnych okoliczności. Wyższa infla-

usługach i sektorach. W Polsce na prze-

komunikatów i sprawozdań finansowych

cja, obawy związane z zahamowa-

łomie ostatnich lat nasz dział zajmujący

rocznych, kwartalnych etc. Zajmujemy się

niem rozwoju gospodarczego i ekono-

się lingwistycznym i funkcjonalnym testo-

także szeroko rozumianym testowaniem

micznego oraz podwyżki wynagrodzeń

waniem aplikacji i gier komputerowych,
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urósł do ogromnych rozmiarów i dzisiaj

całego sektora, który skupia przecież

jest biznesem, w którym współpracuje

ogromną rzeszę młodych ludzi, mających

z nami 1000 osób, które testują i wspierają

naprawdę duży wpływ na środowisko.

inne procesy w świecie gier video. Oprócz

Wszyscy powinnyśmy postępować

tego czas pandemii pokazał wielu naszym

zgodnie z zasadami odpowiedzialności

klientom, że praca w trybie online może

społecznej, zarówno indywidualne osoby,

być bardzo efektywna. COVID niejako

jak i firmy i instytucje. Chcemy wspierać

przyspieszył pewne przemiany w naszym

pszczelarzy, których średnia wieku nadal

sektorze. Od połowy zeszłego roku two-

jest bardzo wysoka. Staramy się zachę-

rzymy w Lionbridge globalną strukturę

cić większą liczbę osób do tego, by stały

Multimedia Hub, w której Warszawa

się sukcesorami naszych bartników�

odgrywa kluczową rolę.

-seniorów. Pszczoły żyją w tym samym

Na przełomie ostatnich lat otrzymu-

środowisku, które się systematycznie

jemy coraz więcej zapytań o tłumaczenia,

zmienia, a my – ludzie – nie zawsze zmie-

lokalizacje contentu multimedialnego

niamy świat na lepszy. W coraz to bar-

oraz duże zapytania dotyczące obsługi

dziej spenetrowanym przez człowieka

live eventów z opcją symultanicznej

świecie życie pszczół staję się coraz trud-

translacji, transkrypcji, audio czy video

niejsze, więc – jako ludzie odpowiedzialni

captioning z opcją accessibility. Wysokie

społecznie – powinniśmy im pomagać.

wymagania w zakresie czasu realizacji

Jeśli sami nie mamy czasu i możliwości

oraz jakości świadczonych usług powo-

opiekować się bezpośrednio rodzinami

dują konieczność wsparcia człowieka

pszczelimi, zachęcamy firmy i instytu-

przez technologię i sztuczną inteligen-

cje do czynnego wsparcia pszczelarzy,

cję. Tym właśnie od pewnego czasu zaj-

poprzez adopcję rodzin pszczelich, któ-

muje się Lionbridge, angażując działy

rymi w ich „naturalnym” środowisku

AI, inżynierii, Technology Solution i R&D

opiekują się nasi kochani pszczelarze.

na całym świecie.

Oprócz satysfakcji, radości i certyfikatów z tego wynikających, firmy, instytu-
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Zróbmy teraz przeskok z wysoko zaa

cje i ich pracownicy otrzymują w zamian

wansowanych technologii do świata

również rozmaite dobra od pracowitych

skrzydlatych owadów. Nie ukrywam,

pszczół oraz dużą porcję wiedzy, opowie-

że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem

ści, warsztatów i szkoleń przekazanych

sprawności, z jaką łączysz swoje role

przez naszych seniorów.

biznesowe z działaniami w ramach

Środowisko pszczelarzy bardzo

inicjatywy BeeHappy, mającej na celu

chętnie i z wielką radością przyjmuje

ochronę pszczół i wspieranie rozwoju

do swojego środowiska nowych człon-

pszczelarstwa. Skąd u człowieka biz-

ków, chcących kontynuować ich prace

nesu wziął się ten pomysł i jakie suk-

i tradycje. Poznałem wielu cudownych

cesy ma projekt?

ludzi, którzy pomogli mi zrobić pierw-

Niestety i „stety” doba ma tylko

sze kroki, dzięki czemu dzisiaj mamy

24h, a tydzień 7 dni. Nie wszystkie ini-

pod opieką już ponad 20 pszczelich

cjatywy rozwijają się przez to w tem-

rodzin. Chciałbym, aby codzienny trud

pie, jakiego bym sobie życzył. Cieszy

osób nimi się zajmujących został zauwa-

jednak fakt, że ten projekt stale się roz-

żony i doceniony, bo w tym wszystkim

wija. Chcemy, aby coraz większe grono

nie chodzi o miód, ale o opiekowanie się

ludzi było świadomych, jak ważną rolę

tymi cudownymi owadami.

w naszym codziennym życiu pełnią

Bardzo interesuje mnie też życie

pszczoły. Staramy się zarażać potrzebą

pszczół, które nadal jest przedmiotem

poprawy warunków życia owadów,

ogromnej liczby badań i analiz. Marzę

wspierania ich na każdym kroku, mini-

o synergii wiedzy, tradycji oraz doświad-

malizując wykorzystanie substancji che-

czenia naszych pszczelarzy z nowymi

micznych i zamieniając je na przyjazne

technologiami, włącznie z AI, które

środowisku naturalnemu. Bardzo zależy

mogłyby być pomocne dla nowych poko-

mi na większym zaangażowaniu naszego

leń pszczelarzy.

Pszczoły żyją w tym
samym środowisku,
które się systematycznie
zmienia, a my – ludzie –
nie zawsze zmieniamy
świat na lepszy.
W coraz to bardziej
spenetrowanym przez
człowieka świecie życie
pszczół staję się coraz
trudniejsze, więc jako
ludzie odpowiedzialni
społecznie powinniśmy
im pomagać.
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Jak można przekonać ludzi – indywidualnie i na poziomie firm – do zaangażowania się w działania na rzecz
ochrony pszczół?
Najlepiej zaczynając od siebie i dając
dobry przykład, choćby w zakresie prostych
codziennych czynności – takich jak dbanie
o czystość, zapobieganie niszczeniu przyrody, stosowanie recyclingu, bycie odpowiedzialnym społecznie, za siebie i innych.
Powinniśmy też zabiegać o ograniczenie ilości chemii w gospodarstwach domowych
albo przynajmniej używać środków o minimalnej zawartości takich substancji, stosować kosmetyki i środki czystości z oznaczeniem „eko”.
Pamiętajmy, że rośliny, ogrody, klomby,
zielone tarasy, balkony i naturalne trawniki
to miejsca pożyteczne dla pszczół. Zamiast
idealnie wystrzyżonych i sztucznie zasilanych trawników, starajmy się zakładać miejskie i przydomowe, nawożone naturalnie
łąki kwiatowe. Wspierajmy lokalnych producentów, pszczelarzy, którzy w tych trudnych czasach dbając o swoje ukochane
pszczoły poświęcają dużo czasu i środków
finansowych, aby ich podopiecznym żyło
się lepiej. Kupujmy od nich, ponieważ są
tymi, którzy zapewniają balans pomiędzy
naturalnym a przemysłowym chowem dzikich zwierząt, w tym pszczół.
Niezwykle ważna jest edukacja najmłodszych i angażowanie młodzieży
do działań na rzecz przyrody. Widzimy, jak
dobre rezultaty przynosi wymiana doświadczeń pokoleń doświadczonych pszczelarzy-seniorów, którzy na spotkaniach z młodzieżą są w stanie przekazać bardzo ważne
treści i mądrości życiowe, znajdujące zastosowanie również w życiu codziennym.
Jeśli chodzi o wymiar firmowy takich
działań – w Lionbridge od przeszło dwóch
lat praktykujemy spotkania przy kawie
na naszych zielonych balkonach i tarasach.
Nasi pracownicy angażują się nie tylko
w skupiony wokół działań proekologicznych wolontariat, ale też w fizyczną uprawę
roślin, w tym miododajnych ziół i bylin.
Mogę się przy okazji pochwalić,
że w zeszłym roku osobiście posiałem 1 ha
gryki, a w tym ponad 5 ha facelii. Zarówno
apetyt pszczół, jak i mój rośnie i cieszę się,
że udaje mi się tą pasją zarażać innych,
zarówno rówieśników, jak i zupełnie młodych adeptów.
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Marzę o synergii wiedzy,
tradycji oraz doświadczenia
naszych pszczelarzy z nowymi
technologiami, włącznie z AI,
które mogłyby być pomocne
dla nowych pokoleń pszczelarzy.

40
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Pszczoły to nie wszystko. Wspominałeś

różnych przedsięwzięć, takich jak np.

wielokrotnie o seniorach, którzy zaj-

„Cud, Miód, Senior” (konfekcjonowanie

mują w Twoim życiu kolejne ważne

miodu), czy tworzenie Eco skrzynki senio-

miejsce. Jakie mosty buduje Twoja fun-

ralnej, gdzie łączymy pokolenia w Eco

dacja Eco Senior?

Teamy (Senior i Młody Wolontariusz),

Ekologia i seniorzy to może brzmieć

pielęgnujące zioła w skrzynkach w nowo-

tajemniczo, prawda? Fundacja Eco

czesnej formule. Szkolimy seniorów i ich

Senior, w której jestem jednym z założy-

rodziny – oswajamy starość. Działamy

cieli, powstała z potrzeby serca do łącze-

na rzecz wdrożenia projektu osobistego

nia zainteresowań, pasji, nowoczesnych

trenera senioralnego, opartego na progra-

trendów i edukacji ekologicznej. Jest także

mach dydaktycznych powstałych na bazie

efektem doświadczeń opartych na wielu

zgromadzonych przez nas doświadczeń.

projektach przeprowadzonych wspólnie

To tylko kilka przykładów dzia-

z seniorami we wcześniejszych latach.

łań. Każdy nasz projekt buduje mosty,

Działamy głównie w mniejszych mia-

np. włączamy w nasze inicjatywy różne

stach i miejscowościach, gdzie widoczny

pokolenia, pokazujemy, że istnieje

jest trend wyludniania, nieco ostatnio spo-

pogodne starzenie się, obalamy mity i ste-

wolniony za sprawą pandemii.

reotypy dotyczące seniorów. Mamy dużo

Niemniej widzimy, że w takich

ambitnych pomysłów i z całą pewnością

miejscach na ogół brakuje pomysłu na

będzie można w najbliższej przyszłości

aktywności dla osób starszych, które po

usłyszeć o Fundacji Eco Senior. Zapra-

przejściu na emeryturę często zaszywają

szam do współpracy, bo przecież każdy

się w czterech ścianach, nie znajdując

z nas będzie seniorem i tylko od nas

dla siebie zajęcia. Nie mówiąc już o tym,

zależy, jak sobie ten świat zorganizujemy.

że z założenia trudne jest zyskanie zaufania i zbudowanie pierwszego mostu

Trudno o bardziej przekonującą za

łączącego nas z seniorem, który często

chętę do przyłączenia się do takich

jest przekonany, że najlepsze lata życia

działań. Bardzo dziękuję za inspiru-

ma za sobą, a ktoś z zewnątrz może się

jącą rozmowę.

Mamy zdefiniowane
cele: działamy
przeciwwykluczeniowo,
integrujemy środowiska
senioralne i skupiamy
je wokół różnych
przedsięwzięć. Szkolimy
seniorów i ich rodziny –
oswajamy starość.

nim zainteresować tylko wtedy, kiedy
chce mu sprzedać komplet pościeli albo
garnków. My nie akceptujemy wizji emerytury spędzonej biernie przed ekranem
telewizora. Osoby starsze mają mnóstwo do zaoferowania, a my możemy się
od nich wiele nauczyć, jednocześnie dając
im nasze wsparcie. I znów działamy tu
w wielopokoleniowej drużynie, stanowimy dobrze działający zespół.
Jest już ponad 300 aktywnych seniorów, których udało się nam ponownie
zwrócić w kierunku rozwijania pasji,
rozwoju osobistego, bycia wśród ludzi
i ciekawego zagospodarowania wolnego
czasu. Ci ludzie są niesamowici, a ich
otwartość i poczucie humoru często
po prostu powalają nas na łopatki. Niektórzy spośród naszych absolutnie najbardziej fantastycznych ambasadorów,
w momencie kiedy zaczynaliśmy współpracę, mieli mocno ponad 70 lat i nigdy
wcześniej nie opuszczali swego miejsca zamieszkania. Teraz aktywnie zwiedzają nowe miejsca, korzystają z internetu, smartfonów i mediów społecznościowych oraz zapraszają do nas innych
seniorów, co niezmiernie cieszy.
Mamy zdefiniowane cele: działamy
przeciwwykluczeniowo, integrujemy środowiska senioralne i skupiamy je wokół
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TRÓJMIEJSKI RYNEK MIESZKANIOWY CORAZ BARDZIEJ PREMIUM
Rok 2021 przyniósł skokowy wzrost zain-

Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wro-

obserwowany był wyraźny wzrost

teresowania mieszkaniowym segmentem

cław) apartamenty i apartamenty luk-

popytu tezauryzacyjnego spowodowa-

premium w Polsce. Trójmiasto wyrasta

susowe stanowiły na koniec 2021 r. 6%

nego m.in. rosnącą inflacją oraz nie-

na drugi po Warszawie największy rynek

dostępnej oferty. W Trójmieście udział

pewnością na rynkach finansowych.

nieruchomości tego typu ze sprzedażą,

ten wynosił 10,6% i był najwyższy

która sięgnęła w minionym roku rekor-

wśród analizowanych miast.

dowych 900 lokali.

• Sprzedaż apartamentów wyraźnie

szych miast w Polsce, zdominowany jest

Trójmiejski rynek nieruchomo-

wzrosła w 2021 r. osiągając poziom bli-

przez inwestycje, które JLL zalicza do seg-

ści rozwijał się w ostatnich latach bar-

sko 3200 lokali, z czego aż 900 dotyczyło

mentu mieszkań o podstawowym i pod-

dzo dynamicznie, a średnie ceny miesz-

rynku trójmiejskiego.

wyższonym standardzie. Wprawdzie

kań ustępowały jedynie tym w Warsza-

• Głównymi nabywcami lokali typu pre-

oferta lokali z wyższych segmentów jako-

wie. Wszystko za sprawą coraz większego

mium pozostaje grupa szybko bogacą-

ściowych jest od kilku lat systematycznie

udziału w ofercie deweloperskiej lokali

cych się, zamożnych Polaków lub obco-

rozbudowywana przez deweloperów we

z segmentu apartamentowego i niesłab-

krajowców związanych bezpośrednio

wszystkich dużych miastach, to jednak

nącego zainteresowania nimi nabywców.

z Polską. Wciąż niewielki udział stano-

właśnie w Trójmieście jej udział jest obec-

Z najnowszego raportu „Rynek miesz-

wią obcokrajowcy z Azji czy krajów Bli-

nie najwyższy. Na koniec roku w ofercie

kań premium w Trójmieście” opracowa-

skiego Wschodu, traktujący zakup czy-

na rynku pierwotnym Gdyni, Gdańska

nego przez globalną firmę doradczą JLL

sto inwestycyjnie.

i Sopotu znajdowało się łącznie 580 apar-

we współpracy z firmą Invest Komfort
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Rynek trójmiejski, podobnie jak
rynki mieszkaniowe innych najwięk-

• Motywy nabywców to zarówno chęć

wynika, że:

poprawienia warunków życia, jak

• Na sześciu głównych rynkach miesz-

i budowania zysków z najmu krót-

kaniowych w Polsce (Kraków, Łódź,

koterminowego. W ostatnich latach

tamentów, czyli tyle samo, co na dwukrotnie większym rynku warszawskim.
Źródło: JLL
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POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA W POLSCE
– REKORDOWY POPYT I POZIOM AKTYWNOŚCI DEWELOPERSKIEJ
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przeprowadziła analizę ubiegłorocznych trendów w sektorze
nieruchomości magazynowych w pięciu
krajach regionu Europy Środkowej, obejmującego Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię i Słowację.
Całkowite zasoby nowoczesnej
powierzchni logistyczno-przemysłowej
w regionie wyniosły na koniec 2021 r.
ponad 46 mln mkw., co oznacza wzrost
o przeszło 10% w porównaniu z rokiem
2020. Najwięcej nadal znajduje się w Polsce (54%), a ponad jedna piąta zasobów

o 50% w stosunku do poprzednich 12 mie-

regionie. Udział inwestycji w tym sek-

(21%) przypada na Czechy. Trzecie miej-

sięcy, co jest najwyższym wynikiem

torze w Europie Środkowo-Wschodniej

sce na podium zajmuje Rumunia (12%),

w skali całego regionu. Z tego względu

wzrósł w ubiegłym roku do rekordo-

a tuż za nią uplasowały się Węgry (9%)

nie dziwi rekordowo niski wskaźnik

wych 44%, i po raz pierwszy w historii

i Słowacja (7%).

powierzchni niewynajętej w obiektach

był większy od odnotowanego na rynku

– To był bardzo dobry okres dla

magazynowych, który wynosi średnio

nieruchomości biurowych. W 2021 r. cał-

całego rynku Europy Środkowo-Wschod-

3,8%., wahając się w przedziale od 0,1%

kowita wartość transakcji inwestycyjnych

niej. Doskonała lokalizacja, dzięki któ-

w Krakowie do 7,9% na Górnym Śląsku.

dotyczących obiektów i hal magazyno-

rej region ten pełni funkcję międzyna-

Popyt naturalnie stanowi impuls

wych w regionie wyniosła 4,2 bln euro,

rodowego hubu, konkurencyjne stawki

do realizacji nowych inwestycji. W Pol-

co oznacza wzrost o 23% w porównaniu

czynszu i wciąż niewygórowane koszty

sce ilość powierzchni będącej w budo-

z roku 2020. Najwięcej zainwestowano

pracy – w porównaniu z Europą Zachod-

wie wzrosła do rekordowego poziomu

w Polsce (70%), a udział Czech wyniósł

nią – zachęcają wiele zagranicznych firm

4 492 000 mkw. – to najwięcej w historii

zaledwie 15%.

do uwzględnienia go w swoich strategiach

i ponad dwukrotnie więcej niż pod koniec

Ceny nieruchomości magazyno-

łańcucha dostaw. W Europie Środkowo-

2020 r. Pozostałe analizowane kraje rów-

wych odzwierciedlające stopy kapitali-

-Wschodniej odpowiednią, nowoczesną

nież odnotowują rekordowe wolumeny

zacji nadal rosną we wszystkich krajach

i dostosowaną do potrzeb prowadzonej

nowej powierzchni w trakcie budowy.

regionu. W Czechach wzrosły aż o 20%,

działalności powierzchnię znajdzie nie

Za wzrost popytu na powierzchnię

a stopa kapitalizacji dla najlepszych hal

tylko sektor motoryzacyjny czy FMCG, ale

magazynową odpowiadają głównie firmy

po raz pierwszy w historii spadła poni-

także firmy działające na dynamicznie roz-

działające w sektorze logistycznym, dys-

żej 4%.

wijającym się rynku 3PL, nie wspomina-

trybucyjnym i e-commerce.

Rynek Europy Środkowo-Wschod-

jąc już branży e-commerce, która odnoto-

Czynsze, które w Polsce przez

niej jest w dużym stopniu skonsolidowany

wuje ogromne wzrosty. Warto także pod-

długi czas utrzymywały się na stabil-

w rękach kilku dużych firm. Lwi udział

kreślić, że dzięki oddawaniu do użytku

nym poziomie, zaczęły wzrastać w ubie-

w całkowitych zasobach powierzchni

nowych dróg ekspresowych i autostrad

głym roku z powodu spadku dostępno-

magazynowej w pięciu wymienionych

pojawiają się nowe lokalizacje, które sta-

ści powierzchni i rosnących kosztów

powyżej krajach mają spółki CTP (12%),

nowią silną konkurencję dla już istnieją-

budowy. Przez ok. 6 lat stawki w naj-

Prologis (10%), Panattoni (8%), P3 Logistic

cych. Rynek Europy Środkowo-Wschod-

lepszych magazynach (najwyższe osią-

Parks (7%) oraz SEGRO (4%), które posia-

niej nadal będzie stopniowo zyskiwał

galne w obiektach o powierzchni 5000

dają ok. 42% całego rynku.

na znaczeniu i to pomimo przejściowych

mkw. w najbardziej atrakcyjnych loka-

W ubiegłym roku największy udział

zawirowań związanych ze wzrostem cen

lizacjach) utrzymywały się w prze-

w zrealizowanych inwestycjach w regio-

stali czy sytuacją w Ukrainie – mówi

dziale od 3,60 do 3,80 euro za mkw.,

nie miała międzynarodowa firma Panat-

Damian Kołata, Partner, Dyrektor Działu

ale pod koniec ubiegłego roku wzrosły

toni, która wybudowała blisko 2 mln

Powierzchni Przemysłowych i Logistycz-

w okolicach Warszawy aż do 3,90 euro

mkw. nowej powierzchni logistycznej.

nych w Polsce oraz Dyrektor E-Commerce

za mkw. W porównaniu z pozostałymi

Na drugim miejscu znalazł się deweloper

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

krajami Europy Środkowo-Wschodniej

o czeskich korzeniach – firma CTP, która

w Cushman & Wakefield.

najwyższe stawki czynszu w Polsce były

dostarczyła ponad 600 tys. mkw. (mimo

Dostępna podaż powierzchni maga-

o 44% niższe niż w okolicach Pragi (5,60

iż grupa ta dopiero niedawno rozpoczęła

zynowej w Polsce ledwo zaspokaja popyt

euro) i o 19% niż na Węgrzech (4,65 euro).

aktywność na dużą skalę w Polsce – naj-

pomimo rekordowego poziomu aktywno-

Nieruchomości magazynowe cie-

ści deweloperskiej. Popyt rośnie z roku

szą się bezprecedensowym zaintere-

na rok – w samym ubiegłym roku wzrósł

sowaniem wśród inwestorów w całym
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większym kraju w regionie).
Źródło: Cushman & Wakefield
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Analiza sytuacji na rynku biurowym
w obliczu zmian. Dostępność
powierzchni i zapotrzebowanie
ze strony najemców
Tekst | Jan Szulborski

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce na koniec 2021 r. wyniosły
12,2 miliona mkw. i w latach 2020-2021 zwiększyły się o ok. 1,25 mln mkw. Rynek biurowy w Polsce
dzielimy na Warszawę i osiem miast regionalnych, do których zaliczają się Kraków, Wrocław,
Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin oraz Szczecin. Warszawa to największy rynek biurowy,
w którym zlokalizowane jest ponad 50% całkowitego zasobu powierzchni biurowej. Do największych
rynków regionalnych możemy zaliczyć Kraków (13%), Wrocław (10%) oraz Trójmiasto (8%).
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Od marca 2020 r. rynek biurowy w Polsce

się dynamicznym wzrostem zasobu

napływu nowych inwestycji z sektora

znajdował się w epicentrum zmian spo-

powierzchni biurowej, który w poszcze-

usług dla biznesu do Polski.

wodowanych pandemią koronawirusa,

gólnych miastach wzrósł średnio

kolejnymi lockdown’ami oraz populary-

2,5–4-krotnie. Przy czym całkowite

CZY GROZI NAM LUKA PODAŻOWA?

zacją zdalnego modelu pracy. Te czyn-

zasoby powierzchni biurowej w takich

W marcu 2020 r. w Polsce zarejestrowany

niki wpłynęły w porównywalnym stop-

miastach, jak Kraków czy Wrocław w nie-

został pierwszy przypadek zakażenia

niu na warszawski rynek biurowy, jak

spełna dziesięć lat przekroczyły milion

wirusem COVID-19, a krótko potem cały

i na miasta regionalne. Niemniej jed-

mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej

kraj rozpoczął pierwszy lockdown, który

nak wpływ tych zmian na poszczególne

i na koniec 2019 r. oferowały odpowied-

w znacznym stopniu wpłynął na rozwój

rynki zależał w dużym stopniu od tego,

nio 1,4 i 1,2 miliona mkw. powierzchni

rynku powierzchni biurowych w Polsce.

na jakim etapie rozwoju znajdowały się

biurowej. Dynamiczny wzrost podaży

Analizując stronę podażową

one w momencie wybuchu pandemii

w miastach regionalnych był odpowie-

rynku, pandemia wpłynęła na rynek

COVID-19.

dzią na coraz większe zapotrzebowanie

powierzchni biurowych w dwóch płasz-

na powierzchnie biurowe – zgłaszane

czyznach czasowych. W krótkim ter-

WARSZAWA I MIASTA REGIONALNE

przez sektor nowoczesnych usług dla

minie, w okresie trwania pierwszej

Na warszawskim rynku biurowym rok

biznesu, który stanowi jedno z głównych

kwarantanny, nie wprowadzono żad-

2019 był rekordowy pod względem po-

źródeł popytu w miastach regionalnych.

nych ograniczeń mogących opóźniać

pytu ze strony najemców biurowych, któ-

Na koniec roku 2019 w budowie

prace budowlane. Niemniej jednak, ze

rzy wynajęli łącznie ponad 877 000 mkw.

znajdowało się 89 projektów o łącznej

względu na wydłużenie procesów admi-

– najwięcej w historii rynku. Jednocze-

powierzchni 1,6 miliona mkw., z czego

nistracyjnych, ograniczoną dostępność

śnie podaż nowej powierzchni biurowej

największa liczba nowych inwestycji

pracowników oraz możliwość przerwa-

w latach 2018–2019 była na relatywnie

realizowana była w Warszawie (28), Kra-

nia łańcucha dostaw, oddanie do użytku

ograniczonym poziomie, co doprowa-

kowie (13), Trójmieście (15) oraz Łodzi

niektórych projektów zostało przesu-

dziło w IV kw. 2019 r. do spadku wskaź-

(10) i Katowicach (10). Ponad 68% to pro-

nięte z drugiego na trzeci kwartał 2020

nika powierzchni niewynajętej do naj-

jekty oferujące całkowitą powierzchnię

r. Poza tą sytuacją, większość projek-

niższego poziomu od roku 2012, wyno-

biurową przekraczającą 10 000 mkw.

tów planowanych do oddania w dru-

szącego 7,8%.

Powierzchnia w realizacji była dostoso-

giej połowie roku 2020 oraz w 2021 r.

Z kolei miasta regionalne w ostat-

wana do historycznego poziomu popytu

została oddana do użytku zgodnie z ter-

nim dziesięcioleciu charakteryzowały

na powierzchnie biurowe oraz stałego

minem, na co wpłynął wysoki poziom
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przednajęcia tych budynków. Spa-

projektów została rozpoczęta jeszcze

do 2019 r. Przy czym wzrost ten różnił

dek popytu na powierzchnie biurowe,

przed wybuchem pandemii.

się w zależności od liczby mkw. prze-

w związku z chwilowym zawieszeniem

Zgodnie z prognozami Cushman

widzianych do oddania w ostatnich 24

realizacji planów rozwojowych przez

& Wakefield już w roku 2023 podaż

miesiącach na poszczególnych rynkach,

najemców oraz niepewna sytuacja gospo-

powierzchni biurowej ulegnie znaczą-

poziomu przednajęcia budynków oraz

darcza doprowadziły do wstrzymania

cemu ograniczeniu i wyniesie około

zainteresowania powierzchniami biuro-

rozpoczęcia nowych inwestycji zaplano-

180 tys. mkw. Na ograniczenie podaży

wymi ze strony najemców.

wanych do realizacji w latach 2020-2021,

wpływa dostosowanie liczby nowych

co w dłuższej perspektywie, doprowadzi

projektów do obecnego poziomu popytu

NAJEMCY OSTROŻNI

do wystąpienia luki podażowej w latach

oraz rosnące koszty budowy, energii

Od strony popytowej rynku, w 2020 r.

2023–2025.

oraz pracy, których wzrost dodatkowo

najemcy wynajęli łącznie 1,18 mln mkw.
powierzchni biurowej na dziewięciu

Na koniec roku 2019 w budowie znajdowało się
89 projektów o łącznej powierzchni 1,6 miliona mkw.,
z czego największa liczba nowych inwestycji realizowana
była w Warszawie (28), Krakowie (13), Trójmieście (15)
oraz Łodzi (10) i Katowicach (10).

głównych rynkach biurowych, co było
wartością o 24% niższą niż w 2019 r.
Warto jednak zauważyć, że rok 2019
był rekordowy pod względem popytu
na powierzchnie biurowe, a wstępne prognozy wskazywały nawet na dwukrotnie większe załamanie rynku wynajmu
powierzchni, ponieważ w drugiej połowie

Względem roku 2019 możemy

przyspieszył w lutym 2022 r. przez agre-

2020 r. obserwowaliśmy wśród najemców

zaobserwować ograniczenie nowych

sję Rosji na Ukrainę. Według szacun-

dużą ostrożność w odniesieniu do decy-

projektów wprowadzonych do reali-

ków C&W ograniczenie liczby projektów

zji dotyczących zawierania długotermi-

zacji. Na koniec 2021 r. na najwięk-

oddawanych na rynek może potrwać

nowych zobowiązań, próby ograniczania

szych rynkach w Polsce w budowie

aż do roku 2025.

zajmowanej powierzchni poprzez wysta-

znajdowało się 980 tys. mkw. nowocze-

Wysoki poziom nowej podaży odda-

wianie części powierzchni na podnajem

snej powierzchni biurowej planowanej

wanej do użytku w latach 2020-2021 oraz

czy krótkoterminowe przedłużenia umów

do oddania w latach 2021–2024. Jedno-

niższy popyt notowany od początku pan-

najmu w zamian za dodatkowe zachęty

cześnie, Cushman & Wakefield szacuje

demii poskutkowały wzrostem poziomu

finansowe od właścicieli. Z tego powodu

podaż powierzchni biurowej w 2022 r.

pustostanów. Na koniec czwartego kwar-

zarówno w 2020 r., jak i 2021 r. mogliśmy

na poziomie 750 000 mkw. Biorąc jed-

tału 2021 r. wskaźnik powierzchni niewy-

obserwować zwiększony poziom renego-

nak pod uwagę długość realizacji pro-

najętej osiągnął poziom 13,4%, co ozna-

cjacji i przedłużeń umów najmu wzglę-

jektów biurowych znaczna część z tych

cza wzrost o 4,5 pkt. proc. w porównaniu

dem okresu przed pandemią.
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W roku 2021, pomimo utrzymują-

powierzchni, oraz dalszą ewolucję opty-

poziomów, a jej negatywny wpływ

cej się niepewności, aktywność najem-

malnego modelu pracy, który staje się

na polską gospodarkę dodatkowo spo-

ców była o 5% wyższa niż w roku 2020.

coraz bardziej dostosowany do specyfiki

tęgowała agresja Rosji na Ukrainę.

Zgodnie z przewidywaniami, w drugiej

pracy, nie tylko w ramach odrębnych sek-

Wysoka inflacja wpływa na wzrost

połowie 2021 r. rynek powierzchni biuro-

torów, ale również w obrębie każdej orga-

kosztów realizacji inwestycji zarówno

wych wszedł w etap pozytywnego odbicia

nizacji, co wpływa – w zależności od pod-

po stronie dewelopera, jak i po stro-

popytu po spadkach z roku 2020. Trzeba

jętych decyzji – na wzrost albo zmniejsze-

nie inwestora. W najbliższych mie-

jednak pamiętać, że nie wróciliśmy jeszcze

nie zapotrzebowania na obecnie wyko-

siącach utrzymujący się wzrost kosz-

do poziomów z okresu przed pandemią.

rzystywaną powierzchnię biurową.

tów z dużym prawdopodobieństwem
przełoży się na wzrost stawek czyn-

W roku 2021, pomimo utrzymującej się niepewności,
aktywność najemców była o 5% wyższa niż w roku 2020.
Zgodnie z przewidywaniami, w drugiej połowie 2021 r.
rynek powierzchni biurowych wszedł w etap pozytywnego
odbicia popytu po spadkach z roku 2020.

szu oferowanych najemcom, zwłaszcza w nowych inwestycjach.
Reasumując, biznes nie znosi niepewności, a rynek powierzchni biurowych jest relatywnie wysoko podatny
na zmiany wskaźników makroekonomicznych. Niemniej jednak, stopniowa
odbudowa popytu na powierzchnie biu-

Spadek podaży nie zbilansował w pełni

Stawki czynszu za powierzchnie

rowe oraz ograniczenie podaży nowej

wzrostu pustostanów, a wzrost popytu

biurowe przez ostatnie 24 miesiące

powierzchni w najbliższych trzech

jeszcze nie zbilansował absorpcji, której

utrzymywały się na relatywnie stabil-

latach pozwoli na stopniową absorp-

obecny spadek obrazuje cięcia i decyzje

nym poziomie, zarówno w Warszawie,

cję dostępnej powierzchni biurowej,

podjęte w najtrudniejszym okresie pande-

jak i w miastach regionalnych. Wybuch

zarówno w Warszawie, jak i regionach

mii. Dodatkowo, wzrost kosztów budowy

pandemii COVID-19 wpłynął na wzrost

oraz stopniowy powrót do stabilności

i wykończenia powierzchni doprowadził

wskaźnika inflacji do rekordowych

pomiędzy podażą a popytem.

do wydłużenia nowych umów najmu ze
standardowych 5 do 7–10 lat, co pozwala
na amortyzację wyższych nakładów
na budowę i aranżację biura.

PERSPEKTYWA WYŻSZYCH CZYNSZÓW
Pandemia wpłynęła też na utrwalenie

Autor
Jan Szulborski | Senior Consultant w dziale
Consulting & Research, Cushman & Wakefield

modelu pracy hybrydowej, szczególnie wśród największych użytkowników
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Nie boimy się działać
z rozmachem
Rozmowa z Rafałem Malarzem, prezesem Cavatina Holding.

FOCUS ON Business: Cavatina to jeden

potrzebą optymalizacji, szukania oszczęd-

sprostanie wyzwaniom tworzenia bez-

z najprężniej działających w Polsce

ności i talentów do pracy na nowych

piecznego środowiska pracy po pande-

deweloperów, który słynie m.in. z ory-

rynkach. Miasta regionalne w Polsce

micznych doświadczeniach. Również

ginalnych architektonicznie realiza-

na pewno na tym skorzystają, dzięki

do naszej obecności w lokalnych społecz-

cji biurowców. Jaki jest klucz wyboru

czemu znajdą się w strategiach reloka-

nościach podchodzimy bardzo holistycz-

miast, w których decydują się Państwo

cji i transformacji niejednej globalnej

nie – myślimy o miastotwórczej i kultu-

rozwijać przestrzeń biurową?

organizacji. Bardzo dobre wyniki najmu

rotwórczej roli projektowanych kom-

Rafał Malarz, prezes Cavatina Hol-

powierzchni oferowanych przez Cavatina

pleksów. Także absolutnie potwierdzam

ding: Wywodzimy się z regionu, dobrze

Holding, nawet w czasie pandemii, poka-

wzrost znaczenia tworzenia przemyśla-

rozumiemy specyfikę każdego z miast,

zują, że nasza strategia co do lokalizacji

nych ekosystemów do pracy i życia.

w których działamy i obserwujemy tam

w połączeniu z przemyślanym projekto-

Jeżeli chodzi o samo projekto-

wciąż duży potencjał rozwoju – to główny

waniem, po prostu się sprawdza. W 2021

wanie przestrzeni biurowych, to kró-

klucz doboru lokalizacji naszych projek-

r. podpisaliśmy umowy na ponad 40 tys.

luje różnorodność, co wymaga od nas

tów. Jesteśmy obecni w Warszawie, ale

mkw. GLA [przyp. red: ang: Gross Leasa-

dużej elastyczności w podejściu do każ-

także w Krakowie, Katowicach, Wrocła-

ble Area – powierzchnia najmu brutto].

dego z najemców. Dziś trudno mówić

wiu, Gdańsku, Łodzi oraz Bielsku-Bia-

W pierwszych trzech miesiącach br.

o jednym obowiązującym modelu biura

łej. Ostatnie już przeszło 10 lat boomu

nowy najem sięga już 24,5 tys. mkw.

– w zależności od charakteru firmy

w usługach biznesowych stworzyło kli-
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i potrzeb jej zespołów, dobieramy odpo-

mat do powstania wyedukowanej klasy

Wiele mówi się o budownictwie zrów-

wiedni zakres funkcji. Z pewnością

średniej, która pracuje w sektorach opar-

noważonym, także w kontekście coraz

rośnie rola części wspólnych, przezna-

tych na wiedzy i nowoczesnych technolo-

szerszego obowiązku raportowania

czonych na spotkania i do kreatywnej

giach. Uczelnie wyższe, prężnie działające

ESG. Jakie inne trendy w budownic-

pracy. W Cavatina – mając zbudowane

w ośrodkach akademickich, takich jak

twie biurowym są obecnie wiodące?

wewnętrzne zasoby z kompetencjami

Wrocław czy Kraków, zapewniają wysoką

Czy przy projektowaniu funkcji takich

także w zakresie planowania, projekto-

jakość kształcenia specjalistycznego.

obiektów częściej stawia się na cowor-

wania i przygotowania przestrzeni biu-

To swego rodzaju rewolucja społeczna,

king, czy raczej na ekosystem do cało-

rowych – jesteśmy w stanie odpowie-

bo historycznie biznes korporacyjny był

dziennego życia?

dzieć na indywidualne zapotrzebowa-

monopolizowany przez Warszawę i nie-

Faktycznie rosnąca świadomość,

wiele dużych międzynarodowych firm

dotycząca zmian klimatu, coraz moc-

nia najemców.
Równolegle z odbudowywaniem

miało swoje biura w innych miastach.

niej wpływa na kształtowanie się rynku

się stopniowo po pandemii popytu

Teraz tacy giganci, jak Shell, Google, ING,

nieruchomości.

na rynku na tradycyjne biura, widzimy

ABB, E&Y, Fujitsu, BSH i wielu innych

W Cavatina Holding, jak i szerzej

duże zainteresowanie przestrzeniami

zatrudniają w sumie dziesiątki tysięcy

w Grupie Cavatina, od początku działal-

elastycznymi – zarówno jako przejściowe

specjalistów w Krakowie, Wrocławiu,

ności bardzo mocno wpisaliśmy kwe-

w oczekiwaniu na docelowe biuro, uzu-

Łodzi, Gdańsku czy Katowicach.

stie dotyczące ESG, jako nasze kluczowe

pełniająco dla dużych podmiotów dzia-

Polskie miasta regionalne suk-

cele pozafinansowe. Faktem jest, że nasze

łających projektowo, jak i w roli pod-

cesywnie skracają dystans do stolicy.

inwestycje prowadzimy zgodnie z mię-

stawowej siedziby, zwłaszcza mniej-

Połowa nowoczesnych powierzchni

dzynarodowym standardem certyfika-

szych firm. Tym bardziej sprawdza się

biurowych zlokalizowana jest w ośmiu

cji BREEAM, celując w poziom Excel-

nasze podejście, w którym w ramach

miastach regionalnych poza Warszawą.

lent. Całe nasze portfolio poddajemy

grupy mamy w portfelu markę biur

Wchodzimy w kolejny etap decentra-

także ocenie wg WELL Health-Safety

serwisowanych Quickwork obecną

lizacji globalnego biznesu, wywołanej

Rating, aby ułatwić naszym najemcom

w naszych inwestycjach.

W Cavatina Holding, jak i szerzej w Grupie
Cavatina, od początku działalności bardzo
mocno wpisaliśmy kwestie dotyczące ESG,
jako nasze kluczowe cele pozafinansowe.
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Czy spotyka się Pan z obawami, że kon-

i przestrzenie wspólne. Ma to ogromny

na tysiąc osób, zaprojektowana według

cepcja przestrzeni, w których prócz

wpływ na dzielnice czy obszary miast,

najwyższych standardów akustycznych.

biur mamy do dyspozycji w zasadzie

bo miejsca wcześniej zabetonowane,

wszystko, co jest potrzebne do wygod-

zapomniane lub niewystarczająco dobrze

Wiemy, że Państwa projektanci przy-

nego życia – np. obiekty sportowe,

wykorzystane stają się atrakcyjnymi,

gotowują także koncepcję przestrzeni

żłobki i przedszkola, kawiarnie itp. –

chętnie odwiedzanymi w różnych celach

kulturalno-rozrywkowej w pobliżu

może prowadzić do realnego zawęże-

i o różnych porach.

Seattle na zachodnim wybrzeżu Sta-

nia przestrzeni życiowej przebywają-

nów Zjednoczonych. Skąd biorą się

cych w niej ludzi, poniekąd uwięzić ich

Jedną ze słynnych i w naszej opinii bar-

pomysły na takie połączenia i na zbli-

w takich przestrzeniach? Jakich pomy-

dzo odważnych inwestycji Cavatiny jest

żanie funkcji biurowych z przestrze-

słów na aktywności można się spodzie-

Młode Miasto w Gdańsku, gdzie rewi-

niami poświęconymi kulturze i sztuce?

wać w przypadku tego typu inwestycji?

talizacji na wielką skalę zostanie pod-

Bardzo poważnie traktujemy

Nie uważam, że obiekty wielofunk-

dana cała dzielnica postoczniowa.

naszą rolę, nie tylko jako dewelopera

cyjne stanowią jakiekolwiek zagroże-

Czym się Państwo kierują podejmując

przestrzeni biurowych, lecz także pod-

nie dla poczucia wolności mieszkańców

decyzje o takich inwestycjach?

miotu pozytywnie wpływającego na życie

miast – wręcz odwrotnie, tworzą nowe

Do każdego z naszych projek-

lokalnych społeczności. Nazywamy to

możliwości. I nie jest to chwilowa moda,

tów podchodzimy bardzo indywidual-

naszą rozszerzoną odpowiedzialno-

ale naturalny kierunek ewolucji miast

nie, dokładnie analizując dany rynek

ścią. Myślimy całościowo o wielu aspek-

i szansa na ich harmonijny rozwój. Cava-

i potrzeby. Staramy się wnosić jak naj-

tach miejskiego życia, zwracamy uwagę

tina Holding już kilka lat temu dostrze-

więcej do realnego rozwoju miast i nie

na rozwój kultury, edukacji, opieki zdro-

gła ich potencjał i dużą część dynamicz-

boimy się przy tym działać z przemyśla-

wotnej, a także zachęcamy do aktywno-

nie rosnącego portfela biurowego wpisu-

nym rozmachem. Tworząc Palio Office

ści sportowej. Mamy ogromny szacunek

jemy właśnie w tego typu projekty. Nasze

Park za priorytet stawialiśmy sobie nie

do historii miejsc i ludzi, a także do śro-

duże inwestycje mixed-use powstają już

tylko przygotowanie nowoczesnych,

dowiska naturalnego. Projekty takie, jak

w Łodzi, Wrocławiu czy na Śląsku i, cho-

zaawansowanych technologicznie prze-

działająca już sala koncertowa i profesjo-

ciaż różnią się od siebie architekturą

strzeni do pracy, ale chcieliśmy również

nalne studio nagrań w Cavatina Hall czy

i doborem funkcji, to ich wspólną cechą

przyczynić się do ewolucji Młodego Mia-

koncepcja Cavatina Concert Hall w Bain-

jest miastotwórczy charakter. Projektu-

sta i terenu Stoczni Gdańskiej. Z szacun-

bridge, odzwierciedlają naszą filozofię.

jemy je z myślą o ludziach i tworzonych

kiem dla historii zaplanowaliśmy funk-

Doświadczenia z Bielska-Białej poka-

przez nich lokalnych społecznościach.

cjonalny, wypełniony życiem fragment

zują, że śmiałe, ale dobrze przemyślane

Ich przestrzenie są dobrze przemyślane,

miasta. Ten teren ma także szanse ide-

koncepcje powodują faktyczną pozy-

by odpowiadały oczekiwaniom i potrze-

alnie wpisać się w ideę 15-minutowego

tywną zmianę.

bom mieszkańców.

miasta. Z dużą dbałością przygotowujemy

I tę zmianę chcielibyśmy także
wdrożyć w projekcie Cavatina Con-

Bardzo poważnie traktujemy naszą rolę, nie tylko
jako dewelopera przestrzeni biurowych, lecz także
podmiotu pozytywnie wpływającego na życie lokalnych
społeczności. Nazywamy to naszą rozszerzoną
odpowiedzialnością. Myślimy całościowo o wielu
aspektach miejskiego życia.

cert Hall, który podobnie jak Cavatina
Hall powstał z połączenia pasji do kultury i sztuki, a zwłaszcza muzyki. Teren,
na którym wraz z pracownią Epstein
zaprojektowaliśmy budynek, jest obecnie rekultywowany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA)
ze względu na zanieczyszczenia pochodzące z zakładu obróbki drewna, który
zajmował ten teren od początku XX w.
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W ogóle tworzenie funkcjonalnych

tam wokół inwestycji strefy rekreacyjne,

do lat 80. Projekt będzie zlokalizowany

fragmentów miast, łączących np. miesz-

gastronomiczne i wprowadzamy zieleń

w jednym z pierwszych obszarów, które

kania z biurami i częścią kulturalno-roz-

w postindustrialny teren. Nasz plan zago-

zostaną w pełni zrekultywowane, a tym

rywkową, wpisuje się dobrze w koncep-

spodarowania terenów wokół inwestycji

samym posłuży jako symboliczny nowy

cję 15-minutowego miasta, czyli takiego,

spotkał się z pozytywnym odbiorem ze

początek dla całego terenu.

w którym każdy ma dostęp do potrzeb-

strony konserwatora oraz nadzoru.

nych na co dzień funkcji w odległości

Kolejny unikatowy na mapie Polski

maksymalnie kwadransa marszu od sie-

obiekt to Cavatina Hall w Bielsku-Białej,

bie. Ważną rolę w każdym z obiektów

gdzie z centrum biznesowym z biurami

odgrywają dodatkowo tereny zielone

klasy A, połączona jest sala koncertowa

Dziękujemy za rozmowę.
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Biura – z przestrzeni pracy
do przestrzeni doświadczeń
Tekst | Grzegorz Kmieciński

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nauczyliśmy się dostosowywać do realizacji nieprzewidzianych
scenariuszy. Wiele organizacji nadal zastanawia się, w jaki sposób zapewnić swoim pracownikom
dobrostan, a pewnym jest, że owe potrzeby pracowników ewoluują. To one często, jeżeli nie głównie,
stają się motorem napędowym do zmian zarówno w kategoriach oferowanych im benefitów,
wolności wyboru modelu pracy, czy nawet skrócenia tygodnia pracy.
Po okresie przedłużających się lockdownów oraz hiperoptymizmu związanego z opcjami pełnej
dowolności w zakresie pracy zdalnej, pojawiają się głosy i refleksja, że biuro wcale nie jest takie złe.

Według badań przeprowadzonych

czy kluczowych dla nas miejsc – wynosi

ten czas także na zmianę swoich założeń

w sierpniu ubiegłego roku przez mię-

właśnie kwadrans.

co do formatu prowadzenia działalności,

dzynarodowy portal pracy Indeed.com,

• 45% tęskni za osobistymi spotkaniami

istnieje pięć elementów pracy w biurze,

ze swoimi współpracownikami. Plat-

za którymi ludzie najbardziej tęsknili

formy do wideokonferencji umożli-

pracując zdalnie:

wiają komunikację, jednakże brak bez-

• 73% tęskni za osobistymi kontak-

pośrednich relacji, czytania mowy ciała

tami. Przed pandemią, większość pra-

czy intonacji, może prowadzić do nie-

cowników spędzała w pracy połowę

porozumień. W dobie wideokonferencji

swojego dnia, wchodząc w różnego

pojawia się również przesycenie taką

rodzaju interakcje społeczne, w tym
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formą pracy.

także uczestnicząc w spontanicznych

• 37% tęskni za codzienną rutyną zwią-

rozmowach, które są trudne do odtwo-

zaną z pójściem do biura. Praca zdalna

rzenia wirtualnie.

powoduje znaczną zmianę w rutynie.

wykorzystywanej powierzchni biurowej,
ilości oddziałów.

Część z organizacji
wykorzystała czas
pandemii na zmianę
swoich założeń co do
formatu prowadzenia
działalności,
wykorzystywanej
powierzchni biurowej,
ilości oddziałów.

• 64% jest mniej rozproszonych pracu-

Chociaż dla niektórych może to mieć

jąc w biurze, aniżeli w domu. Tętniące

swoje zalety – takie jak możliwość pracy

życiem biuro z dużą ilością ludzi może

w zaciszu domu i dodatkowa elastycz-

rozpraszać niektórych, ale dla innych

ność w zarządzaniu harmonogramami

dom może jeszcze bardziej przeszka-

innych osób w domu – jednak może być

JAK TO WPŁYNĘŁO NA RYNEK BIUROWY?

dzać w pracy – czy to za sprawą dzieci,

trudno odtworzyć codzienną rutynę

Po pewnym okresie spowolnienia zauwa-

zwierząt domowych, sąsiadów czy gło-

chodzenia do pracy, jeśli nie jesteś fi

żalne są trzy główne nurty.

śnej okolicy.

zycznie nigdzie. Posiadanie dwóch róż-

Z jednej strony organizacje pozo-

• 50% tęskni za dojazdami – rozumia-

nych miejsc i godzin pracy i domu (oraz,

stają w modelu tradycyjnym – oferując

nymi również jako codzienna rutyna

cóż, wszystkiego innego) ułatwia roz-

swoim pracownikom klasyczne przestrze-

podczas codziennej podróży (telefon

dzielenie każdego dnia.

nie biurowe oraz formaty elastyczne rozu-

do członków rodziny, ulubiony program

Działy zarządcze, HR, EB chcąc

miane zarówno jako powierzchnie cowor-

radiowy czy szybka przerwa na śniada

podołać zmieniającym się oczekiwaniom

kingowe, jak i biura serwisowane. Stąd

nie). Badania przeprowadzane były

pracowników zostały pośrednio zmu-

obserwowany jest, nie tylko w większych

w Stanach Zjednoczonych, gdzie

szone do wytężonej pracy koncepcyjnej.

miastach, rozwój sieci coworkigowych.

średni czas dojazdu do pracy wynosił

A wszystko po to, by odnaleźć złoty śro-

Drugim formatem stanowiącym

ok. 26,6 min. W tym kontekście popu-

dek zapewniający optymalne warunki

podstawę działalności, jest prowadze-

larna jest koncepcja miast 15-minuto-

sprzyjające pracy i efektywności pracow-

nie biznesu z przewagą modelu zdal-

wych, w których średni dojazd do pracy

ników. Część z organizacji wykorzystała

nego. W tym momencie możliwość pracy
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zdalnej nie jest już tylko opcją – ale niejednokrotnie wymogiem. Część firm stawiających na ten model – bądź całkowicie zlikwidowała powierzchnie biurowe, a części umożliwiło to zatrudnienie większej liczby pracowników – także
na rynkach, które do tej pory były poza ich
strefą możliwości.
Ostatni z typów Hub&spoke – łączy
zalety modelu tradycyjnego i zdalnego.
Organizacje umożliwiają pracownikom
korzystanie zarówno z przestrzeni klasycznego biura, a także umożliwiają
swoim pracownikom wykorzystywanie
powierzchni elastycznych w coworkingach zlokalizowanych nie tylko w tym

Firmy stawiają na przestrzenie pro-

coraz bardziej świadomi odpowiedzial-

samym mieście, ale także w lokaliza-

jektowe, collaboration rooms, przestrze-

ności energetycznej czy ekologicznej oraz

cjach rozmieszczonych niemal na całym

nie procesów kreatywnych, networkingu

wpływu swoich wyborów na środowisko

globie. Hub&spoke jest podejściem opar-

i brainstormingu. Typowy open space

naturalne. Wybierane są budynki, które

tym na miejscu pracy, gdzie podstawą jest

staje się więc przestrzenią współprzeby-

są w stanie zagwarantować jego pracow-

aktywność. Kiedyś całe przedsiębiorstwo

wania, spotykania się – alternatywą dla

nikom nie tylko przestrzeń do pracy, ale

znajdowało się w jednej lokalizacji, teraz

bezosobowych telekonferencji.

również niosą wartości, z którymi można
się identyfikować.

Hub&spoke jest podejściem opartym na miejscu pracy, gdzie
podstawą jest aktywność. Kiedyś całe przedsiębiorstwo
znajdowało się w jednej lokalizacji, teraz zaś – szczególnie
po zmianach w organizacji – format pracy jest rozproszony.

PEOPLE FIRST – THEN PLACES
W tym momencie to nie idee, a pracownicy są kluczowym elementem każdej
sprawnie działającej organizacji. I to oni
mają kluczowe znaczenie w jej utrzymywaniu, wspieraniu czy rozwijaniu. Aby

zaś – szczególnie po zmianach w orga-

Definiowanie przez organizacje

nizacji – format pracy jest rozproszony.

potrzeb pracowników przekłada się rów-

Na przykład, zostajesz w domu, jeśli

nież na coraz częstsze zapytania dotyczące

Dlatego tak istotnym jest zarządza-

trzeba przygotować raport; idziesz do cen-

możliwości realizowania wielowymiaro-

nie i umożliwianie realizacji celów nad-

trali, aby pracować z zespołem; idziesz

wych projektów, skupiających się głównie

rzędnych przez pracowników – dostar-

do biura satelickiego niedaleko domu,

na współpracy, współtworzeniu – łączeniu

czając im jednocześnie narzędzi nie-

aby wykonać inne czynności wymaga-

w sobie funkcji formalnych, a także tych

zbędnych do pracy. Po raz kolejny warto

jące dostępu do infrastruktury biurowej,

bardziej partnerskich, czy towarzyskich.

podkreślić, że zauważanie i branie pod

która jest trudna do zapewnienia w domu.

mogło to zadziałać – należy dostarczyć
im niezbędnych do pracy elementów.

Dla pewnego grona pracowników,

uwagę potrzeb i oczekiwań pracowni-

istotne jest przebywanie w dedykowa-

ków względem pracodawcy zarówno

ELASTYCZNOŚĆ W NOWYM FORMACIE

nych i zaprojektowanych z myślą o nich

z perspektywy funkcjonalnej, społecz-

Przyzwyczailiśmy się do tego, by być i re

powierzchniach biurowych. Stąd część

nej, kulturowej, ale i emocjonalnej,

agować elastycznie na zmieniające się

organizacji nie pozostaje na przestrze-

staje się kluczowe. Stawiając w centrum

warunki. Nauczyliśmy się również tego,

niach elastycznych, pozostawiając część

otwartość na wielopłaszczyznową wol-

czego nie chcemy. Co chcielibyśmy zmie-

najmu w jego klasycznej formie. Umoż-

ność wyboru dla pracownika, docho-

nić. Nie wszyscy czują się komfortowo

liwia to zaprojektowanie powierzchni

dzimy do punktu, w którym jesteśmy

pracując zdalnie. Coraz częściej poja-

w zgodzie z elementami wskazującymi

w stanie zaleźć odpowiedź na pytania

wiają się głosy o potrzebie nawiązywa-

na misję i idee organizacji.

dotyczące idealnego modelu pracy całej

nia relacji interpersonalnych i redefini-

Pojawia się również trend zmie-

organizacji i sposobu funkcjonowania jej

cji przeznaczenia i formatu samych biur.

niający politykę budynków. Wynika to

struktur, w tym w zakresie powierzchni

Organizacje w zależności od możliwości

z oczekiwań samych najemców, którzy są

biurowych.

dają opcję pracy z domu, z coworkingu,
z biura, a nawet z przestrzeni biurowych
klienta, dla którego realizują projekty.
Coraz częściej będzie się do nich
przychodziło, by współpracować, spotkać
się ze swoim zespołem, budować grupy

Autor
Grzegorz Kmieciński

Director, Tenant Representation,
Corees Polska Commercial Real Estate

projektowe, inicjatywy, czy też wymieniać się swoją wiedzą i doświadczeniem.
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ESG – rewolucja, która zmieni
branżę nieruchomości
Tekst | Agnieszka Wójcicka

Zagadnienia związane z ESG, czyli oceną inwestycji pod kątem dbałości o środowisko (Environmental),
społecznej odpowiedzialności (Social) i ładu korporacyjnego (Governance), na naszych oczach
przechodzi z fazy charakterystycznej dla wczesnego rozwoju i testów, w trwały trend, który będzie
w najbliższych latach jednym z głównych czynników wpływających na zmiany na rynku nieruchomości.

Dziś wdrożenie strategii ESG na rynku

Według Międzynarodowego Zespołu

Te liczby wskazują, że nie mamy

nieruchomości jest koniecznością dla

do spraw Zmian Klimatu (IPCC) sektor

do czynienia z marginalnym zjawiskiem,

całego rynku, gdyż jest to trend na tyle

budowlany odpowiada za 38% świato-

lecz niemal z rewolucyjnymi zmianami,

już silny, że wpływa w coraz większym

wych emisji CO2 (39% wg. Data Sources

które zaczną już wkrótce definiować

Global ABC Global Status Report 2018,

całą branżę nieruchomości. Jak słusz-

Nie przez przypadek w roku 2021

EIA). Ślad węglowy budynku można

nie wskazuje Deloitte w opracowaniu

Blackstone Group – jeden z najwięk-

podzielić na dwie składowe: opera-

ESG Real Estate Insights 2021: Pojawienie

szych funduszy inwestycyjnych na świa-

cyjny ślad węglowy (np. energia wyko-

się globalnych megatrendów, rozumia-

towym rynku nieruchomości – ogłosił,

rzystywana do sprawnego funkcjono-

nych jako zmiany społeczne, ekonomiczne

że od wszystkich spółek oczekuje przed-

wania budynków) oraz wbudowany ślad

i środowiskowe o charakterze wielkoska-

stawienia raportów ESG. Ten sam pod-

węglowy, czyli emisje związane z powsta-

lowym, często o dużej sile oddziaływa-

miot zapowiedział również w 2020 r.

niem budynku (m.in. produkcją i trans-

nia, będą wymagać od sektora nierucho-

ograniczenie emisji CO2 we wszystkich

portem materiałów budowlanych oraz

mości rewizji swojego podejścia do kwe-

związane z procesem budowy).

stii zrównoważonego rozwoju.

stopniu na postrzeganie inwestycji.

swoich nowych inwestycjach o 15%.

Głównymi założeniami Porozumienia Paryskiego oraz Europejskiego

ROCZNA GLOBALNA EMISJA CO2 W PROC.
Budowa i produkcja materiałów
budowlanych (wbudowany ślad
węglowy) 11%

Zielonego Ładu jest ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych.
W celu zmiany ogólnych założeń
powstały europejskie legislacje, m.in.

Transport 23%

dyrektywa NFDR (Non-financial Reporting Directive) oraz SFDR (Sustainable
Finance Disclosure Regulation) dotyczące ujawniania danych niefinansowych przez firmy odnośnie aspektów
ESG. Dodatkowo, w celu przeciwdziałania zjawisku green-washingu, inwestycje

Eksploatacja
budynków
(operacyjny ślad
węglowy) 28%

będą weryfikowane pod względem zgodności z kryteriami tzw. Taksonomii, czyli

Przemysł
i pozostałe 38%

aktu prawnego Unii Europejskiej z dnia
18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.
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Inwestorzy, którzy od lat zajmują

z firmą Sweco Polska (wtedy Grontmij

pod literami S (społeczeństwo) i G (ład

się zrównoważonym rozwojem poprzez

Polska). Finalnie cały park magazynowy

korporacyjny), są wskazywane jako te,

certyfikowanie swoich inwestycji w sche-

Diamond Business Park Ursus jest certy-

które mogą wpływać na przewagę kon-

matach BREEAM/LEED, będą mieli czę-

fikowany na poziomie Very Good.

kurencyjną poszczególnych podmiotów

ściowo ułatwione zadanie przy transfor-

Obecnie ponad 80% wynajmo-

macji, gdyż pewna grupa kryteriów Tak-

wanej powierzchni netto w portfolio

i inwestycji.
Dziś, legislacja wprowadzana w za-

sonomii jest zgodna z założeniami certy-

White Star Real Estate posiada certyfi-

kresie ESG jasno wskazuje, że nie ma

fikacji wielokryterialnych.

kat BREEAM.

innego kierunku dla branży nierucho-

White Star Real Estate swój pierw-

Należy pamiętać, że dane środo-

mości, niż odpowiedzialne podejście

szy certyfikat BREEAM za etap projek-

wiskowe są mierzalne, co ułatwia ich

do budownictwa, jakim jest zarówno

towy otrzymał w roku 2011 dla inwesty-

gromadzenie i raportowanie. Z kolei

troska o ekologię, jak i zrównoważony

cji The Park Warsaw – Budynek B1, co

wskaźniki społeczne i dotyczące ładu

rozwój całego biznesu. Wprowadzenie

zostało potwierdzone końcowym certyfi-

korporacyjnego składające się również

podobnych regulacji i ich implementa-

katem w 2013 r. z oceną Excellent.

na strategie ESG, są w większym stop-

cja przez inwestorów tylko przyspieszy

Certyfikacje wielokryterialne od

niu deklaratywne, co często utrudnia ich

upowszechnienie się takich rozwiązań

kilku lat stały się standardem na rynku

raportowanie. Jednocześnie, to właśnie

w Polsce, z korzyścią dla całej branży i jej

biurowym, natomiast inwestycje maga-

działania zgodne z tematyką kryjącą się

postrzegania przez otoczenie rynkowe.

zynowe były w przeszłości pomijane.
Aktualnie większość deweloperów
powierzchni magazynowych certyfikuje
swoje nowe inwestycje. White Star Real
Estate otrzymał pierwszy certyfikat interim w systemie BREEAM Europe 2009

Autor
Agnieszka Wójcicka | Sustainability Manager
i BREEAM Coordinator, White Star Real Estate

dla magazynu M1 inwestycji Diamond
Business Park Ursus już w 2013 r. wraz
The Park Warsaw.
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2022 w Poznaniu
pod znakiem nieruchomości
Podczas marcowych targów MIPIM w Cannes, Miasto Poznań promowało ofertę aż 17 terenów
inwestycyjnych na sprzedaż. Zarówno rynek nieruchomości komercyjnych, jak i mieszkaniowych
rozwija się w Poznaniu bardzo dynamicznie, a na zagospodarowanie czekają kolejne grunty.

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii,

Ponadto, Prezydent Jacek Jaśkowiak

przedstawiciele dwóch firm z branży

targi nieruchomości i inwestycji MIPIM

wziął udział w panelu dyskusyjnym, orga-

nieruchomości – duńskiego dewelopera

w Cannes, odbyły się w pełnym wymiarze.

nizowanym przez wydawnictwo Poland

NREP oraz amerykańskiej agencji dorad-

Trwały 4 dni i zgromadziły około 20 tys.

Today w ramach wydarzenia „POLAND,

czej Cushman & Wakefield.

uczestników z całego świata. Pierwszego

EUROPE'S MOST RESILIENT ECONOMY –

Podczas targów MIPIM, odbyło się

dnia rozdano nagrody fDI European

a snapshot of the market today & tomor-

także specjalne wydarzenie na symbolicz-

Cities and Regions of the Future 2022/23,

row”, który zgromadził pełną salę uczest-

nym stoisku ukraińskim, na którym swój

które odebrał Prezydent Jacek Jaśko-

ników. Debata dotyczyła zrównoważo-

potencjał mieli zaprezentować przedsta-

wiak. W ogólnej klasyfikacji miast śred-

nego planowania przestrzeni miejskiej,

wiciele Kijowa, Lwowa, Chersonia, Iwano-

niej wielkości, Poznań zajął 5. miejsce.

a obok Prezydenta Miasta Poznania,

-Frankowska i Charkowa. Włodarze kilku

Według ekspertów The Financial Times,

wzięły w niej udział przedstawicielki Hel-

europejskich miast (m.in. Rygi, Wilna,

w swojej kategorii Poznań jest drugim

sinek i Gdyni (Anni Sinnemäki, wicepre-

Madrytu oraz Poznania) wspólnie wyra-

w Europie najbardziej przyjaznym mia-

zydentka Helsinek, Katarzyna Gruszecka-

zili wsparcie dla walczących w Ukrainie

stem dla biznesu.

-Spychała, wiceprezydentka Gdyni) oraz

i apelowali do rządzących o zamknięcie
nieba nad Ukrainą.

ZRÓŻNICOWANA OFERTA
DLA INWESTORÓW
W tym roku Miasto Poznań promowało
aż 17 terenów inwestycyjnych. Wiemy
już, że nieruchomość na Żegrzu została
pod koniec marca sprzedana w ramach
przetargu ustnego nieograniczonego.
W ofercie Miasta Poznania nadal przeważają nieruchomości przeznaczone
pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową lub/i usługową – 10 terenów.
Nowym inwestorom proponujemy też
3 nieruchomości o wyłącznej funkcji
usługowej. Jeden teren przeznaczony
jest pod zabudowę przemysłowo-usługową. Kolejny teren częściowo ma być
przeznaczony na cele przemysłowo-usługowe, a częściowo ma służyć jako
parkingi. Natomiast nieruchomość przy
ul. Chojnickiej, oferowana z wyłączeniem sprzedaży, położona w klinie zieleni, może stanowić ciekawą propozycję
dla sektora turystyki, rekreacji i sportu.
Stoisko Miasta Poznania podczas targów MIPIM 2022 w Cannes.
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Nowe lokalizacje to: ul. Gąsiorowskich 6

oferty inwestycyjne gmin metropolii

dwóch budynków ma się zakończyć

i ul. Janickiego/ul. św. Wawrzyńca.

poznańskiej.

odpowiednio w 2022 i w 2023 r. Po sąsie

– Jesteśmy bardzo zadowoleni

Obecnie rynek nieruchomości biu-

dzku, przy głównej jeżyckiej arterii –

z przebiegu tegorocznych targów. Cztery

rowych w Poznaniu obejmuje ponad

ul. Dąbrowskiego, również na terenie

dni MIPIM były wypełnione spotkaniami.

620 tys. m 2 . W budowie jest niemal

pofabrycznym, powstają nowe osiedla –

Zarówno z nowopoznanymi osobami, jak

62 tys. m2 – biurowiec Andersia Silver

Fama, FAMMA oraz Wieża. Dzięki temu

i naszymi wieloletnimi partnerami. Dzięki

na Placu Andersa (Probuild) oraz naj-

w kwartale ulic Dąbrowskiego, Kościelna,

obecności osób decyzyjnych, toczyliśmy

wyższy budynek w kompleksie Nowy

Niestachowska, Św. Wawrzyńca powsta-

rozmowy i ustalenia na najwyższym szcze-

Rynek przy ul. Matyi (Skanska), które

nie nowoczesna dzielnica mieszkaniowa

blu – podsumowuje Katja Lożina, Dyrek-

mają zostać oddane do użytku w roku

– Nowe Jeżyce.

tor Biura Obsługi Inwestorów.

2024. Garvest ma natomiast w planach
dwa nowe Pixele przy ul. Grunwaldzkiej,

ŚWIETNY CZAS DLA NOWYCH PROJEKTÓW

a Vastint prowadzi prace na terenie Sta-

Na stoisku Miasta Poznania promowali-

rej Rzeźni.

śmy także projekty naszych partnerów:

Dużo dzieje się także na rynku nie-

APP Projekt, Garvest, Skanska, Pekabex,

ruchomości mieszkaniowych w Poznaniu.

Probuild, Vastint, WCWI i WPIP, a także

Dzięki zakończonej przed czasem inwestycji tramwajowej, tereny przy ul. Unii
Lubelskiej stały się bardzo atrakcyjne

Obecnie rynek
nieruchomości
biurowych
w Poznaniu obejmuje
ponad 620 tys. m2.
W budowie jest
niemal 62 tys. m2.

dla deweloperów. Miasto systematycznie sprzedaje kolejne nieruchomości,
które pozwolą stworzyć w tamtej okolicy
nowoczesne osiedle mieszkalne z łatwym
dojazdem do centrum Poznania.
Na Jeżycach także toczy się kilka
interesujących inwestycji. Do użytku
zostały już oddane pierwsze mieszkania na Osiedlu Goplana, które na terenie
dawnej fabryki czekolady buduje firma
COLIAN DEVELOPER. Budowa kolejnych

Dobiega końca budowa kompleksu Nowy Rynek
w ścisłym centrum Poznania.

Trwają prace przygotowawcze na terenie poznańskiej Starej Rzeźni, kompleks będzie obejmował wiele funkcji:
mieszkaniową, biurową, kulturalną i restauracyjną.
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Unikatowy projekt Garvestu Perfumiarnia przy Parku Wilsona.

Natomiast Vastint otrzymał pozwo-

uwieńczą: aparthotel „Focha 34” od ul.

lenie na budowę Osiedla Portowo, które

Głogowskiej i nowa Kamienica w miejscu

będzie zlokalizowane nad Wartą, nieda-

magazynów od ul. Śniadeckich.

leko ronda Starołęka. Portowo jest jedną
z największych inwestycji planowanych
przez Vastint na rynku mieszkaniowym
w Polsce. Docelowo w całym projekcie
powstanie 47 budynków, w których znajdzie się blisko 1800 mieszkań.
Na uwagę zasługuje także wyjątkowa inwestycja firmy Garvest – Perfumiarnia. Projekt zakłada powstanie

Miasto ma wiele do zaoferowania nie tylko
deweloperom powierzchni komercyjnych, lecz także
inwestorom z branży mieszkaniowej. Aktualna oferta
nieruchomości miejskich na sprzedaż jest cały czas
dostępna na stronie poznan.pl/inwestuje.

140 mieszkań w 3 nowych budynkach
z widokiem na Park Wilsona. Inwesty-

Rozmowy podczas tegorocznych

cję dopełnią m.in. odrestaurowane wnę-

targów MIPIM w Cannes potwierdzają

trza XIX-wiecznego Browaru Huggerów,

zainteresowanie poznańskim rynkiem

w którym powstaną SPA oraz kame-

nieruchomości. Miasto ma wiele do

ralna powierzchnia biurowa, jak rów-

zaoferowania nie tylko deweloperom

nież Betonhaus – najstarszy i jedyny ist-

powierzchni komercyjnych, lecz także

niejący do dziś pawilon targowy w Parku

inwestorom z branży mieszkaniowej.

Wilsona, który również zostanie przy-

Aktualna oferta nieruchomości miej-

wrócony do dawnej świetności. Całość

skich na sprzedaż jest cały czas dostępna
na stronie poznan.pl/inwestuje.

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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15-minutowa Częstochowa
Tekst | Anna Tymoshenko

Piękna jest idea Anne Hidalgo… Koncepcja 15-minutowego miasta ogłoszona w 2020 roku
przez mer Paryża, z perspektywy zachowania Work-Life Balance, jest nie tylko ideą drogi
do osiągnięcia równowagi w życiu. Z punktu widzenia mieszkańców odległej o około 1500 km
od Paryża Częstochowy, jest to wręcz konieczność.

Szkoła, przychodnia, kawiarnia, sklep,

przyczyniły się do rozpowszechnienia

ponad 215 000 mieszkańców, ma strate-

praca, park..., a może nawet las – wszys

idei nie tylko na inne miasta na świecie,

giczne położenie na skrzyżowaniu szla-

tko w zasięgu 15 minut spaceru lub

ale też – w mniejszym zakresie – na ich

ków transportowych oraz w bezpośred-

jazdy rowerem od mieszkania czy domu.

dzielnice. Częstochowa, mimo bycia kie-

niej bliskości lotniska Pyrzowice, do któ-

W Częstochowie to nie tylko nurt urba-

dyś miastem wojewódzkim, jest sto-

rego dojazd samochodem zajmuje około

nistyczny. Miasto pokazuje, że idea ta nie

sunkowo kompaktowa, a jej położenie

25 minut. Na terenie miasta trwają wła-

jest utopią lecz rzeczywistością znacznej

i ukształtowanie terenu powoduje, że sto-

śnie zakrojone inwestycje modernizu-

części mieszkańców.

sunkowo łatwo i szybko można przeje-

jące układ drogowy, komunikację miej-

chać z jednego jej końca na drugi.

ską oraz zwiększające liczbę dróg dla

Okazuje się, że pandemia wywo-

60

łana koronawirusem i związane z nią

Częstochowa, drugie co do wielko-

rowerów. Zrealizowano rozbudowę

ograniczenia w przemieszczaniu się

ści miasto województwa śląskiego, liczące

drogi wojewódzkiej nr 908 w granicach
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miasta – ul. Monte Cassino – oraz prowa-

przemysłu na rozwój tej części miasta.

dzi się przebudowę drogi DK46, która sta-

Od XIX w. bowiem wokół huty Hantkego

nowi wyjazd na Opole i Wrocław, a także

(dziś Liberty Steel Częstochowa) rozwi-

dojazd do A1. Miasto zabrało się za bar-

jało się życie całej dzielnicy, a w konse-

dzo potrzebny remont mocno obciążo-

kwencji także dzielnic ościennych. Wokół

nych miejskich fragmentów DK-91, w tym

huty powstawały zatem zakłady podwy-

budowę trzech skrzyżowań bezkolizyj-

konawców, osiedla mieszkaniowe, szpi-

nych – estakad.

tale, przedszkola, szkoły, kina i kluby

W poprzednich latach powstały

sportowe – ta struktura zachowała się

już trzy zintegrowane węzły przesiad-

do dziś, co dość jasno pokazuje, że idea

kowe umożliwiające zespolenie wszyst-

piętnastominutowego miasta nie jest

kich dostępnych w mieście środków

niczym odkrywczym, a raczej powro-

transportu zbiorowego z transportem

tem do całkiem dobrych i sprawdzo-

indywidualnym – do Częstochowy każ-

nych praktyk.

dego dnia dojeżdża do szkoły i pracy ok.

Podobną politykę rozwoju społecz-

50 tys. uczniów, studentów i pracowni-

nego uprawiali jeszcze w Kongresówce

ków. Centra przesiadkowe służą też roz-

właściciele wielkich zakładów włókienni-

parki, skwery ze starym drzewostanem,

wojowi i integracji systemu dróg rowe-

czych zlokalizowanych w obecnym cen-

pasaże spacerowe i liczne sklepy.

rowych, których jest obecnie w mieście

trum Miasta. Dzięki temu powstawały

Częstochowa jest dobrym do życia,

około 76 kilometrów, a dodatkowo Często-

mieszkania dla inżynierów, które funk-

spokojnym miastem. Ze względu na

chowa łączy się za pośrednictwem ścieżek

cjonują do dziś, boiska, korty tenisowe,

wzrost zamożności mieszkańców, wciąż

z innymi gminami, nie tylko jurajskimi.

Domy Kultury i kluby dla mieszkańców.

rośnie zapotrzebowanie na nowe miesz-

Inwestycje w infrastrukturę komu-

Po większości tych zakładów pozostały

kania budowane w wysokim standar-

nikacyjną to priorytet. W zasięgu kil-

perły architektury przemysłowej gotowe

dzie, choć z pewnością za fenomen można

kudziesięciu minut jazdy od centrum

do zagospodarowania, jak choćby 8 ha

uznać największą dzielnicę miasta – „Pół-

Częstochowy mamy bowiem dostęp

po dawnym Elanexie w ścisłym cen-

noc”, która kształtowała się pod koniec

do ponad ośmiu milionów mieszkańców,

trum miasta.

lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
ale ze względu na lokalizację, ilość zie-

15 km od lokalizacji Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej mamy ruiny średniowiecznych zamków,
jurajskie ostańce, parki krajobrazowe, źródła wód
mineralnych i tereny rekreacyjne wśród lasów sosnowych.

leni, szkół, przedszkoli, obiektów handlowych jest wciąż jedną z najczęściej wybieranych lokalizacji przez ludzi młodych.
Choć w dzielnicy zdecydowanie dominują
bloki z wielkiej płyty, to zalety lokalizacji
i właśnie zasada 15 minut (a raczej mniej)
sprawdza się tu doskonale.

którzy mogą się stać naszymi potencjal-

W powojennej Rzeczypospolitej

Jeszcze jedną, wielką zaletą Często-

nymi uczniami i pracownikami często-

Częstochowa nie odeszła od dobrych

chowy jest jej bliskie sąsiedztwo z prze-

chowskich firm. W 2020 r. na moderniza-

praktyk i kiedy powstawały nowe osie-

pięknymi Gminami Jurajskimi, jak Olsz-

cję częstochowskich dróg przeznaczono

dla nie były one tylko sypialniami dla

tyn, Mstów, Mirów, Bobolice, Złoty Potok,

65 milionów złotych.

pracowników licznych częstochowskich

Ostrężnik… Jest to z pewnością fenomen

Dzisiejsza Częstochowa ukształto-

zakładów. Miasto rozrastając się w kie-

w skali kraju, bowiem w odległości 15 km

wała się wokół kilku dominant. Pierw-

runku północnym wchłaniało kolejne

od lokalizacji Katowickiej Specjalnej Strefy

sza, to oczywiście Jasna Góra, wokół któ-

sady, pola, i nawet las, który do dziś

Ekonomicznej mamy ruiny średniowiecz-

rej znajdują się głównie dzielnice domów

służy mieszkańcom dla rekreacji i wypo-

nych zamków, jurajskie ostańce, parki

jednorodzinnych. Klasztor jest też domi-

czynku. Dzięki takim zabiegom w każ-

krajobrazowe, źródła wód mineralnych

nantą w kontekście planistyczno-urba-

dej z nowych częstochowskich dziel-

i tereny rekreacyjne wśród lasów sosno-

nistycznym. Na południu miasta zauwa-

nic mieszkaniec ma do dyspozycji kilka

wych, które zadowolą każdego chcącego

żalny jest już jednak ogromny wpływ

przedszkoli, kilka szkół, przychodnię,

odpocząć od codziennych obowiązków.

Więcej informacji
Centrum Obsługi Inwestora, Wydział Funduszy
Europejskich i Rozwoju | Urząd Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 3707 212, 34 3707 213
e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl, fer@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl
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Smart Kielce – miasto
zrównoważonego rozwoju

Liczne zgłoszenia nowych inwestycji i wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz
wzrost zainteresowania terenami inwestycyjnymi – pandemia nie zatrzymała gospodarczego
rozwoju Kielc. O wyzwaniach, przed jakimi stoi miasto i szansach, które zdecydują o jego dalszym
rozwoju – mierzonego nie tylko liczbą nowych inwestycji, ale przede wszystkim poprawą jakości
życia kielczan – rozmawiamy z Bożeną Szczypiór, zastępcą prezydenta Kielc.

FOCUS ON Business: Jak – dwa lata

inwestycyjna regionów”. Dużo lepiej niż

od wybuchu pandemii koronawirusa

całe województwo.

– wygląda sytuacja gospodarcza Kielc?

Poważnym ograniczeniem jeśli cho-

zowane w sąsiednich gminach, głównie

Bożena Szczypiór, zastępca prezy-

dzi o dalszy rozwój Kielc jest na pewno

ze względu na ich niższą niż w Kielcach

denta Kielc: W większości przypadków

izolacja transportowa. Przez region nie

cenę. Jest to zjawisko naturalne i typowe

kieleccy przedsiębiorcy dobrze poradzili

przebiega żadna autostrada, a moderni-

dla średnich oraz dużych miast. Niemniej

sobie z kryzysem, dostosowując swoje

zacja S7 poza granicami województwa

nie zagraża ono pozycji Kielc jako naj-

biznesy, w tym produkcję, do nowych

wciąż trwa. Tymczasem, co jest ważne,

ważniejszego w regionie ośrodka społecz-

warunków i potrzeb. Koronawirus nie

ale też zrozumiałe, obserwujemy rosnące

nego, akademickiego i – przede wszyst-

wstrzymał ich planów, przeciwnie –

zainteresowanie firm terenami, gdzie ta

kim – gospodarczego.

wielu wykorzystało ten czas, by przy-

droga nabrała już innego wymiaru.

gotować i uruchomić działania inwesty-

Trzeba też mieć na uwadze, że po-

Przed miastem dwie duże inwestycje,

cyjne. Do urzędu wpływa obecnie sporo

wierzchnia Kielc aż w 66% objęta jest róż-

które mają szansę tę pozycję wzmocnić.

zgłoszeń nowych inwestycji oraz wnio-

nymi formami ochrony przyrody, co z jed-

Udało nam się doprowadzić do

sków o wydanie decyzji o warunkach

nej strony podnosi jakość życia w mieście,

realizacji projektów, o które intensyw-

zabudowy. Za nami wiele rozmów, o któ-

ale z drugiej – ogranicza dostępność tere-

nie zabiegały także inne miasta i regiony.

rych na razie nie mogę mówić publicznie.

nów pod rozwój firm produkcyjnych.

Pierwszy to budowa laboratoriów Głów-

Zauważyliśmy także wzrost zaintereso-
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Sporym zainteresowaniem cieszą się również nieruchomości zlokali-

nego Urzędu Miar. Co ważne, przy oka-

wania gruntami inwestycyjnymi. Ceny,

A tereny w Obicach, na których miało

zji tej inwestycji dużo mówi się o unij-

jakie uzyskaliśmy w ostatnich przetar-

powstać lotnisko? Łącznie to ok. 300 ha.

nym dofinansowaniu, a zapomina o tym,

gach, były wyższe niż się spodziewaliśmy.

Tu sprawa jest bardziej skompli

że Kielce przekazały teren wartości po

Co ważne, w Kielcach cały czas

kowana. W planach zagospodarowania

nad 36 mln zł. Czujemy się więc współ-

powstają nowe firmy. W 2020 roku w reje-

przestrzennego Morawicy czy Chmiel-

twórcami przedsięwzięcia, które pobudzi

strze REGON było wpisanych ponad 29,4

nika tereny te są przeznaczone pod lotni-

gospodarczo miasto. Przy GUM, który ma

tys. podmiotów, blisko tysiąc więcej niż

sko. Trzeba przy tym pamiętać, że działki

zainaugurować swoją działalność w 2023

w roku 2018. Kondycja tych firm w dużej

były pozyskiwane na różne sposoby.

r., będą mogły funkcjonować mniejsze

mierze jest uzależniona od aktualnej

Część – niestety niewielki procent – zos

podmioty, zajmujące się chociażby wyko-

sytuacji gospodarczej w kraju, a ta – jak

tała kupiona bezpośrednio od właści-

nywaniem różnego rodzaju ekspertyz

wiemy – nie jest najlepsza. Rosnąca infla-

cieli, pozostałe zostały scalone w wyniku

czy pomiarów.

cja i koszty kredytów czy zastój w dialogu

wywłaszczeń. Zgodnie z prawem, jeśli

Drugą, ważną z perspektywy mia-

z UE nie napawają optymizmem.

gmina nie zrealizuje celu, który przy-

sta, inwestycją jest budowa fabryki Cro-

świecał wywłaszczeniom, musi zapła-

modora Wheels, włoskiego producenta

Z jakimi wyzwaniami gospodarczymi

cić właścicielom odszkodowania. W tej

felg samochodowych, która powinna

mierzy się dziś miasto?

chwili czynimy starania o powstanie spe-

ruszyć lada dzień. W zakładzie zatrudnie-

Rozwijamy się wykorzystując ist-

custawy i zmianę planu, co pozwoliłoby

nie znajdzie 400 osób. Nowa, duża firma

niejący potencjał gospodarczy i spo-

wypłacić ludziom pieniądze i – co nie-

z kapitałem zagranicznym przyczyni się

łeczny. Miasto jest dobrze oceniane m.in.

zwykle dla nas ważne – zatrzymać zie-

także do zwiększenia popytu na produkty

w – przygotowanym przez Szkołę Głów-

mię w całości. Ten teren ma olbrzymi

i usługi w branży metalowo-maszynowej.

ną Handlową – raporcie „Atrakcyjność

potencjał biznesowy.
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Bożena Szczypiór – zastępca prezydenta Kielc.

Naszym celem jest zapewnienie firmom optymalnych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej i odzyskania utraconych korzyści, m.in. poprzez minimalizowanie
ponoszonych przez nie kosztów. Co więcej, jako jeden z nielicznych samorządów w Polsce
ani na chwilę nie zamroziliśmy inwestycji. Już wiosną 2020 roku rozpoczęliśmy realizację
zaplanowanych zadań, m.in. w zakresie gospodarki ściekowej. Wiedzieliśmy, że w tego
typu postępowaniach startują głównie lokalni przedsiębiorcy. Zrealizowaliśmy sporo takich
inicjatyw i także w ten sposób mogliśmy wesprzeć miejscowy biznes.
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dwa kluczowe instrumenty wspiera-

Teren inwestycyjny 3,5 ha w Kielcach.

jące rozwój firm w Kielcach: zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo
wybudowanych budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności
produkcyjnej oraz zwolnienie z podatku
od nieruchomości nowo wybudowanych
budynków, których część powierzchni
stanowią biura o wysokim standardzie.
To są dwa sektory, które chcemy bardzo
mocno rozwijać.
Wspieramy też rzemieślników, często jednoosobowe działalności czy niewielkie rodzinne biznesy, obniżając im
podatek od nieruchomości. Stworzyliśmy również Mapę Rzemieślników,
zachęcając mieszkańców do korzystania
z usług profesjonalistów.
Czego potrzebuje dziś miasto do dalszego rozwoju?
Pamiętajmy, że rozwój to nie tylko
inwestycje. Potrzebujemy żłobków, przedszkoli i nowych mieszkań, a także chodników, oświetlenia, dróg i kanalizacji –

Niektóre kieleckie firmy również

Kolejny argument – stale podno-

na co wskazywali mieszkańcy podczas

planują ekspansję i zgłaszają się do nas

sząca się jakość życia w mieście. Nie bez

spotkań konsultacyjnych organizowa-

ze swoimi projektami, jednak na tym eta-

znaczenia jest także obecność Targów

nych w ramach programu „Peryferia”.

pie, ze względu na interes przedsiębior-

Kielce oraz Kieleckiego Parku Technolo-

Jesteśmy w przededniu uruchomie-

ców, nie możemy ujawniać szczegółów.

gicznego, który jest stawiany jako przy-

nia kolejnej unijnej perspektywy finan-

kład doskonałego wykorzystania szansy

sowej. W tej chwili poznajemy regio-

A dlaczego warto zainwestować

na rozwój infrastruktury biznesowej,

nalne założenia i już wiemy, że nie będą

w Kielcach?

dostępnej zarówno dla lokalnych, jak

to „łatwe” pieniądze. Musimy dostosować

Widzę co najmniej pięć takich po

i zewnętrznych inwestorów. Firmy inwe-

nasze potrzeby rozwojowe także do moż-

wodów. Świetna lokalizacja – odległość

stujące w Kielcach mogą liczyć na przy-

liwości budżetu miasta, w którym powin-

od Krakowa, Warszawy, Łodzi, Lublina

chylność władz miasta i wsparcie Cen-

niśmy zabezpieczyć wkład własny do pla-

i Katowic nie przekracza 180 km, a średni

trum Obsługi Inwestora.

nowanych inwestycji.

O jakim wsparciu mówimy?

gię Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart

czas przejazdu samochodem do najbliższych lotnisk – Pyrzowice, Balice, Okęcie,

Za chwilę przyjmiemy nową Strate-

to około dwie godziny. Co więcej, w ciągu

Zespół COI Kielce angażuje się

City, a więc miasta inteligentnego, stawia-

dwóch lat ma się zakończyć budowa

w poszukiwanie niezbędnych do pro-

jącego m.in. na zrównoważony rozwój.

drogi ekspresowej do Krakowa, co skróci

wadzenia biznesu lokalizacji, pomaga

W konsultacji z mieszkańcami określili-

czas dotarcia do lotniska w Balicach.

nawiązywać kontakty biznesowe, pro-

śmy nasze cele i podporządkowaliśmy im

Dwa – duży potencjał kadrowy.

wadzi internetową bazę ofert inwesty-

potrzeby inwestycyjne, które opiewają

Oczekiwania płacowe absolwentów

cyjnych. Centrum było wielokrotnie doce-

na łączną kwotę 1,5 mld zł. Listę potrzeb

kieleckich uczelni są mniejsze niż tych

niane przez inwestorów za biznesowe

przesłaliśmy władzom wojewódzkim

z największych polskich miast, a trzeba

podejście, otwartość i znajomość realiów

na etapie konsultacji Strategii Rozwoju

zakładać, że 60% wszystkich kosztów

lokalnego rynku.

Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

danego przedsiębiorstwa stanowią wła-

Do obsługi inwestora angażują się

śnie koszty pracy. Tańsze jest też w Kiel-

również inne wydziały Urzędu Miasta.

cach życie.

Co więcej, w roku 2021 uruchomiliśmy

Czekamy na jej przyjęcie i realizację.
Dziękujemy za rozmowę.

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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AT THE CENTER OF

WHAT’S
NEXT
Bez względu na to, czy szukasz powierzchni biurowej, handlowej,
produkcyjnej czy magazynowej, nasz zespół ekspertów zadba o to, aby
Twoja firma miała odpowiednią przestrzeń do tego, aby odnieść sukces.
Nasze zintegrowane doradztwo obejmuje kompleksowe zarządzanie
procesem najmu, począwszy od analizy obecnej sytuacji Twojej firmy,
poprzez negocjacje lub renegocjacje komercyjnych, technicznych i prawnych
warunków umowy, aż po zaprojektowanie i przygotowanie powierzchni
do użytkowania wraz z monitorowaniem procesu realizacji projektu
i wsparciem w odbiorze prac.
Obsługujemy zarówno największe globalne marki, jak i lokalne
przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów gospodarki w całej Polsce.
Skontaktuj się z nami.

INWESTYCJE

Katowice – miasto na topie,
miasto na podium
Stabilny i zrównoważony rozwój każdego miasta nie byłby możliwy bez odpowiedniego zaplecza
gospodarczego, tworzonego przez przedsiębiorstwa różnych sektorów i branż, które mają
znaczący wpływ na wielkość miejskich dochodów budżetowych, sytuację na lokalnym rynku pracy
oraz publiczny wizerunek miasta zarówno w skali regionalnej, jak i ogólnopolskiej.

Z tych właśnie przyczyn miasta kon-

standing finansowy Katowic określony

Katowice, jest 5. pozycja w rankingu

kurują ze sobą, starając się tworzyć moż-

został jako Poziom „A-” czyli Perspek-

najlepszych dużych europejskich miast

liwie jak najlepsze warunki sprzyjające

tywa Stabilna, a źródłem takiej oceny

pod względem strategii przyciągania

wzrostowi gospodarczemu, zachęcające

był przede wszystkim budżet miasta,

zagranicznych inwestycji bezpośred-

do inwestycji, podkreślając wszystkie

który w umiarkowanym stopniu podatny

nich – fDi’s European Cities and Regions

posiadane atrybuty, które mogą być czyn-

jest na zmiany koniunktury gospodar-

of the Future 2022/23. Zwieńczeniem ran-

nikiem ważnym dla potencjalnych inwe-

czej, m.in. dzięki dominującemu udzia-

kingu było uroczyste rozdanie nagród

storów. Sam marketing w tym wszystkim

łowi branż usługowych w strukturze

w dniu 15 marca podczas Targów MIPIM

nie wystarczy, umiejętna promocja mia-

gospodarki miasta, w szczególności sek-

2022 w Cannes, w których Miasto Kato-

sta ma oczywiście bardzo istotne znacze-

tora nowoczesnych usług biznesowych.

wice aktywnie brało udział.

nie, ale stać się może ważnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej dopiero wówczas, gdy znajduje

Jednym z najnowszych wyróżnień, jakie w ostatnim czasie

potwierdzenie w obiektywnych ocenach

otrzymały Katowice, jest 5. pozycja w rankingu najlepszych

i rankingach.
Co ciekawe, coraz więcej inwestorów zwraca uwagę nie tylko na ściśle ekonomiczne czy biznesowe kryteria odnoszące się do oceny atrakcyjności inwe-

dużych europejskich miast pod względem strategii
przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich
– fDi’s European Cities and Regions of the Future 2022/23.

stycyjnej miasta, ale również na szeroko
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rozumiane aspekty jakości życia, ekolo-

Amerykańska agencja Fitch Ratings

O tym, że także w sferze oceny jako-

gii, czy też po prostu wysoką jakość budo-

to jedna z pięciu najbardziej prestiżo-

ści życia Katowice są wśród polskich aglo-

wania relacji pomiędzy sektorem publicz-

wych agencji ratingowych o zasięgu glo-

meracji niekwestionowanym liderem,

nym i prywatnym w realizowaniu różno-

balnym, publikująca regularnie ratingi

świadczy dobitnie doroczny Ranking

rodnych przedsięwzięć gospodarczych.

ponad 5700 instytucji finansowych oraz

Miast Przyjaznych Ludziom przeprowa-

Warto więc zebrać w całość naj-

100 państw, zawierające ocenę ich wia-

dzony w listopadzie 2021 r. przez redak-

ważniejsze oceny i rankingi odnoszące

rygodności kredytowej. Dzięki utrzy-

cję „Forbes”, w którym stolica Górnego

się do Katowic i zobaczyć jak miasto pla-

maniu oceny ratingowej na poziomie

Śląska zajęła pierwsze miejsce. Kato-

suje się na tle innych polskich aglomera-

„A-” Katowice są postrzegane jako wia-

wice, jako jedyne miasto w Polsce, prze-

cji i w jakich aspektach wyraźnie domi-

rygodny i rzetelny partner biznesowy,

kroczyły, w łącznej ocenie, granicę 100

nuje nad konkurencją.

a wysoka ocena ratingowa potwierdza

punktów. Najnowsza edycja rankingu

Przegląd tych ocen i rankingów

potencjał rozwojowy miasta w każdym

była o tyle wyjątkowa, że po raz pierwszy

na pewno warto zacząć od najbardziej

jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym,

punktację ustalano nie tylko za sprawą

obiektywnych i wiarygodnych kry-

co przekłada się również na coraz wyż-

odpowiedzi ankietowych, ale również

teriów finansowych. W opublikowa-

szy poziom życia mieszkańców.

poprzez obiektywne wyliczenia, jaką

nej pod koniec 2021 r. przez agencję

Jednym z najnowszych wyróż-

część środków ze swoich budżetów mia-

Fitch ocenie wiarygodności kredytowej

nień, jakie w ostatnim czasie otrzymały

sta wydają na obszary, które wpływają
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Fot.: Piotr Krysiak / Obiektyw PK – foto i film.

na poprawę jakości życia mieszkańców,

ranking weryfikuje skuteczność działań

skutkami dominacji w mieście i regionie

m.in. bezpieczeństwo, zaplecze mieszka-

władz samorządu w kształtowaniu zrów-

branż przemysłu ciężkiego, zwłaszcza

niowe, wsparcie społeczne. Kapituła kon-

noważonego rozwoju wspólnoty lokal-

wydobywczego, metalurgicznego i che-

kursu wyszczególniła „wyjątkowo wysoki

nej, ujmowanego w strategicznych kate-

micznego, które były głównym źródłem

budżet obywatelski” Katowic stanowiący

goriach: trwałości ekonomicznej, trwa-

zanieczyszczenia naturalnego środowi-

ok. 1% całego budżetu miasta, gdy stan-

łości środowiskowej, trwałości społecz-

ska. Tym większym więc zaskoczeniem

dardem wśród miast wojewódzkich jest

nej oraz w zakresie jakości zarządzania.

może być fakt, że w połowie roku 2021

ok. 0,5%, a także stworzenie dedyko-

Katowice wyróżniły się w obszarze dba-

pod względem oceny jakości powietrza

wanego Zielonego Budżetu w kwocie

łości o jakość życia mieszkańców, uzy-

Katowice zajęły wśród ocenianych naj-

aż 3 milionów złotych.

skując najwyższą liczbę punktów, a jest

większych polskich aglomeracji znako-

W tym kontekście warto podkre-

to zasługa m.in. wysokich wydatków

mite II miejsce! Tak wysoka pozycja Kato-

ślić, że wysoka ocena Katowic w rankingu

na edukację, kulturę czy sport i rekre-

wic nabiera szczególnego znaczenia, zwa-

„Forbes” nie jest bynajmniej odosob-

ację, dzięki czemu mieszkańcy zyskują

żywszy na fakt, że województwo śląskie

niona, bo zaledwie miesiąc wcześniej,

dostęp do lepszej oferty w tym zakresie.

regularnie znajduje się w zestawieniach

w październiku 2021 r., Katowice znalazły się w gronie laureatów XVII Rankingu Samorządów organizowanego
przez „Rzeczpospolitą” i „Życie Regionów”, zdobywając II nagrodę w kategorii miast na prawach powiatu. Istniejący

W połowie roku 2021 pod względem oceny jakości
powietrza Katowice zajęły wśród ocenianych
największych polskich aglomeracji znakomite II miejsce!

od 17 lat Ranking Samorządów Rzeczpospolitej to jedna z najbardziej presti-

Stolica Górnego Śląska przez wiele

najbardziej zanieczyszczonych regio-

żowych i wiarygodnych inicjatyw tego

lat postrzegana była jako aglomera-

nów, nie tylko w Polsce, lecz także w całej

typu. Zgodnie z przyjętą metodologią,

cja dotknięta wieloma negatywnymi

Europie. Obiektywizm takiej oceny nie
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budzi żadnych wątpliwości, bowiem jej

w danym mieście oraz w regionie, zwięk-

źródłem jest raport prestiżowej, między-

szenie zaangażowania obywateli i środo-

narodowej organizacji „Europolis” Fun-

wiska naukowego w problemy lokalne,

dacji Schummana, która kilkanaście naj-

uruchomienie inwestycji publicznych

większych polskich aglomeracji oceniła

w regionalną naukę oraz jej infrastruk-

według jednakowych i rzetelnie dobra-

turę, a także pobudzenie turystyki.

nych kryteriów.

Ogromne znaczenie w wyborze sto-

O stopniowym, ale systematycznym

licy województwa śląskiego miał sukces

wzroście znaczenia Katowic na mapie

Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

gospodarczej Europy świadczy znale-

Stowarzyszenie EuroScience, przyzna-

zienie się w pierwszym rankingu Pol-

jące tytuł Europejskiego Miasta Nauki,

skich Miast Przyszłości 2050, opracowa-

doceniło m.in. wzorową współpracę

nym przez Grupę Saint-Gobain i Polskie

miasta Katowice z uczelniami organi-

Towarzystwo Studiów nad Przyszłością.

zującymi ŚFN, na czele z pomysłodawcą

Katowice zajęły trzecie miejsce wśród

i liderem przedsięwzięcia, czyli Uniwer-

polskich największych aglomeracji, które

sytetem Śląskim. Wraz z tytułem EMN

mają szansę najszybciej uzyskać status

wiąże się prawo organizacji w roku

miasta przyszłości. Okazały się też zwy-

2024 EuroScience Open Forum (Otwarte

cięzcą dodatkowego zestawienia w kate-

Forum EuroScience – ESOF). Wydarze-

gorii „szkolnictwo”. Jest to rezultat kon-

nie to odbywa się co dwa lata i poświę-

centracji przez miasto na przemyśle

cone jest kluczowym dla przyszłości

czasu wolnego, usługach biznesowych

świata badaniom naukowym i innowa-

i „high tech”, przy jednoczesnej dbałości

cjom. ESOF Katowice 2024 będzie jed-

o tereny zielone, które stanowią prawie

nym z najbardziej prestiżowych wyda-

połowę powierzchni miasta. Wpływa to

rzeń o charakterze naukowym i techno-

na całościowy obraz Katowic, które obec-

logicznym na świecie.

nie są zupełnie inne niż jeszcze 20, 10,
a nawet 5 lat temu.

Ogromnym
wyróżnieniem na
sam koniec 2021 r.
było przyznanie dla
Katowic prestiżowego
tytułu Europejskiego
Miasta Nauki, którym
będą w roku 2024.
Katowice zostały
nim odznaczone jako
pierwsze w historii
miasto położone
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jeśli dodamy do tego także inne
oceny i rankingi, w których Katowice

Ogromnym wyróżnieniem na sam

znalazły się w ścisłej czołówce najlepiej

koniec 2021 r. było przyznanie dla Kato-

ocenianych polskich miast, w tak różno-

wic prestiżowego tytułu Europejskiego

rodnych zestawieniach jak choćby elek-

Miasta Nauki, którym będą w roku 2024.

tromobilność (drugie miejsce w Polsce),

Tytuł ten przyznawany jest co dwa lata,

potencjał inwestycyjny (czwarte miejsce

począwszy od 2004 r. Warto zauważyć,

w Polsce), to można z pełnym przekona-

że Katowice zostały nim odznaczone

niem stwierdzić, że Katowice coraz czę-

jako pierwsze w historii miasto położone

ściej we wszelkiego rodzaju rankingach

w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego

zajmować będą wśród największych pol-

ideą jest pogłębienie zmian towarzyszą-

skich miast pozycję w ścisłej czołówce

cych transformacji społeczeństwa tych

i na najwyższych stopniach podium.

miast i regionów w stronę społeczeń-

Można więc śmiało powiedzieć,

stwa nauki, ukazanie bogactwa i róż-

że nowe oblicze stolicy Górnego Ślą-

norodności europejskiego krajobrazu

ska jako tętniącej życiem nowoczesnej

naukowego oraz wspieranie samokształ-

metropolii sprzyjającej rozwojowi biz-

cenia, integracji naukowej, zaintereso-

nesu oraz miasta przyjaznego i atrakcyj-

wania nauką wśród młodszych pokoleń

nego dla mieszkańców, mającego także

i rozwój europejskich badań bez granic,

wiele innych atrybutów w sferze kul-

wzmocnienie europejskiego i międzyna-

tury, rekreacji, czy sportu, jest już trwałą

rodowego profilu społeczności naukowej

jakością.

Więcej informacji
Wydział Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Katowice
www.invest.katowice.eu
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Bydgoszcz otwarta
na ludzi i biznes

Otwarta brama w herbie Bydgoszczy to nie tylko symbol. To rzeczywiste podejście mieszkańców,
włodarzy oraz przedstawicieli lokalnego biznesu, którzy tworzą przyjazny klimat tego miasta – coraz
częściej doceniany przez turystów, gości i osoby decydujące się tu zamieszkać lub zainwestować.

„Bądź moim gościem” – to lansowane

w 2017 r., w efekcie przeprowadzonego

aktywnie wspiera działania edukacyjne,

przed laty motto Bydgoszczy wciąż dosko-

wówczas konkursu, związanego z kampa-

które szerzą wartości związane z toleran-

nale odzwierciedla otwartość i gościn-

nią Forum Obywateli Bydgoszczy pod tym

cją i otwartością na innych.

ność tego miasta oraz jego mieszkań-

samym hasłem, który wygrała praca

ców. Można to dostrzec w wielu różnych

Justyny Dziabaszewskiej. Malowidło

MIĘDZYNARODOWY KLIMAT BYDGOSZCZY

sferach życia: od społecznej i kultural-

w ciepły i harmonijny sposób przedsta-

W ostatnich latach coraz pełniej można

nej, przez edukacyjną, aż po sferę bizne-

wia przekrój współczesnego społeczeń-

poczuć międzynarodowy klimat Bydgosz-

sową. W dzisiejszej, tak szczególnej sytu-

stwa, promując równość wszystkich oby-

czy. Na co dzień tworzą go przeróżne

acji, kiedy podobnie jak inne miasta Byd-

wateli i pokazując, że różnorodność jest

grupy cudzoziemców, którzy świetnie

goszcz przyjmuje i zapewnia drugi dom

wielką wartością. Na muralu widoczni

wkomponowują się w lokalną społecz-

wielu przybyszom z dotkniętej wojną

są ludzie w różnym wieku, różnych ras,

ność. Wśród nich są m.in. zdobywający

Ukrainy, hasło to tym bardziej przybiera

profesji i zainteresowań, którzy bezkon-

tu cenną wiedzę i pierwsze doświadcze-

na aktualności i zyskuje jeszcze szer-

fliktowo współistnieją w jednym mieście

nia zawodowe studenci i świeżo upie-

sze znaczenie.

– w Bydgoszczy.

czeni absolwenci pochodzący z różnych

Inicjatywę szybko podchwyciły

zakątków świata. To także mali i więksi

W MYŚL HASŁA NA MURZE

wówczas bydgoskie szkoły, które ruszyły

przedsiębiorcy, przenoszący swoje kultu-

Kto zaglądał do Bydgoszczy, być może

z trwającym do dziś Bydgoskim Projek-

rowe wartości i tradycje do swoich bizne-

wie, że to miasto muralami stoi. Każdy

tem Miejskim „Szkoła otwarta i toleran-

sów, menedżerowie bydgoskich oddzia-

z nich ma nie tylko walory estetyczne, ale

cyjna”. Ich wspólnym celem jest wzmac-

łów zagranicznych korporacji, pracow-

na ogół niesie także za sobą jakieś ważne,

nianie, już na etapie budowania spo-

nicy przeróżnych branż i sektorów.

społeczne, kulturowe lub historyczne

łeczności szkolnej, tożsamości i wize-

To zamieszkujący tu wraz z rodzinami,

przesłanie. „Bydgoszcz otwarta i toleran-

runku Bydgoszczy, jako miasta otwartego

pracujący i szkolący się w bydgoskim cen-

cyjna” – głosi jeden z nich. Wykonano go

i przyjaznego dla wszystkich. Miasto zaś

trum JFTC żołnierze NATO, sportowcy czy
muzycy biorący udział w licznych międzynarodowych imprezach i festiwalach,
a także rosnąca z roku na rok rzesza turystów i biznesowych gości, którzy chętnie
odwiedzają Bydgoszcz, nie tylko w sezonie wiosenno-letnim.
Tego, że Bydgoszcz to miasto ot
warte i przyjazne dla cudzoziemców,
dowodzi również historyczny, wielokulturowy obraz miasta. Jeszcze w czasach I Rzeczpospolitej w swojej strukturze społecznej Bydgoszcz notowała znaczące kolonie niemiecką i szkocką, społeczność czeską i żydowską czy rodziny
włoskie (niejaki Stefan Parkuzi kilkakrotnie pełnił nawet funkcję burmistrza miasta). Dziś mieszkają tu właściwie przyby-

Fot. Justyna Dziabaszewska, Behance.net.
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sze z całego świata, którzy świetnie zasymilowali się z lokalną społecznością.
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Od lat siedemdziesiątych żyją tu

Bodaj najbardziej znaczące gospo-

np. Wietnamczycy, którzy prowadzą

darczo efekty przyniosła miastu konse-

w Bydgoszczy swoje restauracje, a ich już

kwentnie realizowana od kilkunastu lat

trzecie i czwarte pokolenie rozwija swoje

koncepcja „miasta otwartego na outsour-

biznesy nie tylko w branży gastronomicz-

cing”, która sprawiła, że Bydgoszcz znaj-

nej. Liczną grupą, szczególnie w ostat-

duje się dziś w gronie najważniejszych

nich latach, są Ukraińcy. W znaczący

lokalizacji w Polsce dla inwestycji z sek-

sposób przyczyniły się do tego zarówno

tora nowoczesnych usług biznesowych

rosnące potrzeby kadrowe lokalnego

(BSS). Obecnie działa tu ok. 60 centrów

biznesu, jak również działania uczelni,

usług BPO, SSC, IT, R&D, a liczba miejsc

w tym głównie Wyższej Szkoły Gospo-

pracy w tym sektorze stale wzrasta

darki, która już wiele lat temu szeroko

i aktualnie sięga 11,5 tys., z czego ponad

otworzyła swoje podwoje dla studentów

80% generują usługi IT, tworząc silną

i pracowników zza naszej wschodniej

lokalną specjalizację.

granicy. Założyciel i prezydent uczelni

Tak dynamiczny wzrost sektora BSS

od kilku lat pełni nawet funkcję konsula

nie byłby możliwy, gdyby nie wielu zagra-

honorowego Ukrainy w Bydgoszczy (nota

nicznych inwestorów (w tym reprezen-

bene: aż 9 państw ma w tym mieście swo-

tujących m.in. takie światowe marki, jak

ich konsulów honorowych, którzy aktyw-

Nokia, Atos, Mobica, Sii czy SDL), którzy

nie dbają o międzynarodowe relacje kul-

wybrali tę lokalizację i wciąż rozwijają

turowe, społeczne i biznesowe). W natu-

tu swoje oddziały. Prawie połowa bydgo-

ralny też sposób, w obliczu trwającego

skich centrów usług biznesowych swoje

obecnie kryzysu na Ukrainie, to właśnie

macierzyste siedziby posiada poza Pol-

w Bydgoszczy tysiące Ukraińców zna-

ską. Działalność rozwijają tu firmy m.in.

funkcjonuje firma. Sprzyja to także two-

lazło w ostatnich tygodniach wsparcie

z Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Finlan-

rzeniu w ramach bydgoskich oddziałów

i drugi dom.

dii, Niemiec, Kanady, Szwecji czy Holan-

wielonarodowych zespołów, które reali-

dii, zatrudniając łącznie ponad 75% pra-

zują globalne projekty, współpracując

MIASTO DLA BIZNESU, BIZNES DLA MIASTA

cowników sektora BSS w Bydgoszczy

z oddziałami i klientami na całym świe-

Otwartość Bydgoszczy i bydgoszczan

(według raportu ABSL „Usługi biznesowe

cie. Cały ten proces pokazuje zatem,

stworzyła także dogodny klimat dla roz-

w Bydgoszczy”). Dla międzynarodowych

że otwartość obecna w relacji miasto–biz-

wijania biznesu w różnych branżach

firm, o uznanej na świecie pozycji, ważne

nes oddziałuje w praktyce w obie strony,

i lokowania tu nowych inwestycji, w tym

jest, aby środowisko, w którym działają,

z obopólną korzyścią.

z zagranicy. W relatywnie krótkim cza-

odzwierciedlało globalny charakter ich

– Kontynuujemy naszą strategię

sie z miasta silnie związanego i kojarzo-

pracy, zapewniając jednocześnie dostęp

otwartości na biznes, nie ustając w wysił-

nego głównie z przemysłem, Bydgoszcz

do wiedzy technicznej, kompetentnych

kach, by zainteresować naszym miastem

stała się miejscem, gdzie dynamicznie

zasobów ludzkich oraz doskonałej infra-

nowych inwestorów oraz wspierać w dal-

rozwijają się nowoczesne biznesy, usługi

struktury. To wszystko odnajdują właśnie

szym rozwoju tych, którzy już postawili

i technologie. Lokalna gospodarka roz-

w Bydgoszczy.

na Bydgoszcz – zapewnia Edyta Wiwa-

Herb Bydgoszczy z otwartą bramą.

kwitła, a poziom bezrobocia osiągnął

Z drugiej strony, obecność kapitału

towska, Prezes Zarządu Bydgoskiej Agen-

rekordowe, minimalne wskaźniki. Byd-

zagranicznego w firmach operujących

cji Rozwoju Regionalnego, dedykowanej

goski sektor produkcji z sukcesem wkro-

w Bydgoszczy nie pozostaje bez wpływu

spółki miejskiej odpowiedzialnej za kom-

czył w erę nowej rewolucji przemysło-

na ich nastawienie do miasta i własną

pleksową obsługę inwestorów, promo-

wej, zaś bogate industrialne dziedzictwo

kulturę organizacyjną. Wzorce czerpane

cję gospodarczą Bydgoszczy i wspieranie

miasta odbija się dziś zarówno w lustrze

z macierzystych jednostek czy też wyni-

lokalnej przedsiębiorczości. – Jednocze-

przepływającej przez miasto rzeki Brdy,

kające z globalnego charakteru organi-

śnie tak samo mocno dbamy o to, by być

jak i atrakcyjnych fasadach nowopow-

zacji, często w naturalny sposób prze-

miastem gościnnym i przyjaznym do życia

stałych biurowców oraz oknach desi-

noszą się nie tylko na strukturę czy spo-

dla każdego, bez względu na pochodzenie,

gnerskich apartamentowców czy pięk-

sób zarządzania, lecz także na podejście

wiek, zdolności czy światopogląd. Brama

nie odnowionych zabytków i obiektów

do pracowników, rekrutacji czy współ-

naszego miasta jest zawsze otwarta – tak

miejskiej infrastruktury.

pracy z lokalną społecznością, w której

dla ludzi, jak i dla biznesu.

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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Priorytet to ścisła współpraca
sektora edukacji z biznesem
Rozmowa z Januszem Nowakiem, Wiceprezydentem Elbląga.

FOCUS ON Business: Dostępność wy

Elbląg coraz częściej jest brany

częściach miasta. Mamy nadzieję, że pro-

kwalifikowanej i utalentowanej kadry

pod uwagę odnośnie lokalizacji nowych

blem ten zniknie za sprawą programu

pracowniczej jest jednym z czynników

biur lub oddziałów. Tak było m.in. z firmą

Fabryka, do którego Elbląg zakwalifi-

przyciągających inwestycje w regionie.

Transcom, która zdecydowała się –

kował się jako jedno z 5 miast spośród

Jakie branże sektora nowoczesnych

pomimo posiadania oddziałów w bez-

ponad 120 kandydujących. Potencjał, jaki

usług biznesowych znajdują w Elblągu

pośredniej bliskości Elbląga, tj. w Olsz-

Agencja Rozwoju Przemysłu zauważyła

doskonale wykształconych specjalistów?

tynie i w Gdańsku – na otwarcie nowego

w naszym mieście, zaowocował utworze-

Janusz Nowak, Wiceprezydent

oddziału w naszym mieście. Nie można

niem spółki celowej i realizacją projektu

Elbląga: Sektor nowoczesnych usług biz-

tutaj również pominąć firmy Best, która

budowy biurowca klasy A o powierzchni

nesowych rozwija się, zwłaszcza w Pol-

od lat świetnie radzi sobie w Elblągu.

użytkowej 10 tys. m 2 w najatrakcyj-

sce, w sposób bardzo dynamiczny. Ostat-

Dużym magnesem dla firm z sze-

niejszej części miasta, tj. na Starówce.

nio dowiedziałem się, że Polska, jako kraj

roko rozumianego sektora BSS w naszym

Liczymy, że pierwsze prace budowlane

docelowy, znajduje się na drugim miej-

mieście jest kadra pracownicza wywo-

rozpoczną się już w II połowie tego roku.

scu w świecie pod względem wyboru

dząca się z naszych uczelni wyższych. Są

potencjalnych inwestorów z tej branży.

to świetnie przygotowani młodzi ludzie,

Zacznijmy od szkolnictwa wyższego.

Atutami naszego kraju w pozyskiwa-

dobrze orientujący się w kierunkach roz-

Elbląg dysponuje dobrą bazą akade-

niu tego typu projektów jest wykształ-

woju i nowych narzędziach pracy. Ten

micką. Jaki potencjał tworzą uczelnie

cona i wykwalifikowana kadra pracow-

potencjał mieliśmy i mamy, ale staramy

i ich absolwenci?

nicza, posługująca się wieloma językami

się cały czas go rozwijać i na bieżąco

Chcielibyśmy rozwijać potencjał

obcymi. Nie bez znaczenia są również:

dostosowywać do potrzeb dynamicznie

akademicki. Pomogłoby to nam jako mia-

strategiczne położenie Polski w Europie,

zmieniającego się rynku pracy.

stu zatrzymywać młodych ludzi, którzy

korzystny klimat inwestycyjny, stabilność gospodarcza, rozwój nowoczesnej
infrastruktury okołobiznesowej, poprawa
jakości życia w polskich miastach, a także
ekosystem wspierający działalność inwestorów z sektora.
Nie ma co ukrywać, że pierwszymi
i do tej pory najatrakcyjniejszymi lokalizacjami są duże miasta i ich aglomeracje. Elbląg i miasta o podobnej wielkości

Dużym magnesem dla firm z szeroko rozumianego
sektora BSS w naszym mieście jest kadra pracownicza
wywodząca się z naszych uczelni wyższych. To świetnie
przygotowani młodzi ludzie, dobrze orientujący się
w kierunkach rozwoju i nowych narzędziach pracy.

nie są wyborem pierwszego kierunku dla
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inwestorów z tej branży. Składa się na to

To, czego brakowało, aby w pełni

teraz zasilają inne miasta, chcąc tam

przede wszystkim brak dostatecznej ilo-

zaoferować sektorowi BSS nasze miasto,

kształcić się i zdobywać doświadczenie.

ści odpowiedniej powierzchni biurowej.

to odpowiednie powierzchnie biurowe.

Z pewnością nie ułatwia nam tego poło-

Ostatnio jednak wzrok inwestorów, szcze-

Takie o wysokim standardzie klasy A,

żenie naszego miasta, pomiędzy dwoma

gólnie tych, którzy działają już na terenie

usytuowane w atrakcyjnych miejscach,

dużymi ośrodkami akademickimi: ogól-

naszego kraju i chcą się rozwijać, kiero-

w taki sposób, aby firmy się tam lokujące,

nie ujmując „trójmiejskim” oraz olsztyń-

wany jest na mniejsze ośrodki. Nie decy-

mogły swoim pracownikom zapropono-

skim Uniwersytetem Warmińsko-Mazur-

dują się oni zwiększać swojego potencjału

wać nie tylko interesujące warunki pracy

skim. Jednak nasze dwie uczelnie wyższe,

w jednym miejscu, a szukają nowych

ale również możliwość spędzania czasu

tj. Akademia Nauk Stosowanych (dawna

punktów na mapie naszego kraju.

wolnego w najbardziej atrakcyjnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)
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oraz Akademia Medycznych i Społecz-

pozwala na kształcenie prawie trzech

nych Nauk Stosowanych (dawna Elbląska

tysięcy studentów. Część z nich, nie-

Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)

stety, po ukończeniu studiów decyduje

prężnie się rozwijają, dostarczając co

się na podjęcie wyzwań zawodowych

roku na nasz rynek wysoko wykwalifi-

w innych, większych miastach. Bra-

kowanych specjalistów.

kuje nam oferty dla tych ludzi w postaci

Szeroki wachlarz proponowanej

dobrych, ciekawych i rozwijających

nauki na wydziałach: ekonomii i informa-

miejsc pracy, nie tylko korporacyjnych

tyki stosowanej, poprzez kierunek peda-

ale również tych mniejszych, zajmują-

gogiczno-językowy, administracji i nauk

cych się ciekawymi, poszerzającymi wie-

społecznych aż do nauki o zdrowiu,

dzę projektami.
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Chcielibyśmy rozwijać
potencjał akademicki.
Pomogłoby to nam jako
miastu zatrzymywać
młodych ludzi, którzy
teraz zasilają inne
miasta, chcąc tam
kształcić się i zdobywać
doświadczenie.
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Mam nadzieję, że poprzez nasze

Tworzone są nowe kierunki kształce-

Znając również realia obecnego

aktywne działania będziemy mieli jako

nia w elbląskich szkołach zawodowych,

rynku pracy, duży nacisk kładziemy

miasto więcej argumentów dla osób szu-

jak również w Akademii Nauk Stosowa-

na naukę języków obcych. Wszyscy

kających ciekawych wyzwań zawodo-

nych w Elblągu. Chcemy i wsłuchujemy

uczniowie klas I-VIII elbląskich szkół

wych. Wierzę, że przyczynią się do tego

się w potrzeby naszego, lokalnego biz-

podstawowych mają obowiązkowe zaję-

m.in. wspomniana wcześniej realiza-

nesu, aby kształcenie młodych ludzi było

cia z języka angielskiego. W klasach VII

cja projektu Fabryka i budowa biu-

skorelowane z ich potrzebami. Obecnie

i VIII dodatkowo, jako obowiązkowego

rowca klasy A, powiększanie zasobów

prawie 67% uczniów szkół ponadpod-

drugiego języka obcego uczą się: 82%

terenów przeznaczonych dla inwesto-

stawowych to osoby, które po ich ukoń-

języka niemieckiego, 9% języka hisz-

rów w naszym centrum przemysłowym

czeniu będą miały obok wiedzy ogól-

pańskiego, 8% języka rosyjskiego oraz

na Modrzewinie Południu oraz plany

nej, praktyczne umiejętności umoż-

1% języka włoskiego. W liceach ogól-

zagospodarowania i zaoferowania tere-

liwiające im wejście w rynek pracy.

nokształcących oraz technikach ucznio-

nów bezpośrednio przyległych do rzeki

języków obcych. W liceach ogólnokształ-

Mam tutaj na myśli technika profilowane

wiązkowo jednego języka obcego i tam

Od roku 2014 priorytetem mia-

oraz branżowe szkoły I stopnia. Chcemy,

88,27% uczniów wybrało język angielski,

sta jest rozwój szkolnictwa zawodo-

aby jak największa ich liczba zasilała

a 11,73% język niemiecki.

wego w powiązaniu z rynkiem pracy.

nasz lokalny rynek pracy.

niu z uzyskaniem poprzez przekop Mierzei Wiślanej nieograniczonego dostępu
do Morza Bałtyckiego.
Wiele mówi się o tym, że w Polsce brakuje fachowych rąk do pracy. Elbląg
natomiast od wielu lat stawia na szkolnictwo kształcące w konkretnych zawodach, zarówno na szczeblu akademickim, jak i ponadpodstawowym, tworząc tym samym ogromne pole współpracy edukacji i biznesu. Jakie są
efekty takiego podejścia?
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wie mają obowiązkowe zajęcia z dwóch

Obecnie prawie
67% uczniów szkół
ponadpodstawowych
to osoby, które po ich
ukończeniu będą miały
obok wiedzy ogólnej,
praktyczne umiejętności
umożliwiające im
wejście w rynek pracy.

Elbląg i Portu Morskiego – w powiąza-

cących uczniowie, jako obowiązkowy
pierwszy język obcy wybierają język
angielski, natomiast, jako drugi obowiązkowy język obcy 46,5% uczniów wybrało
język hiszpański, 29% język niemiecki,
12,2% język włoski, 6,15% język francuski, a 6,15% język rosyjski. W technikach
uczniowie, jako obowiązkowy pierwszy
język również wybierają język angielski, jako drugi w 88% język niemiecki
i w 12% język rosyjski. W szkołach branżowych I stopnia uczniowie uczą się obo-

Focus on Business Polska | maj–czerwiec 2022

Które profile kształcenia zawodowego

Pracodawcy korzystają z usług ECEZ

chętni absolwenci znajdują zatrudnienie

cieszą się największym zainteresowa-

w zakresie dokwalifikowania i prze-

na elbląskim i regionalnym rynku pracy.

niem zarówno po stronie kandyda-

kwalifikowania pracowników w ramach

tów i uczniów, jak i przedsiębiorców

kursów zawodowych i kursów umiejęt-

Takie zaangażowanie w rozwój szkol-

chętnych zatrudniać absolwentów?

ności zawodowych. W ECEZ organizo-

nictwa zawodowego wiąże się z ogrom-

Czy w Elblągu są szkoły, kierunki, pro-

wane są cykliczne szkolenia i warsztaty

nymi nakładami, potrzebnymi na

gramy, które powstały jako odpowiedź

przez dostawców nowoczesnych maszyn,

solidną bazę dydaktyczną, czy szkole-

na potrzeby biznesu?

urządzeń i technologii. ECEZ jest rów-

nie nauczycieli. Jak miasto zdobywa

W 2015 roku we współpracy z pra-

nież regionalnym ośrodkiem egzami-

takie fundusze?

codawcami określiliśmy kierunki kształ-

nowania dla uczniów i słuchaczy. Pełni

W ostatnich latach w elbląskich

cenia zawodowego, które będą spójne

również rolę doradczą w zakresie pla-

szkołach kształcących w zawodach

z lokalnym rynkiem pracy. Był to rok

nowania nowych kierunków kształce-

realizowano łącznie 7 projektów współ-

intensywnych spotkań i analiz, określa-

nia zawodowego.

finansowanych ze środków unijnych

nia potrzeb i możliwości. Zdiagnozowano
potrzeby pracodawców, szkół i uczniów
oraz określono możliwości ich realizacji. Na bazie tych diagnoz powstały projekty modernizacji szkolnictwa zawodowego w Elblągu, obejmujące wszystkie

Dziś priorytetem jest ścisła współpraca Elbląskiego
Centrum Edukacji Zawodowej i elbląskich szkół
z lokalnymi przedsiębiorcami.

szkoły kształcące w zawodach. Ponadto,
na bazie Centrum Kształcenia Praktycz-

Odnośnie do najbardziej popular-

w ramach Regionalnego Programu Ope-

nego i Centrum Kształcenia Zawodowego

nych kierunków kształcenia zawodo-

racyjnego Województwa Warmińsko-

i Ustawicznego, powstała jednostka koor-

wego, to na poziomie technikum naj-

-Mazurskiego na lata 2014-2020. Mia-

dynująca – Elbląskie Centrum Edukacji

większym zainteresowaniem uczniów

sto Elbląg na rozbudowę i wzmocnienie

Zawodowej. Dziś priorytetem jest ścisła

cieszy się informatyka, mechatronika,

szkolnictwa zawodowego pozyskało łącz-

współpraca Elbląskiego Centrum Eduka-

programowanie, logistyka, eksploatacja

nie ponad 25 milionów złotych. Projekty

cji Zawodowej i elbląskich szkół z lokal-

portów i terminali. Natomiast na pozio-

realizowane były we wszystkich elblą-

nymi przedsiębiorcami.

mie szkoły branżowej: mechanik i elek-

skich szkołach zawodowych. Zostały

Uczniowie odbywają staże i prak-

tromechanik pojazdów samochodowych,

one dzięki temu wyposażone w nowocze-

tyki w naturalnych warunkach pracy.

fryzjer, kucharz i cukiernik. Wszyscy

sną bazę dydaktyczną – specjalistyczne
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urządzenia i narzędzia oraz sprzęt kom-

zawodowego. Oprócz wielu szkoleń, semi-

tego rozwoju jest ścisła współpraca oraz

puterowy. Pozyskane środki zainwesto-

nariów i kursów dla nauczycieli przed-

transformacja tradycyjnych ról sektora

wano także w rozbudowę i moderniza-

miotów zawodowych czy nauczycieli

nauki, biznesu i administracji publicz-

cję istniejącej infrastruktury szkół i pla-

praktycznej nauki zawodu, które pod-

nej. Do wspomnianych instytucji zali-

cówek, kształcenie kadry – specjalistów

noszą umiejętności zawodowe powią-

czamy: jednostki naukowe, jednostki

szkolnictwa branżowego oraz w zwięk-

zane z profilem kształcenia, miasto dofi-

badawczo-rozwojowe, instytucje oto-

szenie kompetencji i umiejętności zawo-

nansowuje studia podyplomowe nada-

czenia biznesu, przedsiębiorstwa, pod-

dowych młodzieży uczącej się w elblą-

jące nowe kwalifikacje w zakresie kształ-

mioty samorządowe. Wspólnie zastana-

skich szkołach zawodowych.

cenia zawodowego.

wiamy się, jak w dalszym ciągu rozwijać

Również w ramach projektów unijnych, na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstało wspomniane wcześniej ECEZ – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej. W ramach
projektów realizowanych przez ECEZ

Rozwój i konkurencyjność miasta wymaga generowania
wciąż nowych koncepcji, których zadaniem jest
określenie mechanizmów rozwojowych, dostosowanych
do stale zmieniającej się rzeczywistości.

powstały nowoczesne pracownie m.in.:
energii odnawialnej, stolarsko-ciesiel-

W jakich obszarach władze miasta

silne strony naszego miasta, ale również

ską, budowlaną; postawiono także „Inte-

wspierają współpracę pomiędzy nauką

w jaki sposób je wykorzystać, aby wspie-

ligentny Budynek” oraz Poligon energe-

a biznesem? Jakie wyzwania dostrzega

rały rozwój gospodarczy. Wspólnie two-

tyczny, które umożliwią uczniom prak-

Pan w tym kontekście?

rzymy narzędzia pozwalające na lepsze

tyki szkolne na systemach fotowoltaicz-

Zdaję sobie sprawę, że uzależ-

wykorzystanie potencjału naukowego

nienie rozwoju gospodarczego mia-

miasta oraz wsparcie rozwoju przedsię-

Centrum w sposób systemowy, sko-

sta od poziomu jego innowacyjności

biorczości i przyciągania inwestorów,

ordynowany i w porozumieniu z partne-

i roli jako głównego ośrodka generowa-

zwiększając tym samym udział sektora

rami – szkołami, pracodawcami, uczel-

nia innowacji, stanowią wyzwanie dla

prywatnego w finansowaniu działalno-

niami, urzędem pracy oraz organiza-

władz miejskich w zakresie formułowa-

ści badawczo-rozwojowej.

cjami pozarządowymi – odpowiada

nia odpowiedniej polityki rozwoju. Aby

Nieocenioną rolę, obok dwóch

na potrzeby bezrobotnych pracowni-

móc to realizować w sposób efektywny,

uczelni wyższych, we wspieraniu roz-

ków, pracowników niepełnosprawnych

konieczne jest kształtowanie przez wła-

woju Elbląga poprzez promocję innowa-

i uczniów, poprzez planowanie kierun-

dze miejskie proinnowacyjnej współ-

cyjności i nowych technologii odgrywa

ków kształcenia zawodowego na elblą-

pracy między sektorami nauki, biznesu

Elbląski Park Technologiczny, do zadań

skim rynku pracy. Zadaniem Elbląskiego

i administracji publicznej. Rozwój i kon-

którego należy m.in. tworzenie pozytyw-

Centrum Edukacji Zawodowej jest rów-

kurencyjność miasta wymaga genero-

nego klimatu wokół biznesu oraz wspie-

nież zarządzanie informacją nt. lokal-

wania wciąż nowych koncepcji, których

ranie projektów start-upowych i inku-

nego rynku pracy oraz wsparcie praco-

zadaniem jest określenie mechanizmów

bacyjnych. Działalność Parku Technolo-

dawców w przygotowaniu wykwalifiko-

rozwojowych, dostosowanych do stale

gicznego jest najlepszym dowodem na to,

wanych kadr pracowniczych. Odpowie-

zmieniającej się rzeczywistości. Współ-

że współpraca administracji publicznej,

dzią na potrzeby lokalnego środowiska

czesne tempo przemian oraz ich zło-

nauki i biznesu ukierunkowana na wspie-

biznesowego jest organizacja szkoleń dla

żony charakter powodują, że niezwykle

ranie innowacyjności, stwarza najbar-

uczniów, bezrobotnych, pracowników,

trudno jest jednoznacznie określić prze-

dziej korzystne warunki dla rozwoju

zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

pis na rozwój miasta.

gospodarczego miasta.

nych i solarnych.

Elbląg inwestuje także w roz-

Z pewnością jednak u podstaw

wój kadry pedagogicznej kształcenia

współczesnego spojrzenia na kwestie

Dziękujemy za rozmowę.

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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AKTUALNOŚCI HR

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY W POLSCE
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Standardem rynkowym idealnego praco-

– zadba o stworzenie możliwości rozwoju

gospodarczym, ludzkim i technologicznym.

dawcy jest zapewnienie benefitów poza-

i awansów poziomych i pionowych pra-

Obowiązkiem pracodawców jest słuchać

płacowych – oferuje je aż 98% firm. Wśród

cowników. We wszystkich swoich działa-

ludzi i identyfikować ich problemy – pod-

trendów przyszłości eksperci wskazują

niach będzie zaś spójny, uczciwy i konse-

kreśla Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.

m.in. na wzrost znaczenia spójnego wize-

kwentny – dzięki czemu zbuduje swoją

runku pracodawcy, wagę inkluzywności

silną markę pracodawcy.

Badani pracownicy dobrze (powyżej 80% pozytywnych wskazań) oceniają

i różnorodności oraz dalszą digitalizację.

Firmy, które zdobyły najwięcej

dostępność elastycznego czasu pracy

Antal opublikował dziewiątą edy-

punktów w trzech obszarach (dobro-

i przebieg procesu rekrutacyjnego w swo-

cję rankingu Najbardziej Pożądany Pra-

wolna analiza firmy pod kątem wskaź-

ich organizacjach. Obszarem wymagają-

codawca – wyniki pomagają zidentyfiko-

ników HR, odpowiedzi pracowników firm

cym pracy jest z pewnością możliwość

wać najlepsze miejsca pracy i cechy ide-

i ankietowanych specjalistów i menedże-

awansów poziomych i pionowych –

alnego pracodawcy na podstawie opinii

rów dostępnych na rynku) to: Allegro, LG

dodatnio ocenia ją jedynie około połowa

kandydatów, pracowników i ekspertów

Energy Solution Wrocław, BNY Mellon

respondentów.

HR. W porównaniu do poprzedniej edy-

(Poland), Centrum Rozliczeń Elektronicz-

cji raportu, w ocenie kandydatów najbar-

nych Polskie ePłatności SA, Intrum.

Oferowanie benefitów pozapłacowych to obecnie standard. Jak pokazują

dziej zyskała stabilność biznesowa firm

Tytuł Najbardziej Pożądanego Pra-

odpowiedzi pracowników, 9 na 10 praco-

– aż 71% badanych wskazuje ten aspekt

codawcy dodatkowo został przyznany

dawców w pełni lub częściowo finansuje

jako główny warunek bycia najlepszym

w kilku kategoriach branżowych, m.in.:

prywatną opiekę medyczną, kartę fitness

pracodawcą. Mechanikę rozbudowano

finansach, IT, energetyce, farmaceutyce,

i kursy edukacyjne dla pracowników. Te

o badania indywidualne firm, które

FMCG, nieruchomościach, produkcji,

elementy to zatem swego rodzaju „must

zechciały stanąć do walki o tytuł lidera.

marketingu, PR i reklamie oraz e-com-

have” organizacji – aż 41% responden-

Stworzenie miejsca pracy naj-

merce. Pracodawców, którzy samodziel-

tów wskazuje benefity pozapłacowe jako

bardziej pożądanego wśród kandyda-

nie zgłosili się do rankingu doceniano

główne uzasadnienie przyznania lauru

tów wymaga biegłości w wielu wymia-

także w kategoriach Liderów: Benefitów,

najbardziej pożądanego pracodawcy.

rach – dowiodły to wyniki firm, które

Bycia Pracodawcą na 5!, Rozwoju Pracow-

Podczas badania Antal skierowa-

poddały się badaniu Antal, pod kątem

ników, Rekrutacji, Employer Brandingu,

nego jedynie do specjalistów i menedże-

wskaźników HR oraz opinii ich pracow-

Atrakcyjności Biurowej, Opieki podczas

rów dostępnych na rynku wyłoniono trzy

ników na stanowiskach specjalistycz-

pandemii COVID-19.

najważniejsze cechy pożądanego praco-

nych i menedżerskich. Doskonały pra-

– Klarującym się na przestrzeni ostat-

dawcy, jakie wymienili respondenci:

codawca zadba zarówno o przyjazne

nich lat korzystnym trendem na rynku

stabilność biznesowa firmy (71 proc.

środowisko biurowe, jak i umożliwie-

pracy jest rosnąca dbałość firm o swo-

wskazań), możliwość rozwoju zawodo-

nie dogodnych zasad pracy hybrydo-

ich pracowników. W tym celu organiza-

wego (68 proc.) i przyjazne środowisko

wej lub zdalnej, zapewni podstawowe,

cje analizują wskaźniki HR oraz sygnały

pracy (63 proc.). Wysokość oferowanego

a także dodatkowe, adekwatne do indy-

płynące od zatrudnionych w odniesie-

wynagrodzenia jest zaś istotna dla około

widualnych potrzeb benefity pozapła-

niu do głosów płynących z rynku. Jest to

58 proc. ankietowanych.

cowe, przeprowadzi sprawną rekruta-

szczególnie ważne w sytuacji tak dyna-

cję, onboarding, a w dalszej perspektywie

micznej na wielu rynkach w kontekście

Więcej o raporcie Antal w wywiadzie na str. 82
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I KWARTAŁ 2022 W IT: WZROST LICZBY OFERT PRACY
O PONAD 47 PROC., ZAROBKI DO 21 TYS. ZŁ NETTO
Popyt na usługi specjalistów IT, także

Jak prognozuje firma analityczna

kompetencjach. Stanowiska, które jesz-

tych zajmujących stanowiska niepro-

Gartner, globalne wydatki na usługi IT

cze kilka lat temu nie cieszyły się aż tak

gramistyczne, z roku na rok jest coraz

w bieżącym roku sięgną blisko 4,5 mld

dużą popularnością, w ostatnim czasie

większy, co potwierdzają dane No Fluff

dolarów. I tym samym, w porówna-

bardzo zyskały na znaczeniu w branży,

Jobs. Jak wynika z analizy portalu doty-

niu do roku 2021, będą wyższe o nieco

w tym m.in. Project i Product Manage-

czącej I kwartału 2022 r., w przypadku

ponad 5 proc. Według No Fluff Jobs, ma

ment. Mediany dolnych i górnych wide-

ofert pracy, wzrost był znaczny i wyniósł

to już odzwierciedlenie nie tylko w więk-

łek wynagrodzeń w przypadku pierwszej

ponad 47 proc. Co więcej, pracownicy

szej liczbie ofert pracy dla specjalistów

kategorii, w roku 2021 oscylowały w gra-

mogli liczyć na większe wynagrodzenia.

IT (w porównaniu do pierwszych trzech

nicach 14-18,6 tys. zł netto (+VAT) na B2B

Górna mediana zarobków, w przypadku

miesięcy roku 2021 z tym samym okre-

oraz 11-15,2 tys. zł brutto na umowę

umów B2B wyniosła 21 tys. zł netto + VAT.

sem w 2022 r.), ale również w wysokości

o pracę. W I kwartale 2022 r. było to już

To o 12 proc. więcej niż w I kwartale

oferowanych im zarobków.

14,1-20 tys. zł netto (+VAT) na B2B oraz

roku ubiegłego.

Mediany widełek wynagrodzeń

11,3-17,1 tys. zł brutto na umowę o pracę.

w I kwartale tego roku w przypadku

– Dostrzegalna jest rosnąca popu-

umowy B2B wyniosły 15–21 tys. zł netto

larność specjalizacji niezwiązanych z pro-

+ VAT (13,4–18,4 zł netto + VAT w 2021 r.).

gramowaniem. Pierwszy kwartał 2022 r.

Oznacza to, że dolne widełki w sto-

w kontekście wzrostu zarobków należał

sunku do roku ubiegłego były większe

do Project i Product Managerów i Mana-

o 10 proc., zaś górne – o 12 proc. Z kolei

gerek, którzy mogli liczyć na widełki sięga-

ci, którzy decydowali się na zatrudnie-

jące mitycznych w IT 20 tys. zł. Jeszcze rok

nie w oparciu o umowę o pracę, mogli

temu mediana górnych widełek wynagro-

liczyć na wynagrodzenia między 10,7

dzeń dla tych kategorii oscylowała między

a 17 tys. zł brutto. Dolne widełki były

15 a 18 tys. zł. Wzrost jest zatem spory.

więc w tym przypadku większe o ponad

Mediana górnych widełek wynagrodzeń

6 proc., a górne – niemal o 12 proc.

w przypadku umowy B2B poszybowała

Branża IT nieustannie ewolu-

w górę o nieco ponad 2 tys. zł netto + VAT

uje i potrzebuje specjalistów o wielu

– mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

EWA OGŁOZIŃSKA W TMF GROUP
TMF Group powołał Ewę Ogłozińską

kontaktu i koordynację prac globalnego

na stanowisko specjalisty ds. rynków

zespołu Capital Markets – mówi Ewa Ogło-

kapitałowych w Polsce. Dział ten świadczy

zińska, ekspert ds. Capital Markets w TMF

dedykowane usługi dla klientów zaanga-

Group w Polsce.

żowanych w transakcje na rynkach kapi-

Zespół Capital Markets w TMF Group

tałowych w Polsce i za granicą. Nomina-

posiada różnorodne kompetencje i doś

cja odzwierciedla rozwój TMF w Polsce.

wiadczenie przy transakcjach na ryn-

Firma, oprócz usług kadrowo-płacowych,

kach kapitałowych w Polsce i za gra-

podatkowych, księgowych i sekretariatu

nicą, w szczególności w zakresie trans-

korporacyjnego, rozszerzyła swoje usługi

akcji sekurytyzacji, emisji długu oraz

w Polsce o obsługę transakcji na ryn-

finansowania strukturalnego. W obsza-

kach kapitałowych.

rze prawno-administracyjnym kom-

– Na świecie od wielu lat wspieramy

pleksowo wspiera organizację i funk-

klientów działających na rynkach kapitało-

cjonowanie spółek specjalnego przezna-

wych w bardzo szerokim zakresie. W spo-

czenia (SPV), może również pełnić role

sób naturalny i odpowiadając na potrzeby

agenta zabezpieczeń, serwisera i serwi-

naszych klientów w Polsce przenosimy

sera zastępczego czy powiernika danych.

teraz te doświadczenia na polski rynek

W transakcjach, które podlegały ocenie

w TMF oraz innych firmach. Jest absol-

uzupełniając portfolio świadczonych usług.

agencji ratingowych TMF Group uzyski-

wentką kierunku Zarządzanie Przedsię-

Współpracując globalnie jesteśmy w sta-

wała pozytywne opinie.

biorstwem oraz Rachunkowość na Uni-

nie zapewnić wsparcie w skomplikowa-

Ewa Ogłozińska z firmą związana

wersytecie Ekonomicznym w Katowi-

nych transakcjach w wielu lokalizacjach,

jest od 2018 roku. Posiada doświadcze-

cach. Ukończyła studia doktoranckie

zapewniając klientom w Polsce jeden punkt

nie w kierowaniu zespołami księgowymi

na wydziale Finansów tej uczelni.
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KARIERA I ROZWÓJ

20 trendów, które będą rządzić
rynkiem pracy
Tekst | Katarzyna Pączkowska

Trendy wpływające na transformację na rynku pracy nie są nowe, ale na nowo zyskują na znaczeniu.

CZEGO PRAGNĄ PRACOWNICY
– OD STABILIZACJI DO SUKCESU

z wykorzystaniem narzędzi cyfro-

w sektorach rozwijających się – mię-

1. Pracownicy na wszystkich stanowi-

wych, jak i well-being pracowników.

dzy innymi w logistyce, branży tech-

skach będą oczekiwać elastyczności

5. Społeczności coraz wyraźniej wyra-

nologicznej oraz handlu, gdzie panie

oraz większej autonomii. Zwrócą rów-

żają swoje oczekiwania względem

są niewystarczająco reprezentowane.

nież większą uwagę na wartości pre-

firm. Dotyczą one także aktywnych

51% kobiet ocenia swoje zawodowe

zentowane przez organizacje. Empa-

działań ze strony przedsiębiorstw

szanse gorzej niż przed pandemią,

tyczni liderzy, rozwinięta kultura

na rzecz środowiska i klimatu. Pra-

a 57% planuje zmienić pracę w ciągu

organizacyjna oraz zaufanie pomogą

cownicy oraz konsumenci chcą współ-

kolejnych dwóch lat (źródło: Deloitte).

firmom przyciągnąć i zatrzymać

pracować z organizacjami, które

9. Zarówno inwestorzy, jak i klienci oraz

talenty, a także utrzymać motywację

mają na uwadze dobro lokalnych

pracownicy oczekują od firm jeszcze

zespołów rozproszonych na wyso-

społeczności i wdrażają proekolo-

większej transparentności oraz zajęcia

kim poziomie.

giczne rozwiązania.

wyraźnego stanowiska, dotyczącego

2. Kondycja psychiczna pracowników

80

ważnych kwestii społecznych. Aby
zwalczyć problem niedoboru talen-

szym miejscu, co znacząco poszerzy

NIEDOBÓR TALENTÓW
– POSTĘP ZAMIAST OBIETNIC

tradycyjne znaczenie BHP. Odpowie-

6. Rozwój i zdobywanie nowych kwa-

na rynku kandydatów, należy włączać

dzialność organizacji za ochronę zdro-

lifikacji stają się nieodzownym ele-

do zespołów osoby dotychczas niedo-

wia mentalnego kadry przyjmie skalę

mentem biznesowej rzeczywistości

statecznie reprezentowane w orga-

dotąd niespotykaną i będzie równie

zarówno pracowników, jak i firm.

nizacjach. W 2022 roku firmy, które

istotna jak dbanie o kwestie mate-

Współczesne stanowiska wymagają

chcą zwiększyć swoją konkurencyj-

rialne i rozwój personelu.

efektywnego wykorzystywania kompe-

ność, powinny aktywnie wprowadzać

3. Praca w modelu hybrydowym oraz

tencji miękkich oraz umiejętności tech-

w życie politykę równości, różnorod-

w pełni zdalnym zwiększa elastycz-

nicznych. Szacuje się, że 58% pracow-

ność kadry i stanowi pożądane przez

ników będzie potrzebowało nowych

10. Nowe podejście do pracy stawia dba-

pracowników rozwiązanie. Jednocze-

umiejętności, by wykonywać swoją

łość o rodzinę w czołówce priory-

śnie działy HR nadal będą konfron-

pracę (źródło: Gartner).

tetów organizacji – na równi z roz-

będzie stawiana przez firmy na pierw-

tów oraz poszerzyć pulę dostępnych

ności i przynależności.

tować się z wyzwaniami w obszarze

7. Pracownicy, niezależnie od wieku,

wojem technologicznym, uczeniem

wdrażania nowych modeli zatrudnie-

będą oczekiwać od pracodawców zin-

maszynowym czy wdrażaniem auto-

nia, onboardingu pracowników oraz

dywidualizowanego traktowania, które

matyzacji. Pracodawcy, którzy zaofe-

dbania o dobrostan kadry w dobie

nie będzie opierało się na szufladkowa-

rują zatrudnionym osobom rozwią-

cyfrowej rewolucji na rynku pracy.

niu i przyczepianiu etykiet. W obliczu

zania umożliwiające łączenie pracy

4. Przedsiębiorcy przekształcają kulturę

wyzwań, jakie niesie ze sobą inflacja,

z rodzicielstwem i opieką, mają

organizacyjną firm, kładąc jeszcze

napędzanie gospodarki będzie celem

szansę przyciągnąć i zatrzymać naj-

większy nacisk na budowanie atmos-

wszystkich uczestników rynku – bez

lepszych specjalistów.

fery wzajemnego zaufania. Motywa-

podziałów pokoleniowych.

cja kadry, eksponowanie celów i war-

8. Pandemia ograniczyła liczbę eta-

tości przedsiębiorstwa oraz zarzą-

tów w branżach dotychczas zdomi-

REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA TRWA
– OD DIGITALIZACJI DO ADAPTACJI

dzanie zespołami rozproszonymi

nowanych przez kobiety, takich jak

11. Wraz z postępem technologicznym,

to zadanie dla skutecznych i empa-

edukacja, opieka zdrowotna, tury-

zmieniającym oblicze rynku pracy,

tycznych liderów, którzy zadbają

styka czy HoReCa. Jednocześnie poja-

na znaczeniu zyskują współpraca,

zarówno o efektywną współpracę

wiły się nowe możliwości zawodowe

budowanie relacji oraz kreatywność.
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Jednocześnie rozwiązania z obszaru
uczenia maszynowego oraz zaawan-

Raport trendów 2022.
Wynagrodzenia i rynek pracy
dostępny jest do pobrania
na stronie Manpower:

sowane narzędzia do analizy danych
pozwolą pracodawcom lepiej dopasowywać kandydatów do poszczególnych zadań, efektywnie rozwijać
ich kompetencje i trafniej przewidywać rezultaty podejmowanych przez
nich działań. Dzięki analizie danych
pracownicy zyskają obszerną wiedzą o sobie i swoich mocnych stronach. Poznają też obszary, nad którymi powinni pracować.
12. Nowe technologie zmieniają modele
biznesowe firm. Warto jednak zaz
naczyć, że samo inwestowanie w cyf
rowe rozwiązania jest tylko pierwszym, najłatwiejszym krokiem na drodze do digitalizacji przedsiębiorstwa.
Kluczową rolę we wdrażaniu nowych
technologii odgrywa kadra, która

oraz sposobach zarządzania zespo-

18. Umiejętność korzystania z danych

przyswaja i rozwija umiejętności

łami. Analityka danych, stosowana

i przełożenia ich na konkretną wiedzę

z tego obszaru, a następnie wykorzys

w procesach rekrutacyjnych, pomoże

biznesową będzie kluczowa w zarzą-

tuje je w biznesie, by osiągać coraz

pracodawcom lepiej dopasowywać

dzaniu kapitałem ludzkim. Pomoże

lepsze wyniki i przyczyniać się do

kandydatów do stanowisk i w pełni

również efektywnie zintegrować

wzrostu organizacji.

wykorzystywać ich potencjał. Wie-

pracowników – także tych wykonu-

13. Firmy prześcigają się we wprowa-

dza oparta na danych pozwoli rów-

jących zadania tymczasowo, w opar-

dzaniu technologicznych nowinek,

nież pracownikom opracować opty-

ciu o umowę kontraktową oraz poje-

sprzyjających środowisku. To jeden

malną dla siebie ścieżkę rozwoju,

z najważniejszych trendów, wyko-

zgodną z indywidualnymi predyspo-

19. Pracodawcy stają się zaufanym źró-

rzystujący nowe możliwości ofero-

zycjami. Jednocześnie przedsiębiorcy

dłem informacji, wyprzedzając pod

wane przez technologię do ograni-

staną przed wyzwaniami z obszaru

tym względem nawet instytucje rzą-

czenia negatywnego wpływu biznesu

analizy, przechowywania i zarządza-

dowe oraz media. Przyjęcie strategii

na otoczenie.

nia dużymi zbiorami danych.

opartej na wartościach staje się czyn-

14. Sztuczna inteligencja jest coraz czę-

dyncze zlecenia.

nikiem przyciągającym i zatrzymującym talenty. Pracownicy coraz czę-

rekrutacyjnych. Organizacje chcą uży-

RESET ORGANIZACJI
– OD REAKTYWNOŚCI DO PROAKTYWNOŚCI

wać technologii, które dzięki zaawan-

17. Oczekiwana przez klientów oraz pra-

działań oraz zajmowania stanowiska

sowanej analizie danych pomogą im

cowników transparentność w obsza-

w obszarach związanych z ważnymi

wyłonić z grona kandydatów osoby

rze czynników pozafinansowych,

najlepiej dopasowane do danego sta-

związanych z ochroną środowiska

20. Wyzwania wynikające z nietrwało-

nowiska. Rozwiązania te muszą jed-

i kwestiami społecznymi wymaga

ści łańcuchów dostaw, problemów kli-

nak uwzględniać różnorodność talen-

od firm podejmowania inicjatywy

matycznych, niedoboru talentów oraz

tów i rozpatrywać każdą kandyda-

i przejrzystego raportowania realizo-

ewoluujących oczekiwań konsumen-

turę indywidualnie.

wanych projektów. Organizacje coraz

tów wymagają od firm zmiany priory-

15. Firmy, które inwestują w cyfryzację,

częściej wdrażają działania na rzecz

tetów i trafnej oceny ryzyka.

rozwój umiejętności zawodowych

ochrony środowiska. Kolejnym kro-

Więcej w Raport trendów 2022.

pracowników oraz innowacje, zdoby-

kiem będzie intensyfikacja działań

Wynagrodzenia i rynek pracy przygoto-

wają przewagę na rynku, jeszcze bar-

na rzecz społeczeństwa.

wanym przez Manpower.

ściej wykorzystywana w procesach

ściej oczekują od firm empatycznych

kwestiami społecznymi.

dziej wyróżniając się na tle konkurencji. Nowe rozwiązania technologiczne
umożliwią organizacjom zwiększenie
produktywności oraz realizację oczekiwań pracowników związanych ze
wzrostem wynagrodzeń.
16. Praca w coraz bardziej cyfrowym środo

Autor
Katarzyna Pączkowska
dyrektor rekrutacji stałej w Manpower

wisku będzie wymagała od firm zmian
w infrastrukturze technologicznej
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Jacy są najbardziej pożądani
pracodawcy w Polsce?

O opracowaniu i wynikach rankingu Najbardziej Pożądany Pracodawca, opracowanego przez
Antal, rozmawiamy z Aleksandrą Trzcińską, Project Coordinator, Martyną Petrus, PR specialist
oraz Iwo Paliszewskim, CEE Marketing & Employer Branding Manager w Antal Poland.

Wiktor Doktór, Pro Progressio: Skąd
wziął się pomysł na ranking Najbardziej Pożądany Pracodawca i jaka jest
jego historia?
Aleksandra Trzcińska, Antal:
Pomysł takiego raportu powstał 12 lat
temu, obecnie mamy jego dziewiątą edycję. Przez osiem poprzednich edycji badaliśmy rynek pytając specjalistów i menedżerów aktywnych na rynku pracy o ich
wskazania dotyczące najbardziej pożądanych pracodawców. Analizowaliśmy
czynniki, które miały wpływ na konkretne wskazania. W tegorocznej edycji mamy do czynienia ze zmianą metodologii, ponieważ do badania opartego na opinii ankietowanych specjalistów dodaliśmy możliwość zgłaszania
się w wybranych kategoriach samych
firm, które następnie analizowaliśmy
poprzez przeprowadzenie ankiet wśród
ich pracowników.
Iwo Paliszewski, Antal: Mam wrażenie, że już pierwsza edycja naszego
rankingu wyprzedzała czas. Ponad 10 lat
temu employer branding nie był wcale
głośnym tematem ani jednym z priorytetów pracodawców. Antal dostrzegł wtedy
potrzebę badania tego obszaru zarówno
wśród pracodawców, jak i pracowników
i – co więcej – dzielił się pozyskanymi
w ten sposób informacjami z rynkiem.
Czy więc najbardziej pożądany pracodawca to ten stawiający na employer
branding?
A.T.: Najbardziej pożądany pracodawca to kwestia nie tylko wdrożonego
Aleksandra Trzcińska, Project Coordinator, Antal.
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PR i employer brandingu zewnętrznego,
lecz przede wszystkim wewnętrznego.
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To właśnie pracownicy firm, które zgłosiły się do naszego projektu, oceniali
swoich pracodawców pod kątem wielu
czynników. Widzimy więc, jak istotne jest
postrzeganie pracownika, jako członka
teamu i kompana, o którego się troszczymy. Dzisiaj jest to główny trend,
o jakim mówią rekruterzy, headhunterzy i eksperci HR, z którymi na co
dzień współpracujemy.
Opowiedzcie proszę nieco o metodologii badania i jego przebiegu.
A.T.: Pierwszym krokiem projektu
było zaproszenie do wypełnienia ankiety
poświęconej najbardziej pożądanym
pracodawcom, skierowane do dostępnych na rynku specjalistów, menedżerów i osób działających w branży HR.
W ramach drugiego toru komunikacji, zwróciliśmy się także do firm, które
zostały zaproszone do tego projektu
lub same się do niego zgłosiły. Byliśmy
otwarci na każdą firmę, która zatrudnia powyżej 50 osób. Bardzo cieszy nas
pozytywny odzew i zaufanie, jakim obdarzyły nas firmy, dzieląc się z nami swoimi
doświadczeniami. To była naprawdę ciekawa i inspirująca współpraca.

Bardzo cieszy nas
pozytywny odzew
i zaufanie, jakim
obdarzyły nas firmy,
dzieląc się z nami swoimi
doświadczeniami. To była
naprawdę ciekawa
i inspirująca współpraca.
Każda z takich firm otrzymywała
ankietę skierowaną do działu HR, z pyta-

Iwo Paliszewski, CEE Marketing &
Employer Branding Manager, Antal.

w poszczególnych obszarach i katego-

Na bazie tych odpowiedzi i naszych

riach, w których przyznawaliśmy nagro-

rozmów z rekruterami i ekspertami

dy, np. Lider Opieki Podczas COVID-19,

widzimy, jak ogromną wagę ma stworze-

Lider Atrakcyjności Biurowej, etc.

nie przez pracodawcę kultury organizacyj-

Muszę przyznać, że wspaniale

nej, w której w centrum uwagi jest pracow-

współpracowało się z HR-owcami firm,

nik. Dobre środowisko pracy i pracownik

które podejmowały inicjatywy w ramach

świetnie czujący się w wykonywanej przez

tych kategorii i można było obserwować,

siebie roli, sam ma udział w tworzeniu kul-

jak osoby te są mocno zbudowane wiarą

tury organizacji, co ma ogromne znaczenie

i zaangażowaniem w aktywności podej-

dla całościowego rozwoju firmy. Przekłada

mowane przez pracodawców.

się to też na treści dotyczące organizacji,

niami dotyczącymi różnorodnych wskaź-

którymi pracownicy dzielą się w interne-

ników, rodzajów aktywności, oferty skie-

Czym zatem, na podstawie wyników

cie i social mediach, co z kolei wpływa

rowanej do pracowników. Lustrzane

tego badania, cechuje się najbardziej

na wizerunek firmy.

odbicie tej ankiety otrzymywali także

pożądany pracodawca?

I.P.: Dodam tylko, że bardzo ciekawy

pracownicy firmy, oceniając jej działa-

Martyna Petrus, Antal: 71% na

okazał się tutaj pewien rozdźwięk w zakre-

nia od wewnątrz. W ten sposób otrzymy-

szych respondentów zapytanych o to, co

sie oceny polityki employer branding ze

waliśmy trzy składowe oceny – z rynku,

wpływa na fakt wskazania danej firmy,

strony pracodawców i pracowników. Mie-

z firmy oraz od jej pracowników. Dobre

jako najbardziej pożądanego praco-

liśmy w kilku przypadkach do czynienia

wyniki we wszystkich trzech filarach

dawcy, wskazało na stabilność biznesową

z sytuacją, w której pracodawca był prze-

oceny pozwalały na uzyskanie wysokiej

firmy. Niewiele mniej – 68% ankietowa-

konany o wysokim poziomie strategii EB,

pozycji w kategorii ogólnej.

nych postawiło na możliwość rozwoju

a pracownicy postrzegali ten aspekt zupeł-

Natomiast te podmioty, które nie

zawodowego. Z kolei przyjazne środo-

nie inaczej. To jeden z wniosków, który

miały dotychczas zbudowanej silnej mar-

wisko pracy było najważniejsze dla 63%

wskazuje na fakt, że jest jeszcze sporo

ki jako pracodawcy, mogły się wykazać

respondentów.

do zrobienia w tym obszarze.
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wellness pracowniczy. Przez upowszechnienie pracy zdalnej nie mówimy już
o work-life balance, tylko o work-life integration. Coraz trudniej bowiem jest nam
oddzielić pracę wykonywaną w domu
od życia prywatnego, które powinno
się kojarzyć z odpoczynkiem od pracy.
Wszystko dzieje się w tym samym miejscu – w domu.

Przez upowszechnienie
pracy zdalnej nie
mówimy już o work-life
balance, tylko o work-life integration. Coraz
trudniej bowiem jest
nam oddzielić pracę
wykonywaną w domu
od życia prywatnego.
Kolejnym ciekawym, związanym
z tym elementem jest przejście od kultury
obecności do kultury zaufania. Wielu
przedstawicieli kadry zarządzającej żyło
dotychczas w kulturze obecności, gdzie
świadomość, że pracownik był widziany

Martyna Petrus, PR specialist, Antal.
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na open space, na callu czy podczas spo-

Jaki jest więc dzisiejszy employer bran-

jest personalizacja, czyli dostosowanie

tkania, pozwalała mieć przekonanie,

ding w firmie? Na co w strategiach EB

benefitów do potrzeb konkretnych pra-

że dobrze wykonuje on powierzone obo-

zwracają uwagę pracodawcy, a na co

cowników. Z uwagi na fakt, że centra

wiązki. A dzisiaj przechodzimy do kul-

pracownicy?

usług wspólnych zatrudniają zazwyczaj

tury zaufania, gdzie nie trzeba być w biu-

I.P.: Wiele tu zależy od sektora

setki pracowników, odpowiedzialnych

rze, aby być pracownikiem, który spełnia

i od konkretnej firmy. Nadal wiele firm

za podobne procesy, stanowi to ogromne

oczekiwania, jest lojalny i godny zaufa-

nie robi nic lub robi bardzo niewiele

wyzwanie dla tego typu firm.

nia. W niektórych organizacjach nadal

w obszarze EB, podczas gdy inni oferują

Z wieloma wyzwaniami wiąże się

pokutuje przekonanie, zgodnie z którym,

świadczenia z wyższej półki. Przypadki,

także wspomniany tryb pracy zdalnej,

jeśli ktoś zgłasza home office, to nie jest to

o których mogliśmy słyszeć ostatnio, takie

zapoczątkowany przez pandemię i kon-

traktowane jako pełnowymiarowy dzień

jak oferowanie pracownikom możliwo-

tynuowany do tej pory przez wiele firm.

pracy, tylko tryb na pograniczu urlopu

ści przebywania w willi w Hiszpanii, czy

Potrzebne są rozwiązania i pomysły

i pracy. Ale to jest stara szkoła, od któ-

uruchomienie na Mazurach Workation,

na budowanie angażowania i lojalności

rej należy odejść. Manager przyszłości

czyli stacji, w której pracownicy mogą nie

pracowników, których nie widzieliśmy

czy osoby, które teraz chcą się odnaleźć

tylko pracować, lecz także odpoczywać,

na żywo przez dwa lata, czy na skuteczny

na rynku pracy jako skuteczni managero-

są znakiem, że pracodawcy wychodzą

onboarding tych, którzy nigdy nie spo-

wie, tę kulturę zaufania po prostu muszą

naprzeciw oczekiwaniom swoich załóg

tkali, poza ekranem komputera, swoich

mieć zakorzenioną w sobie.

w tym zakresie.

kolegów i przełożonych. Elementy, które

Niestety, tu muszę przyznać, że w ob-

towarzyszyły pracy przed pandemią – jak

szarze SSC i BPO nierzadko mamy do czy-

np. tradycyjna poranna kawa, czy przyj-

TOP 5 – LAUREACI RANKINGU
– ZESTAWIENIE OGÓLNE:

nienia ze zjawiskiem, które nazywam

ście do biura „pana kanapki” sprawiały,

1. Allegro

pozorowanym employer brandingiem.

że miło było przyjść do biura i zwyczaj-

2. LG Energy Solution Wrocław

Często bowiem zdarza się, że prócz pracy,

nie porozmawiać z ludźmi, pozwalało to

3. BNY Mellon (Poland),

firma oferuje przysłowiową kartę Mul-

nabrać energii do pracy. Teraz wielu pra-

4. Centrum Rozliczeń

tisport i kilka dni pracy zdalnej, okre-

cowników zostało samych w domu.

ślając taki zestaw udaną strategią EB.

I tutaj znów musimy podkreślić

Dzisiaj w miejsce oferty skierowanej

wagę kolejnego, coraz bardziej istotnego

do wszystkich zatrudnionych, potrzebna

na rynku pracy benefitu, którym jest

Elektronicznych Polskie
ePłatności SA
5. Intrum
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Wróćmy do wyników rankingu. Kto

Jak długo trwa przygotowanie takiego

I.P.: Dla mnie najbardziej intere-

i dlaczego wypadł w nim najlepiej?

rankingu? Ile to trwało od podjęcia

sującym elementem uwidaczniającym

decyzji o jego przeprowadzeniu do uzy-

się w wynikach rankingu jest wspo-

skania wyników?

mniany wcześniej wellness pracowniczy.

A.T.: Tym, co łączy liderów tego rankingu, jest dobrze zbudowana, sprawdzona marka pracodawcy. Nie tylko

A.T.: Trwało to łącznie 11 miesięcy.

Na pewno jest to jeden z trendów, który

jest to ładnie opakowane dobrym PR

W tym czasie musieliśmy m.in. stwo-

będzie kształtował politykę benefitową

i powszechnie dyskutowane, ale też udo-

rzyć nową mechanikę i skonsultować

i employer brandingową firm.

wodnione w działaniu. Uzyskane wyniki

ją z wieloma zaangażowanym osobami:

M.P.: Według mnie, jeden z waż-

utwierdziły nas w przekonaniu, że to są

ekspertami kadrowymi, opiekunami

niejszych wniosków zawartych w bada-

naprawdę dobre firmy. Zostały wysoko

merytorycznymi w zakresie socjologii,

niu mówi, że co trzeci specjalista odrzuci

ocenione zarówno przez znawców rynku,

metod badawczych itp. Następnie wyszli-

ofertę pracodawcy, jeżeli jego wizerunek

jak i swoje działy HR oraz – co najważniej-

śmy z komunikacją do firm, przy czym

nie będzie dla niego zadowalający. Uzy-

sze – swoich pracowników. W zestawie-

kolejna fala COVID-19 sprawiła, że wydłu-

skanie tytułu pożądanego pracodawcy

niu tym jest wiele polskich firm, które udo-

żyliśmy czas wypełniania ankiet. Przez

pozwala zatem nie tylko przyciągnąć

wadniają – poza tym, że dobrze się w nich

cały ten okres byliśmy w kontakcie ze

do siebie talenty, ale też obniża koszty spo-

pracuje – że są skupione na budowaniu

wszystkimi zaangażowanymi. Kilka tygo-

wodowane np. rotacją pracowników czy

swojej marki.

dni temu ogłosiliśmy wyniki rankingu.

związane z procesem rekrutacji.

W planach mamy już następne badania,

A.T.: Sądzę, że jeden z najważniej-

Na ile istotne są dzisiaj certyfikaty czy

które będziemy opracowywać w opar-

szych wniosków jest taki, że firmy nie

też wyróżnienia, takie jak tytuł najbar-

ciu o wnioski wyciągnięte z dotychcza-

powinny się bać takiego badania. Przy-

dziej pożądanego pracodawcy? Czy,

sowych projektów.

nosi ono mnóstwo pozytywnej ener-

poza powieszeniem takiego dyplomu

I.P.: Warto tu dodać, że każdy pra-

gii i nawet firmy, które nie mają jeszcze

czy certyfikatu na ścianie w biurze,

codawca, który brał udział w projekcie,

mocno ugruntowanej marki jako dobry

firmy chętnie wykorzystują taki wyróż-

otrzymuje od nas zbiór indywidualnych

pracodawca, bardzo chcą o nią walczyć.

nik do wzmocnienia swojego wize-

wytycznych i wniosków z tego badania.

Takie badania pokazują, że firmy robią

runku na rynku?

Tak więc wyniki odpowiedzi udziela-

mnóstwo dobrych rzeczy, robią je świet-

I.P.: W marketingu mamy do czy-

nych przez pracowników trafiają do pra-

nie, dbają o swoich pracowników i że to

nienia z pojęciem nazywanym RETB,

codawców i mają być rodzajem mapy

się opłaca. Mam nadzieję, że w kolejnych

czyli Really Easy To Believe. I można

do celu, którym jest bycie jeszcze lep-

edycjach rankingu uczestników będzie

powiedzieć, że tytuł najbardziej pożąda-

szym pracodawcą.

jeszcze więcej.

i uwiarygadnia dobrą politykę employer

Jakie są według Was najważniejsze

Dziękuję za rozmowę i już trzymam kciu-

brandingową organizacji, jednocześnie

wnioski z tego badania?

ki za wyniki kolejnej edycji rankingu.

nego pracodawcy jest właśnie takim RETB

zachęcając do pracy w takiej firmie kolejnych kandydatów.
Pracodawcy chcą mieć oficjalne certyfikaty, które potwierdzają, że – mówiąc
najprościej – robią dobrą robotę. Jeśli
chodzi o kandydatów, największym
wyzwaniem jest natomiast budowanie
świadomości i wiarygodności takiego

Wyniki rankingu Antal
Najbardziej Pożądany
Pracodawca dostępne są
do pobrania na stronie:
antal.pl/wiedza

konkursu. Nieskromnie mogę powiedzieć, że Antal taką wiarygodność ma,
co wynika z naszego ciągłego kontaktu
zarówno z pracodawcami, jak i kandydatami do pracy oczywiście.
M.P.: Z mojej z perspektywy, jako pracownika z pokolenia Z, mogę śmiało powiedzieć, że pracownicy wkraczający dopiero
na rynek pracy, zwracają uwagę na certyfikaty, na działalność firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej i na prezentowane wartości, np. filozofię diversity & inclusion czy troskę o środowisko naturalne.
Młodzi ludzie są mocno wyczuleni na takie
aspekty, a fakt, że firma ma miano najbardziej pożądanego pracodawcy, na pewno
jest bardzo istotny.
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Coraz większe zainteresowanie
polskimi specjalistami IT
Rozmowa z Pawłem Woźniakiem, Head of Business Development & Recruitment
w Link Group Sp. z o.o.

Elwira Przybylska, FOCUS ON Busi-

Dziś największy popyt jest na Senior

że lubią pracować elastycznie, chcą mieć

ness: Rynek contractingu IT jest przy-

Deweloperów.

pewien poziom bezpieczeństwa i prze-

kładem sektora, który świetnie pora-

Programiści byli, są i będą w cenie

widywalności projektów, więc zaakcep-

dził sobie w czasie powszechnego kry-

z uwagi na rosnącą digitalizację i pot

tują krótsze kontrakty, ale będą się spo-

zysu zapoczątkowanego przez pan-

rzeby firm, ale również i zachowania

dziewać wyższego wynagrodzenia.

demię. Potwierdzają to także dane

pracowników. Eksperci są obłożeni pro-

Różnicę mamy w momencie kiedy

dotyczące dynamiki rozwoju Państwa

jektami, przez co organizacje wywierają

Klient kupuje serwis z intencją na dłuż-

firmy, które m.in. zapewniły Link

duży nacisk na pozyskiwanie nowych

szą współpracę. Wtedy kontrakt jest

Group zwycięstwo w konkursie Outso-

ludzi i rozwój nowych kompetencji, a to

długi, a po stronie dostawcy leży odpo-

urcing Stars 2022 w kategorii IT Con-

powoduje, że popyt cały czas przewyższa

wiedzialność w zakresie dobranych

tracting. Skoro już wiemy, że mamy

podaż. Globalnie Gig Economy i wszyst-

zasobów, natomiast Klienta nie intere-

do czynienia z samymi wzrostami, czy

kie biznesy wokół niej zbudowane powo-

suje długość kontraktu, a jedynie poziom

możemy wskazać na jakich specjali-

dują, że świat się globalizuje, i nie ma

zrealizowanej i dostarczonej usługi. Spe-

stów odnotowują Państwo najwięk-

znaczenia, czy jesteś programistą z Indii,

cjaliści w tej formie mogą pracować

sze zapotrzebowanie?

Polski, czy USA – liczą się umiejętności,

na krótkim, średnim, długim kontrak-

Paweł Woźniak, Link Group:

więc pracodawcy muszą się zmierzyć

cie bądź mieć stałe umowy o pracę.

Z uwagi na popularność, jaką zyskują

z konkurentami zza Oceanu, którzy ofe-

aplikacje chmurowe, widzimy duże

rują wyższe stawki niż lokalni gracze,

Jakie są więc inne warunki, których

zapotrzebowanie na kompetencje zwią-

stąd dodatkowa presja w obliczu niedo-

spełnienia oczekują pracodawcy i ich

zane z szeroko pojętym Cloudem. Firmy

boru zasobów kadrowych w Europie.

potencjalni pracownicy w branży IT?

szukają inżynierów w zakresie wdrożeń i ekspertów, którzy przeprowadzą ich przez proces, tj. zbudują koncepcję pod kątem analizy biznesowej, będą zarządzać projektem oraz
doradzą w aspekcie prawnym. Praca
zdalna wymusiła rozwój i korzystanie

Eksperci są obłożeni projektami, przez co organizacje
wywierają duży nacisk na pozyskiwanie nowych
ludzi i rozwój nowych kompetencji, a to powoduje,
że popyt cały czas przewyższa podaż.

z wielu aplikacji, co z kolei przyczyniło
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się do zwiększenia poziomu inwestycji

Jakiej długości kontraktów najczęściej

Dziś każdy oczekuje dużej elas

w działy bezpieczeństwa. Eksperci z tej

oczekują Państwa klienci? Czy oczeki-

tyczności. Specjaliści chcą elastycz-

dziedziny mają do wyboru wiele ofert

wania te różnią się istotnie po oby-

nego podejścia do pracy, zarówno jeśli

w bardzo atrakcyjnych stawkach i widać,

dwu stronach – specjalistów IT i szu-

chodzi o pracę zdalną, jak i elastyczne

że popyt będzie stabilnie rosnąć.

kających ich firm?

godziny i formy zatrudnienia. Widzimy

Zapotrzebowanie na konkretne

Firmy szukają dziś elastyczności.

to w każdym aspekcie pracy, tj. godzin,

technologie wzrosło we wszystkich

Mamy kontrakty 3-miesięczne, ale stan-

w których osoba jest dostępna na pro-

domenach, natomiast zwróciłbym uwagę

dardem są roczne, a nawet dłuższe.

jektach, miejsca pracy – praca hybry-

na większe zainteresowanie pod kątem

Klient ma pełną dowolność w konstruk-

dowa/zdalna, rodzaju kontraktu, bene-

poziomu dostępnego doświadczenia.

cji kontraktu, który da mu pełną elastycz-

fitów i dodatków. Wcześniej pracodawca

W cenie są osoby, które wejdą w projekt

ność, tzn. wejdzie i wyjdzie, kiedy będzie

mógł narzucać i wymagać dostosowania

i będą sprawnie współpracować z kole-

mu to odpowiadać. Oczywiście, im krót-

się, a dziś jest walka o talent, co odwró-

gami z zespołu, więc liczba ofert znacznie

sze zlecenia, tym usługa droższa, ponie-

ciło trend i to specjaliści decydują jak

rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia.

waż druga strona – specjaliści, mimo

będą pracować.
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lokalna firma, a ktoś, kto dla niej pracuje
może mieszkać w dowolnym miejscu.
Za kilka lat większość specjalistów z Polski z dobrą znajomością języka angielskiego będzie pracować na zagranicznym kontrakcie.
Pytanie, które zapewne słyszy Pan
od wszystkich kontrahentów i które
podsycają od wielu miesięcy wszelkie
raporty płacowe ogłaszające rekordowe wzrosty wynagrodzeń w branży
IT: Ile dzisiaj kosztuje kontraktor IT?
Powiem tak: i mało, i dużo. Żaden
specjalista nie zarobi tyle mając umowę
o pracę, co będąc na kontrakcie. Klient
z kolei nabywa elastyczność, doświadczenie, szybkość w wykonaniu usługi, możliwość wytestowania/zbudowania produktu, bez konieczności dużych inwestycji. W długiej perspektywie bardziej
opłaca się mieć większość zasobów u siebie niż na zewnątrz, ale w krótszej, np.
rocznej, dwuletniej, dobrze mieć elastyczność, aby podejmować decyzje dotyczące
dużych inwestycji.
Raporty płacowe są zdecydowanie
mało miarodajne. Nie twierdzę, że są złe,
ale nie dają one rzeczywistego obrazu
w naszej branży. Ma to kilka przyczyn
– każda firma ma pewną średnią zarobków, w zależności od tego gdzie jest zlokalizowana, czym się zajmuje, jaki ma
model biznesowy, lub w jakim momencie
rozwoju się znajduje. Każda z tych firm
wynagradza inaczej i ma różne formy
zatrudnienia. Jeśli dodamy do tego kwestię wysokiego popytu na specjalistów,
tj. ogromny wybór ofert oraz możliwość
pracy zdalnej, widzimy, że w wynagrodzeniach panuje ogromna dysproporcja. Stawki różnią się między sobą
Druga strona, tj. Klienci – chcą

ulokowały zarówno duże korporacje, jak

ludzi, ale nie na pełen etat, ponieważ

i znane start-upy, dzięki czemu wyedu-

Idźmy za przykładem: międzyna-

biznes jest zmienny. Nie mają konkret-

kowaliśmy wysokiej jakości kadrę spe-

rodowa firma z siedzibą w USA, która

nych kompetencji na pokładzie, nie mają

cjalistów z obszaru nowych technologii.

zebrała rundę finansową i buduje pro-

wiedzy, ale chcą się skupić na swoim klu-

Dziś coraz więcej firm widzi

dukt, zapewni inne warunki finansowe

czowym biznesie, nie mają otwartych

wysoką jakość w umiejętnościach pol-

dla programistów, niż oddział korpora-

wakatów, ale muszą dostarczyć pro-

skich inżynierów, co oznacza, że coraz

cji, która otworzyła siedzibę w Polsce.

jekt/produkt, więc wolą wynająć eks-

więcej firm chętnie sięga po naszych

Mamy więc dwie międzynarodowe firmy,

perta na określony czas do konkretnych

programistów i nie ma znaczenia lokali-

które zatrudniają programistów w róż-

zadań, etc.

zacja, tylko wiedza w danej technologii,

nych technologiach, ale ich możliwości

a także umiejętność dobrej komunikacji

i wymagania wobec pracowników będą

w języku angielskim.

się różnić. Dlatego projekty wyceniamy

A jak polscy specjaliści plasują się
na tle globalnego rynku pracy?

nawet dwukrotnie.

Widać to w ofertach pracodaw-

zawsze indywidualnie i doradzamy real-

Skupiłbym się na specyfice pracy

ców, którzy szukają inżynierów w Pol-

nie pracodawcy w zakresie zawartości

w sektorze IT, którą często można wyko-

sce. Firma z USA, czy Europy Zachod-

oferty kierowanej do programistów.

nywać całkowicie zdalnie. Polska jest

niej, która nie ma oddziału w Polsce,

kluczowym graczem, gdzie swoje centra

zapłaci praktycznie zawsze więcej, niż
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Dziękuję za rozmowę.
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KARIERA I ROZWÓJ

Biblioteka Managera
MINDF*CK SZEFA. ŻEBY W KOŃCU WYSZŁO TAK, JAK WYJŚĆ NIE CHCE
To nie jest książka dla każdego szefa.

Musisz się zatrzymać, zastanowić i raz

Trzeba być na nią gotowym. Jesteś?

jeszcze zdefiniować, czym ma się zaj-

Zakładasz firmę. Zakładasz ją,
ponieważ to chcesz w życiu robić. Pro-

mować Twoja firma i jaką rolę Ty masz
w niej odgrywać?

wadzić własny biznes. Masz na niego

By wyjść naprzeciw własnej wol-

pomysł, masz zdolności, cele, zapał, ręce

ności i szczęściu, trzeba będzie podjąć

i głowę do pracy. Jesteś gotów na poświę-

rozmaite, często trudne decyzje. Poko-

cenia, nadgodziny, od czasu do czasu

nać prawdziwe blokady i rozpoznać

nawet zarwane weekendy. I masz to: nie

przyczyny niepowodzeń, których ist-

śpisz po nocach, pracujesz po 18 godzin

nienia nawet nie podejrzewałeś. Ale

na dobę, odczuwasz coraz większą fru-

wiesz co? Warto! Warto właśnie po to,

strację. Twój biznes niby się jakoś kręci,

by na końcu procesu zmiany otrzymać

ale… właśnie, tylko jakoś.

to, o co na początku, przed założeniem

Błędne koło. Twój własny, prywatny
mindf*ck szefa!
Stop! Tak się przecież nie da funkcjonować! Jak się od tego uwolnić?

firmy, Ci chodziło ? Spełnienie, pieniądze,

Autor: Monika Reszko
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-283-8933-5
ISBN e-booka:
978-83-283-9445-2

poczucie, że dobrze przeżywasz swoje
jedyne, cenne życie.
Jeśli jesteś gotów na zmianę na lepsze, ta książka pomoże Ci jej dokonać.

69 BIZNESOWYCH PORAD DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET
Poradnik dla każdej kobiety.
Bycie przedsiębiorczą oznacza by-

trzy bloki tematyczne – prawny, bizne-

cie odważną, zdeterminowaną i w pełni

sowy i mentoringowy. Znajdziesz w niej

zaangażowaną – w pracy, domu, życiu

69 porad, które są odpowiedzią na wiele

oraz biznesie. Książka jest odpowiedzią

pytań m.in.:

na społeczny głos kobiet. To one stały się

• Jak być odważną?

inspiracją do jej napisania.

• Jak skutecznie prowadzić swój biznes?

Celem książki jest dzielenie się wie-

• Jak zbudować markę osobistą?

tami i nie tylko. Edukacja finansowa i biz-

• Dlaczego warto odpocząć?

nesowa w naszym kraju jest potrzebą

• Jak pisanie artykułów może pomóc Ci

społeczną, na którą właśnie odpowie-

Autor: Elżbieta Jachymczak
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-956579-0-0
Wydawnictwo: Akademia
Kobiecej Przedsiębiorczości
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• Skąd czerpać energię do działania?

dzą biznesową i ekonomiczną z kobie-

w budowaniu marki?

działa autorka. Determinacja, zaanga-

Określona część przychodu ze

żowanie i odwaga to cechy, które wyróż-

sprzedaży książki zostanie przekazana

niają Elżbietę Jachymczak z tłumu innych

na cel charytatywny. Osobą, która będzie

kobiet. Pasja do dzielenia się wiedzą prze-

odbiorcą tej pomocy jest Angelika Chrap-

kłada się na wymierne efekty w postaci

kiewicz-Gądek. Angelika jest prelegentką,

zadowolonych klientów i dokształconych

autorką książki „Zdobądź swój szczyt”.

czytelników.

Angelika choruje od trzeciego roku życia

Książka jest lekturą, do której
kobiety same chcą powracać. Zawiera

na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Jej
leczenie jest bardzo kosztowne.
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