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INTENSYWNIE ODMŁADZAJĄCY SYSTEM

CLINICAL SOLUTIONS™
ZRÓB KROK W PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNACJI,
BEZ OGLĄDANIA SIĘ NA ZNAKI CZASU NA SKÓRZE!

KORZYSTAJ z pierwszej aplikacji mobilnej,
dzięki której można koordynować
bezpieczny proces przyzwyczajania skóry
do stosowania retinolu.

WSTĘP

Szanowni Państwo,
Nie da się ukryć, że pierwsza połowa roku 2022 przyniosła wiele wyzwań niemal
w każdej dziedzinie gospodarki. Pandemia, wojna w Ukrainie i nieustająco rosnąca
inflacja dają się we znaki wielu organizacjom na całym świecie.
W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu również sporo się dzieje. Na dobre
ruszył sezon wydarzeń biznesowych, nie maleje liczba nowych inwestycji zagranicznych na terenie całej Europy Centralnej i Wschodniej, a na rynku pojawia się coraz
więcej raportów biznesowych.
Bieżące wydanie magazynu FOCUS ON Business jest już czwartym w roku 2022,
i – jak zwykle – wybraliśmy dla Państwa szereg publikacji, wywiadów i artykułów,
które obrazują to, czym żyje sektor usług biznesowych w Polsce i na świecie.
Wywiadem numeru, na który szczególnie zapraszam, jest rozmowa z Adamem Rudowskim i Piotrem Pawłowskim, General Partnerami Level2 Ventures, którzy opowiadają o specyfice działania rynku venture capital, sposobach na odnalezienie się w roli Foundera oraz o skutecznym wsparciu w rozwijaniu i skalowaniu
działalności startupów.
Na wyróżnienie zasługuje także wywiad poświęcony sektorowi IT w Egipcie.
Tu naszym rozmówcą jest Amr Mahfouz – Prezes ITIDA – agencji zajmującej się rozwojem sektora IT w Egipcie.
Poza powyższymi także prezentujemy publikacje dotyczące tematyki prawniczej, technologii, HR oraz finansów.
Życzę interesującej lektury,
					
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

Podcasty dla biznesu

3M Global Service Center Poland z nową siedzibą we Wrocławiu
Rozwój działalności centrum 3M GSC, zarówno w obszarze liczby obsługiwanych
procesów, jak i zatrudnionych w nim pracowników, wymusił na firmie zmianę biura.

Międzynarodowe rozmowy sektora BSS w Berlinie
Niemieckie Stowarzyszenie Outsourcingowe (Deutscher Outsourcing Verband
(DOV)) powróciło ze swoją flagową konferencją.

Roślinne „patenty”, czyli w jaki sposób prawo chroni hodowców-wynalazców?
Warto przyjrzeć się instytucjom prawnym służącym ochronie praw hodowców
innowacyjnych odmian roślin.

Nowe prawo holdingowe
13 października 2022 r. wejdą w życie przepisy, mocą których wprowadzono
do polskiego porządku prawnego regulację w zakresie prawa holdingowego.

Źródłem naszej inspiracji są klienci
Rozmowa z Rafałem Michniewiczem, Partnerem w MDDP Outsourcing.

#nieudawany LEADERSHIP
Czyli o atrakcyjnej 5D, zwycięskiej połówce i magicznym trójkącie!

SSC LIONS
Korzystamy z potencjału, jaki Polska oferuje w obszarze nowoczesnych usług
dla biznesu i R&D
Rozmowa z Michałem Kasprzykiem, Head Alcon Global Services Regional Center.

Od SaaS nie ma odwrotu
Rozmawiamy z Andrzejem Morawskim, Key Account Director & Product
Development Manager w CLUDO.

EGIPT – nowy hub dla cyfrowych technologii i usług dla biznesu
Wywiad z Amrem Mahfouzem, CEO egipskiej Agencji Rozwoju Sektora
Informatycznego (ITIDA) i wiceministrem ds. wzrostu i rozwoju w Ministerstwie
Komunikacji i Technologii Informacyjnych (MCIT).

Uścisk dłoni na odległość
Rozwiązanie, które umożliwi doświadczanie dotyku w świecie wirtualnym.

WYWIAD NUMERU
Jak rozwinąć startup? Najważniejsze jest wsparcie strategiczne i operacyjne
Wywiad z Adamem Rudowskim i Piotrem Pawłowskim, General Partnerami
Level2 Ventures.

Focus on Business Polska | lipiec–sierpień 2022

50
52
54
58
62
64
68
70
74
78
82
84
88
90
92
Focus on Business Polska | lipiec–sierpień 2022

AKTUALNOŚCI INWESTYCYJNE
Wirtualne spacery po budynkach JLL
Innowacje w zarządzaniu wynajmowaniem nieruchomości biurowych.

Orientarium – najnowocześniejsze zoo w Europie!
Orientarium Zoo Łódź zaprasza na fantastyczną przygodę.

Przewagi konkurencyjne Bielska-Białej – miasta kompaktowego, idealnego do życia,
kariery i wypoczynku
Obserwujemy trendy, według których osoby aktywne decydują się na związanie
swojego życia zawodowego i rodzinnego z tak zwanymi miastami kompaktowymi.

Jedyny taki katowicki szczyt do zdobycia
Przez 3 dni wszystkie oczy międzynarodowego świata biznesu, szczególnie
z sektora usług biznesowych i polityki, zwrócone były w stronę Katowic.

Elektronika kołem zamachowym pomorskiego przemysłu
Jakie wyzwania przynosi automatyzacja produkcji i organizacja łańcucha dostaw?

Rozkwit inwestycji w Częstochowie
Częstochowa to miasto o dużej rozpoznawalności, które coraz wyraźniej zaznacza
swoją obecność na biznesowej mapie Śląska i Polski.

Poznań miastem innowacji przyszłości
Wysoce rozwinięty rynek IT przynosi efekty w postaci nowoczesnych projektów
realizowanych zarówno w miejskiej przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

Czas na wakacyjny city break w Bydgoszczy
Po pracy czy na weekend – letnią porą Bydgoszcz gorąco poleca się do odwiedzenia!

Kielce dumne ze swoich marek
To, co wyróżnia miasto, to unikatowe firmy, które są dumą kielczan, a znalazły własną
niszę na rynku oferując wysokiej jakości produkty dla wymagających klientów.

AKTUALNOŚCI HR
Od mindf*cka do wyzwolenia, czyli jak być szefem i nie zwariować?
Rozmowa z Moniką Reszko, psychologiem biznesu, przedsiębiorcą, autorką książki
o intrygującym tytule „Mindf*ck szefa”.

Aktualne trendy płacowe: duża dynamika wzrostu wynagrodzeń
i zmieniające się benefity
Według najnowszego badania, średnie miesięczne wynagrodzenie na stanowiskach
specjalistycznych i menedżerskich w 2022 r. wyniosło 13 654 zł.

Równość płci oczami specjalistów
Aż 53% ankietowanych specjalistek doświadczyło w toku kariery przeszkód
wynikających z płci.

Biblioteka Managera
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AKTUALNOŚCI BIZNESOWE

RISE.PL ZAMIENIA SIĘ W LOFTMILL I ZWIĘKSZA LICZBĘ
SWOICH BIUR ELASTYCZNYCH W POLSCE
Od roku 2005, kiedy to po raz pierwszy

pracy i kochamy to, co robimy. Teraz nad-

Loftmill zarządza obecnie 11 biu-

marka Rise.pl pojawiła się na polskim

szedł czas otworzyć nowy rozdział pod

rami elastycznymi w Krakowie, Łodzi,

rynku biur elastycznych, Piotr Augustyn

nowym szyldem, jakim jest Loftmill. Loft

Lublinie, Wrocławiu i Rzeszowie. Po uru-

wraz z zespołem Rise.pl pokazali, że mimo

– gdyż kochamy lofty i ich klimat wraz

chomieniu wszystkich nowych lokaliza-

dość sporej konkurencji na rynku biur,

z towarzyszącą im historią, wyjątkowością

cji Loftmill będzie dysponował 5200 biur-

krakowskie podejście do wynajmu ela-

i pięknem. Mill – bo… jesteśmy znudzeni

kami w biurach o łącznej powierzchni

stycznych przestrzeni biurowych może

hubami, laboratoriami, centrami i tym

35 000 m2.

przyczynić się do powstania siedzib

wszystkim, co nie wnosi do gry nic nowego.

dla wielu dynamicznie rozwijających
się przedsiębiorców.
Pomysł zrodzony w Krakowie ewoluował, a biura serwisowane Rise.pl za
częły być otwierane w kolejnych polskich miastach. To, co jednak pozostało
niezmienne, to loftowy klimat biur, który
poprzez swój atrakcyjny design przyciąga
polskich i zagranicznych przedsiębiorców reprezentujących zarówno startupy, segment małych i średnich przedsiębiorstw, ale także i duże korporacje.
W latach 2021-2022 nastąpił przełom w rozwoju sieci biur serwisowanych Rise.pl, a spółka otworzyła kolejne
lokalizacje we Wrocławiu, Łodzi i Lublinie. Na tym nie koniec. Przełom roku
2022/2023 przyniesie otwarcie nowych
biur elastycznych w Krakowie, Katowicach i Warszawie.
Po silnym starcie i ekspansji w ostatnich latach przyszła pora także na
zmianę nazwy. Od lipca 2022 r. Rise.pl
staje się Loftmill. Skojarzenie z nieruchomościami o charakterze loftów, jak
również z młynem, nie jest przypadkowe.
Klimat loftowy jest obecny w każdym biurze zarządzanej przez Piotra Augustyna
spółki, a młyn ma się kojarzyć z procesem twórczym.
Piotr Augustyn, Prezes Loftmill
zapytany o historię powstania nowej
marki Loftmill, mówi: Jesteśmy Rise.pl.
Tworzymy przestrzenie do kreatywnej
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PRAWIE 25 TYS. M KW. PRZESTRZENI DLA PRACOWNIKÓW.
NOWE BIURO ALLEGRO W POZNANIU
Ergonomiczne stanowiska pracy, dbałość o ekologię na każdym kroku i nietuzinkowe wnętrza – to tylko niektóre
cechy wystroju nowej, poznańskiej siedziby Allegro, największej pochodzącej
z Europy platformy e-commerce. Za projekt wnętrz wszystkich pięter biura odpowiada pracownia architektoniczna The
Design Group.
Nowa przestrzeń biurowa firmy
zlokalizowana jest na dziesięciu piętrach
budynku D kompleksu biurowego Nowy
Rynek w Poznaniu. To w sumie aż 24 700
m kw. nowoczesnej, funkcjonalnej i bezpiecznej powierzchni do pracy dla lokalnego zespołu liczącego ponad 2700 osób.
Przeprowadzka z biurowca Pixel

został hałas i pogłos we wnętrzach biura.

elementów designu jest spójnych z czę-

do Nowego Rynku była największym

Co więcej, na łączenie pracy biurowej

ścią biurową.

przedsięwzięciem logistycznym w histo-

z pracą zdalną pozwalają skonfiguro-

– Projekt poznańskiego biura Alle-

rii biur firmy. To również druga najwięk-

wane w salach spotkań systemy IT/AV

gro powstał z myślą o zrównoważonym

sza umowa najmu na polskim rynku,

klasy High-End. Z kolei budki akustyczne

rozwoju. Wspierające go rozwiązania

a także największa transakcja w historii

do pracy cichej, wyposażone są w inte-

uwzględniane były już na etapie przygo-

rynku poznańskiego.

ligentne oświetlenie oraz wydajne sys-

towywania koncepcji biura np. poprzez

temy wentylacji.

zastosowanie materiałów pochodzących

Firmie zależało na stworzeniu bardzo komfortowych warunków do pracy,

Przestrzeń siedziby Allegro została

z recyclingu, czy pochodzących od lokal-

dlatego jednym z ważniejszych celów

zaprojektowana tak, aby umożliwić

nych dostawców. Zainstalowano również

było zaprojektowanie ergonomicznych

przenikanie się środowiska i otocze-

system oświetlenia optymalizujący zużycie

i elastycznych stanowisk pracy dostoso-

nia w miejscu pracy, łamiąc przy tym

energii, a także zaprojektowano wsparcie

wanych do modelu pracy hybrydowej.

standardowy, tradycyjny wygląd biura.

dla systemu segregacji odpadów. Co wię-

Allegro wyposażyło więc swoje nowe

Przestrzenie do pracy cichej w wygod-

cej, wybrany przez Allegro budynek D

biuro w elektrycznie regulowane biurka

nych fotelach, salki spotkań z hokerami

Nowego Rynku otrzymał w tym roku cer-

do pracy siedzącej oraz stojącej (typu

na kilka osób, ale także amfiteatry, cen-

tyfikat WELL Health-Safety Rating, a to

Stand Up), które pozwalają na dostoso-

trum konferencyjne z kilkoma aulami,

oznacza m.in., że spełnił on wymagania

wywanie wysokości blatu w zależności

ogromny taras, kantyny czy niesamowi-

zapewniające bezpieczny powrót do biur,

od potrzeb pracownika. Dla poprawie-

cie zielone jungle roomy – to tylko kilka

a także wspiera dobre samopoczucie

nia akustyki w miejscach pracy, zainsta-

z pomieszczeń, z jakich mogą korzystać

i zdrowie jego użytkowników – mówi

lowane zostały panele akustyczne, które

pracownicy poznańskiego biura. To jed-

Konrad Krusiewicz, architekt i założy-

znajdują się zarówno pomiędzy stano-

nak nie wszystko. Na pierwszym piętrze

ciel The Design Group.

wiskami pracy, jak i w lampach i prze-

znajduje się bajkowo wyglądające przed-

słonach, dzięki czemu zredukowany

szkole dla najmłodszych, którego wiele
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Źródło: The Design Group
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Podcasty dla biznesu
posłuchaj mojego podcastu
DAMIAN RUCIŃSKI – IT I TY
022#ITiTY Hakowanie Umysłu – Artur Pajkert
Niezależnie od tego, jak mocno techniczną rolę pełnimy w organizacji, dobrze jest wiedzieć, jak
wykorzystać sposób funkcjonowania ludzkiego umysłu, by coś lub siebie „dobrze sprzedać”,
bo w końcu… czyż nie jest prawdą, że „wszyscy jesteśmy handlowcami”. Nie chodzi nawet o to,
by coś sprzedać, bądź zyskać, ale żeby (używając terminologii z IT security – znając podatność)
ustrzec się przed ewentualnymi błędami w komunikacji, czyli zachować fundament zdrowej
organizacji, jak również zdrowych relacji.
Rozmowę o takim swoistym hakowaniu umysłu przeprowadziłem z head of marketing
w Cyber_folks dr Arturem Pajkertem, i do wysłuchania jej teraz serdecznie zapraszam Ciebie. Ile zatem potencjalnych słabości, ale też możliwości, kryje się w takich niewinnych częściach mowy jak „nie”, „albo”, „problem”, „spróbuj” czy „zdrada”? Spróbuj oprzeć się pokusie
poznania technik, którymi chce podzielić się z Tobą mój gość.

Posłuchaj odcinka:

Dobrego :) Damian

GREG ALBRECHT PODCAST: DYLEMATY SZEFA
W czym pomaga doradca zarządu? Jak wygląda współpraca? Od czego zacząć? Co wspólnego z pracą doradcy
mają spacery w parku?
Często dostaję te pytania, więc pomyślałem, że najlepiej, gdy odpowiedzą na nie osoby, które z doradztwa korzystają. Poprosiłem Bartosza Wilima i Marcina Żukowskiego z Nieagencji, by opowiedzieli
o swoich doświadczeniach z wyboru i pracy ze mną w roli doradcy zarządu. Wspólnie odczarowujemy stereotypową wizję pracy z doradcą.
Mogliśmy się uczyć dłużej sami. Nabierać kompetencji w zarządzaniu, biznesowych. Jednak
doszliśmy do wniosku, że potrzebny jest ktoś, kto ten proces przyspieszy. Z kim możemy skonfrontować nasze myślenie – czy idziemy w dobrym kierunku? Bez konieczności poświęcania
na to kolejnych miesięcy czy lat – mówi Bartek.

Posłuchaj odcinka:

Posłuchaj krótkiej rozmowy w #224 odcinku #gregalbrechtpodcast z serii Dylematy Szefa.

WIKTOR DOKTÓR – BSS BEZ TAJEMNIC
#673 GRAFTON przeanalizował WYNAGRODZENIA w sektorze przemysłowym!
Tym razem zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, którą miałem przyjemność przeprowadzić z Danutą Protasewicz, Regional Managerką z firmy Grafton. Z Danutą wzięliśmy pod lupę
raport firmy Grafton, w którym firma przyjrzała się bliżej wynagrodzeniom w sektorze przemysłowym. Sektor, który mierzy się z wieloma wyzwaniami i na który mają wpływ zarówno
czynniki gospodarcze, w tym energetyczne, jak i wynagrodzeniowe. To solidna porcja wiedzy
i jestem przekonany, że się Wam ona i spodoba, i przyda w codziennej pracy.

Posłuchaj odcinka:

WOJCIECH STRÓZIK – ROZWÓJ OSOBISTY DLA KAŻDEGO
#183 Poznaj moc checklisty
Dzisiaj wyzwaniem jest nie tylko znalezienie niszy dla swojego biznesu, ale też realizacja wszelkich planów
związanych z rozwojem, czy optymalizacją prowadzonej działalności. Z powodzeniem mógłbym w tym temacie polecić kilka ostatnich odcinków swojego podcastu, jednak wybrałem ten, który wydaje się porządkować
wiele tematów w jednym.
Jestem wielkim fanem porządku. Nie jestem pedantem, ale lubię mieć ogarniętą przestrzeń, zanim
przystąpię do działania. Dotyczy to zarówno fizycznej przestrzeni na biurku, jak i tej w głowie,
co często jest coraz trudniejsze.
To, do czego chcę namówić i co sprawdza się na wielu polach, to checklista! Kiedyś ich nienawidziłem. Były dla mnie torturą i wymysłem szaleńca, sadysty. Dopiero, kiedy zrozumiałem ideę
i doświadczyłem dobrodziejstw płynących z ich stosowania, to stałem się ich orędownikiem.

Posłuchaj odcinka:

Dzisiaj moje zespoły wykorzystują listy kontrolne do wdrożenia nowego pracownika, do pilnowania procesów i czynności występujących w różnych okresach i z różną częstotliwością,
zwykle regularnie.

8

Focus on Business Polska | lipiec–sierpień 2022

moja rekomendacja
ARTUR DUBIEL PODCAST – NA CELOWNIKU
Odc. 25 – Herman & Dubiel – Smutni panowie dwaj (vol. 1)
Przedziwne i nieoczywiste są ścieżki, którymi docieram do nowych podcastów. Jednym
z gości ubiegłorocznego panelu BSS FORUM była osoba, z której nazwiskiem już wcześniej
„mijałem” się w sieci, chodzi o Magdalenę Kopenhagen. Po Forum postanowiłem odsłuchać kilka odcinków jej podcastu. Jak to zwykle u mnie bywa, po odsłuchu dodałem go
do cotygodniowego zestawienia #ktoprzemawia, jak zawsze prosząc o podzielenie się tym,
czego słuchają inni. Magda podsunęła mi podcast, którego autorem jest kpt. Piotr Herman
– „OSS. Okiem Służb Specjalnych”.

Posłuchaj
odcinka:

Sposób prowadzenia podcastu i prezentowania treści przez Piotra przypadł mi do gustu, tak
bardzo, że nie mogłem się oprzeć temu, by wysłuchać również jego gościnnych występów
w pierwszym odcinku „Na celowniku” oraz kolejnej jego wizyty we wspomnianym podcaście prowadzonym przez Artura Dubiela. Ten drugi występ dzisiaj z całego serca polecam
– między innymi za to właśnie kocham podcasty: za unikalne, merytoryczne treści, które
często nie mają miejsca w „tradycyjnych mediach”, chociażby ze względu na swój format.

THE PROF G POD WITH SCOTT GALLOWAY
Praca była najważniejszą rzeczą w moim życiu. To moja tożsamość i największe źródło satysfakcji – zaczyna prof. Scott Galloway, wykładowca strategii marki i marketingu internetowego Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim, autor bestsellerów i przedsiębiorca. – Przez 35 lat większość moich godzin pracy, wysiłku, umiejętności, a nawet związków koncentrowała się na pracy. Czy to jest dysfunkcyjne, czy amerykańskie? Odpowiedź
brzmi: TAK – kończy.

Posłuchaj
odcinka:

Jak ważna jest dla Ciebie praca? Dlaczego pracujesz? Czy praca to Twój wróg? Skąd wzięła
się koncepcja 40-godzinnego tygodnia pracy? W charakterystycznym dla siebie stylu, pełnym ironii i dowcipu prof. Scott Galloway przedstawia bardzo ciekawe spostrzeżenia
na temat pracy w podcaście No Mercy / No Malice.

SPRZEDAŻ B2B W PRAKTYCE
Odcinek 109 – Czy handlowiec może pozyskać klienta bez telefonów? – rozmowa ze specjalistą od LinkedIn, Dariuszem Borowskim.
Sprzedaż, to jedna z najważniejszych funkcji w każdym przedsiębiorstwie. Ostatnio trafiłem
na ciekawy podcast, w którym jego autorka Ewa Piotrowska dzieli się wieloma dobrymi
wskazówkami i radami. Część odcinków jest solowych, a część z zaproszonymi gośćmi.
Odcinek, który polecam Wam do przesłuchania to rozmowa o tym, jak do pracy wykorzystywany jest LinkedIn.

Posłuchaj
odcinka:

BIG SMALL BUSINESS SHOW
Business Model Canvas
Ta propozycja jest zaprzeczeniem powszechnie panującego przekonania, że odcinek
z gościem to zwykle jakieś 60-minutowe nagranie. Ten materiał to zachęta do pochylenia
się nad biznesowym modelem Canvas, który od lat z powodzeniem wdrażany jest w licznych przedsiębiorstwach różnych branż.
Przywykłem, że rozmowy z ekspertami, to rozmowa 60 minut+, a tymczasem podcast
The Big Small Business Show, to bardzo krótka forma kilku minut, więc możesz spokojnie
posłuchać w dosłownie dowolnym momencie, a jak masz więcej czasu, to i kilka odcinków, jeden za drugim.

Posłuchaj
odcinka:

Polecam, bo sam w trakcie spaceru przesłuchałem kilka odcinków, decydując się na polecenie właśnie tego materiału. Jeśli nie jest Ci obcy temat optymalizacji, to zapewne i Lean
Canvas obił Ci się o uszy.
O tym modelu opowiada David Zidel, autor i wykładowca Szkoły Biznesu.
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3M Global Service Center Poland
z nową siedzibą we Wrocławiu
Był rok 2015, kiedy do Wrocławia zawitało Globalne Centrum Usług firmy 3M. Od tamtej pory
firma nieustannie rosła i stała się jednym z głównych pracodawców sektora BSS na Dolnym
Śląsku. Rozwój działalności centrum 3M GSC, zarówno w obszarze liczby obsługiwanych procesów,
jak i zatrudnionych w nim pracowników, wymusił na firmie zmianę biura.

10

Proces wyboru nowej lokalizacji był dość

Fox-Matulewicz z Amerykańskiej Izby

strefy relaksu, budki telefoniczne,

dynamiczny i biorąc pod uwagę wszelkie

Handlowej w Polsce.

a nawet taras na jednym z dachów

potrzeby firmy, spółka wybrała na swoje

We wrocławskim Centrum Usług

nowe biura nowoczesny ekologiczny biu-

Wspólnych 3M pracuje obecnie ponad

budynku MidPoint 71.
Redakcja FOCUS ON Business

rowiec MidPoint 71, przy ul. Powstań-

1500 osób, a rekrutacje na nowe stanowi-

miała przyjemność wziąć udział w ce

ców Śląskich. W uroczystym otwarciu

ska wciąż trwają. Pracownicy firmy mają

remonii otwarcia nowego biura 3M

udział wzięli pracownicy firmy oraz

do swojej dyspozycji trzy piętra wypo-

GSC i z przyjemnością zamieszczamy

goście honorowi – m.in. Jakub Mazur,

sażone w nowoczesne i ergonomiczne

zdjęcia pokazujące miejsce pracy tzw.

Wiceprezydent Wrocławia i Dominika

meble, przestrzenie do kreatywnej pracy,

3-eMersów!

Focus on Business Polska | lipiec–sierpień 2022

Focus on Business Polska | lipiec–sierpień 2022

11

BIZNES

Międzynarodowe rozmowy
sektora BSS w Berlinie

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, Niemieckie Stowarzyszenie
Outsourcingowe (Deutscher Outsourcing Verband (DOV)) powróciło ze swoją flagową konferencją.

W pierwszej połowie czerwca 2022 r.

Dwudniowe wydarzenie było pełne

Stephan Fricke, Prezes DOV, ponow-

do stolicy Niemiec zjechali się eksperci

wykładów i prezentacji, w których domi-

nie zadbał o dobrą strukturę uczestników

branży outsourcingu trzech kontynen-

nowały dwa główne wątki tematyczne.

wydarzenia. W dyskusjach wzięli udział

tów. Reprezentanci ośmiu krajów, w gru-

Pierwszym był nearshoring i offshoring

zarówno konsultanci biznesowi, dostawcy

pie blisko 100 delegatów, omawiali bie-

do krajów południowej Europy i Afryki,

usług, prawnicy, przedstawiciele miast,

żące trendy rynkowe oraz możliwości

a drugim wyzwania i kierunki rozwoju

jak również reprezentanci ambasad.

współpracy z takimi krajami, jak np.

sektora IT.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli

Egipt, Rwanda, czy Kosowo.

Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio,
i Stephan Fricke, Prezes Deutscher Outsourcing
Verband.

Ambasadorzy Rwandy i Kosowa, którzy

otwierali Forum w Berlinie. W swoich
przemówieniach prezentowali zebranym
gościom informacje o potencjale biznesowym, jaki oferują ich kraje niemieckim, ale
także i pozostałym europejskim firmom.
Partnerem strategicznym pierwszego dnia konferencji był Egipt. To temu
Państwu w dużej mierze zostały poświęcone dyskusje panelowe, z których zebrani
goście mogli się dowiedzieć o tym, w jaki
sposób można szybko rozpocząć współ-

Dr Faruk Ajeti – Ambasador
Kosowa w Niemczech.

Igor Cesar – Ambasador
Rwandy w Niemczech.

pracę z dostawcami usług outsourcingowych z Egiptu. Ważnym elementem tych
dyskusji było wskazanie również, w jaki
sposób rekrutować egipskich pracowników z branży IT. Tu warto podkreślić,
że co roku egipskie uczelnie opuszcza
około 50 tys. absolwentów kierunków IT,
a to stanowi znaczącą pulę potencjalnych
kandydatów do pracy.
Podczas berlińskiego Forum pojawił się także polski akcent – Wiktor
Doktór, Prezes Pro Progressio, poprowadził godzinny panel dyskusyjny poświęcony strategiom HR-owym ukierunkowanym na digitalizację, automatyzację oraz
konieczność zwiększenia wiedzy techno-

Wiktor Doktór, Pro Progressio; Kat Ellis, EY; Dr. Ruslan Gurtoviy, HR Outsourcing &
International HR Transformation Expert; Martin Hecker, Digital Skills Accelerator Africa e.V.,
Amalitech; Nico Bitzer, Bots and People.

logicznej w firmach z sektorów GBS, BPO
i IT. W dyskusji tej wzięli udział Kat Ellis,
Digital HR Strategist, People Advisory Services, EY, Dr. Ruslan Gurtoviy, HR Outsourcing & International HR Transformation Expert, Martin Hecker, CEO at Digital
Skills Accelerator Africa e.V., CEO at Amalitech oraz Nico Bitzer, Co-Founder & CEO
at Bots and People.
Kolejne Niemieckie Forum Outsourcingu już za niecały rok, a do tego czasu
zachęcamy do bieżącego zapoznawania się
z publikacjami Niemieckiego Stowarzyszenia Outsourcingu publikowanymi na stronie www.outsourcing-destinations.org.

Stephan Fricke, Deutscher Outsourcing Verband; Brigitta Bihari, Deutscher Outsourcing
Verband; Artem Fadin, F-One; Wiktor Doktór, Pro Progressio.

Stephan Fricke, Deutscher Outsourcing Verband;
Noha Shaaban, ITIDA;
Hans Henrik Groth, CrossWerkers;
Mahmoud Badr, Robusta Deutschland GmbH.
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Roślinne „patenty”,
czyli w jaki sposób prawo chroni
hodowców-wynalazców?
Tekst | Marcin Fiałka i Marcin Fijałkowski

W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost świadomości ekologicznej i pro-zdrowotnej
społeczeństw, co przekłada się m.in. na zwiększenie konsumpcji produktów roślinnych. Można się
także spodziewać, że trend ten będzie się umacniał w najbliższej przyszłości. Z kolei agresja Rosji
na Ukrainę i związana z tym blokada eksportu produktów rolnych z terytorium zaatakowanego
państwa grozi istotnymi zakłóceniami na światowych rynkach spożywczych. Wspomniane wyżej
czynniki mogą w ocenie autorów stanowić przyczynek do rozwoju innowacji w obszarze produkcji
rolnej, lub bardziej ogólnie – produkcji roślinnej, zmierzających do zwiększenia efektywności
produkcji i jakości samych produktów. Tym samym, warto przyjrzeć się instytucjom prawnym
służącym ochronie praw hodowców innowacyjnych odmian roślin.

14

Poniższy tekst ma charakter przekrojowy

patentowe istotnych dla hodowców ele-

realizowanej na szczeblu krajowym,

i ma na celu jedynie zwrócenie uwagi Czy-

mentów (cech) nowych odmian roślin.

prawo ochronne jest przyznawane przez

telników na złożoną problematykę praw-

Obecnie, po dziesięcioleciach ewo-

Centralny Ośrodek Badania Odmian

nej ochrony odmian roślin. W żadnym

lucji, ochrona prawna hodowców odmian

Roślin Uprawnych (COBORU) i obowią-

wypadku nie należy poniższego opra-

roślin może być realizowana na dwóch

zuje ono jedynie na terytorium Polski.

cowania traktować jako wyczerpują-

poziomach – krajowym oraz unijnym.

cej czy chociażby pogłębionej analizy

Pierwszy z nich ma za podstawę prze-

tego zagadnienia.

pisy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r.

CO PODLEGA OCHRONIE
I POD JAKIMI WARUNKAMI?

o ochronie prawnej odmian roślin1, drugi

Ochrona prawna odmian roślin dotyczy

GENEZA OCHRONY PRAWNEJ HODOWCÓW
I JEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

zaś przepisy Rozporządzenia Rady (WE)

wszystkich rodzajów i gatunków bota-

2100/94 w sprawie wspólnotowego sys-

nicznych roślin. Taka ochrona może

Ochrona prawna odmian roślin jest sto-

temu ochrony odmian roślin2. Podsta-

zostać przyznana „hodowcy”, czyli

sunkowo młodą gałęzią prawa własno-

wowa różnica między wskazanymi powy-

zarówno osobie, która faktycznie i wła-

ści intelektualnej, ponieważ jej początki

żej systemami ochrony sprowadza się

snym nakładem daną odmianę wyho-

przypadają dopiero na lata 20. XX w.

do organu udzielającego ochrony oraz

dowała lub odkryła i wyprowadziła, jak

Wyodrębnienie z biegiem czasu nowego

jej zakresu terytorialnego. W przypadku

również dowolnej innej osobie (w tym

prawa chroniącego interesy hodowców

skorzystania z mechanizmu ochrony

podmiotowi zbiorowemu), na której rzecz

innowacyjnych odmian roślin wyni-

na podstawie przepisów Rozporządzenia

odmiana została opracowana przez kogoś

kało z przyczyn stricte praktycznych,

2100/94, prawo ochronne przyznawane

innego, na przykład na podstawie umowy

ponieważ dotychczasowe rozwiązania

jest przez Wspólnotowy Urząd Ochrony

cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Poję-

prawne (w szczególności prawo paten-

Odmian Roślin (Community Plant Variety

cie „hodowcy” obejmuje także następ-

towe) nie przystawały do potrzeb hodow-

Office, CPVO) i obowiązuje ono na teryto-

ców prawnych wspomnianych osób

ców roślin. Głównym problemem były

rium całej Unii Europejskiej (w tym, rzecz

lub podmiotów.

trudności w ujęciu odmiany rośliny

jasna, Polski), zaś w przypadku ochrony

jako przedmiotu klasycznego „patentu”

1

Dz.U.2021.213 t.j.

łączne prawo do gospodarczego wykorzy-

oraz brak zaadresowania przez prawo

2

Dz.U.UE.L.1994.227.1

stania danej odmiany rośliny, odmiana

Aby hodowca mógł uzyskać wy
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taka musi spełniać cztery podstawowe

handlowej” odmiany doznają pewnych

prawa do odmiany rośliny zależy od decy-

warunki, tj. musi być odmianą odrębną,

istotnych wyjątków, ponieważ prowa-

zji właściwego organu (COBORU lub

wyrównaną, trwałą, a przede wszyst-

dzenie w określonych przypadkach

CPVO), do którego trafił wniosek upraw-

kim nową.

obrotu odmianą nie wyklucza uznania jej

nionego podmiotu (tj. hodowcy lub jego

Cecha „odrębności” oznacza,

za odmianę nową. Są to jednak sytuacje

następcy prawnego).

że odmiana różni się w sposób wyraźny

na tyle wyjątkowe i specyficzne, że ich

W każdym przypadku, udzielenie

co najmniej jedną właściwością od innej

szczegółowe omawianie wykraczałoby

hodowcy wyłącznego prawa do nowej

powszechnie znanej odmiany.

poza ramy tego opracowania.

odmiany rośliny poprzedzone jest

Kryterium „wyrównania” odmiany
odnosi się do jej jednolitości pod względem wykazywania (przy uwzględnieniu
właściwych metod rozmnażania) określonych właściwości, a w szczególności tych
decydujących o jej odrębności względem
innych odmian.
Odmiana jest uznawana za „trwałą”,
jeśli jej charakterystyczne właściwości,

Przyznanie hodowcy wyłącznego prawa do odmiany
rośliny uzależnione jest m.in. od nadania takiej odmianie
odpowiedniej nazwy. Zarówno przepisy krajowe, jak
również przepisy prawa Unii Europejskiej, przewidują
w tym zakresie pewne wymogi i ograniczenia.

a w szczególności te decydujące o jej

Przyznanie hodowcy wyłącznego

badaniem takiej odmiany prowadzo-

odrębności, nie zmieniają się po jej

prawa do odmiany rośliny uzależnione

nym przez organ udzielający prawa (lub

rozmnożeniu.

jest także od nadania takiej odmianie

niekiedy także inny podmiot działający

Ostatnią przesłanką decydującą

odpowiedniej nazwy. Zarówno przepisy

na jego zlecenie). Badanie to określa się

o możliwości uzyskania przez hodowcę

krajowe, jak również przepisy prawa

mianem „badania OWT”, czyli bada-

wyłącznego prawa do gospodarczej eks-

Unii Europejskiej, przewidują w tym

nia odrębności, wyrównania i trwa-

ploatacji odmiany jest przesłanka „nowo-

zakresie pewne wymogi i ograniczenia.

łości. W toku procesu badania, każda

ści”. Oznacza to, w pewnym uproszcze

Przykładowo, zaproponowana przez

zainteresowana osoba trzecia może zło-

niu, że badana odmiana (materiał siewny

hodowcę nazwa nie może być tożsama

żyć do prowadzącego je organu zastrze-

lub materiał ze zbioru) nie mogła być

lub podobna do nazwy już istniejącej, nie

żenia w sprawie przyznania hodowcy

przedmiotem obrotu handlowego przez

może budzić powszechnego sprzeciwu

wyłącznego prawa do odmiany, o ile

określony czas przed dniem złożenia

(lub, jak to ujęto w regulacji unijnej, nie

tylko posiada dokumenty lub informacje

wniosku o udzielenie ochrony. Tym

może wywoływać zgorszenia lub naru-

wskazujące na to, że odmiana nie spełnia

samym, hodowca chcący uzyskać prawo

szać porządku publicznego), czy też nie

warunków koniecznych do przyznania

do odmiany, nie mógł w tym czasie

może wprowadzać w błąd albo naruszać

hodowcy wyłącznego prawa, lub na to,

odmiany sprzedać, udostępniać w celach

praw do znaków towarowych.

że hodowca nie jest uprawniony do uzy-

handlowych ani zezwalać na takie działa-

Jak już zasygnalizowano powyżej,

nia. Powyższe zasady dotyczące „nowości

powstanie po stronie hodowcy wyłącznego
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skania takiego prawa.
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przejawiające się w zapewnieniu osobom trzecim możliwości korzystania
z materiału siewnego oraz materiału ze
zbioru odmiany, bez potrzeby uzyskiwania zgody monopolisty (hodowcy).
Obejmuje to przykładowo wykorzystanie materiału siewnego do własnych
celów niezarobkowych.
Innym przykładem jest instytucja tzw. „wyczerpania prawa hodowcy”,
co oznacza, że hodowca traci możliwość sprawowania prawnej kontroli
nad materiałem roślinnym, który został
przez niego lub za jego zgodą wprowadzony do obrotu handlowego i następnie jest przez legalnego nabywcę wykorzystywany gospodarczo (z wyjątkiem
jednak dalszego rozmnażania) lub
dalej sprzedawany.

Co do zasady, hodowca
może uzyskać wyłączne
prawo do odmiany na
okres od 25 do 30 lat.

NA CZYM POLEGA WYŁĄCZNE
PRAWO HODOWCY?

w stosunku do odmiany (co do zasady

Co do zasady, hodowca może uzyskać

a w niektórych przypadkach także mate-

wyłączne prawo do odmiany na okres

riału ze zbioru lub uzyskanych z niego

od 25 do 30 lat. W efekcie, uzyskuje

produktów), wymaga zgody uprawnio-

Na uwagę zasługuje także tzw. przy-

on szereg uprawnień w odniesieniu

nego hodowcy. Pod pewnymi warun-

wilej hodowcy, zgodnie z którym, zgoda

do materiału siewnego odmiany, a nie-

kami, wyłączne prawo hodowcy roz-

hodowcy nie jest wymagana do wykorzy-

kiedy także materiału ze zbioru odmiany

ciąga się także na odmiany pochodne,

stywania odmian chronionych do opra-

oraz produktów z niego wytworzonych.

odmiany nieróżniące się wyraźnie

cowywania nowych odmian roślin. Ana-

Materiał siewny należy rozumieć jako

od chronionej odmiany macierzystej (pro-

logiczne ograniczenie dotyczy wykorzy-

samą roślinę lub jej część przeznaczoną

dukty tzw. hodowli kosmetycznej) oraz

stania odmian chronionych do celów

do siewu, sadzenia lub innych metod roz-

odmiany mieszańcowe.

doświadczalnych. Rozwiązania te mają

– w stosunku do materiału siewnego,

mnażania, zaś materiał ze zbioru jako

Podobnie, jak ma to miejsce w przy-

na celu zapobieganie stagnacji w obsza-

roślinę lub jej część uzyskaną z uprawy

padku innych praw własności intelektu-

rze twórczej hodowli roślin ze szkodą dla

i nieprzeznaczoną do stosowania w celu

alnej (np. praw autorskich lub paten-

interesu publicznego.

rozmnażania.

tów), hodowca może korzystać ze swo-

Równie istotne znaczenie ma

Wyłączne uprawnienia hodowcy

ich wyłącznych uprawnień albo samo-

tzw. odstępstwo rolne, które pozwala

obejmują takie podstawowe działania,

dzielnie, albo może je w drodze umowy

rolnikom na wykorzystanie we wła-

jak wytwarzanie lub rozmnażanie, przy-

przenieść na osobę trzecią lub udzie-

snym gospodarstwie materiału siew-

gotowywanie do rozmnażania, oferowa-

lić licencji.

nego chronionych odmian określo-

nie do sprzedaży i samą sprzedaż lub

nych gatunków roślin uprawnych

inne formy zbywania, a także eksport

OGRANICZENIA MONOPOLU HODOWCY

bez konieczności uzyskiwania zgody

i import lub przechowywanie dla powyż-

Zarówno uregulowania krajowe, jak

hodowcy, jednakże – co do zasady – z obo-

szych celów. Konsekwentnie, dokonanie

i europejskie przewidują pewne istotne

wiązkiem uiszczenia na jego rzecz usta-

któregokolwiek z powyższych działań

ograniczenia monopolu hodowcy,

lonego wynagrodzenia.

Autorzy
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Nowe prawo holdingowe
Tekst | Agnieszka Krzyżaniak i Anna Godlewska

13 października 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, mocą których wprowadzono do polskiego
porządku prawnego regulację w zakresie prawa holdingowego (prawa grup spółek kapitałowych).
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Jak wskazano w uzasadnieniu projektu

się do wzajemnych relacji pomiędzy spół-

PRAWO HOLDINGOWE – KOGO DOTYCZY?

ustawy nowelizującej, głównym celem

kami w ramach grupy kapitałowej, wpro-

Wprowadzone przez ustawodawcę ure-

wprowadzonej regulacji jest unormo-

wadza również unormowania odnoszące

gulowania w zakresie prawa holdingo-

wanie stosunków prywatnoprawnych

się do spółek funkcjonujących samodziel-

wego nie obejmą wszystkich spółek dzia-

łączących spółki dominujące z ich spół-

nie w obrocie. Ustawa m.in. rozszerza

łających na rynku. Przepisy te będą miały

kami zależnymi, w sposób uwzględnia-

uprawnienia rad nadzorczych w zakre-

wyłącznie zastosowanie do spółek kapi-

jący interesy wspólników mniejszościo-

sie sprawowania nadzoru korporacyj-

tałowych, tj. spółki z ograniczoną odpo-

wych spółek zależnych, członków orga-

nego nad spółkami, co w konsekwencji

wiedzialnością, spółki akcyjnej i prostej

nów oraz ich wierzycieli. Wprowadzona

ma prowadzić do zwiększenia efektyw-

spółki akcyjnej, działających w ramach

regulacja, choć w głównej mierze odnosi

ności funkcjonowania spółek w obrocie.

grupy spółek.
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W tym miejscu należy odpo-

spółek w rejestrze przedsiębiorców KRS,

oczekiwane przez spółkę dominującą

wiedzieć na pytanie, czym jest grupa

prowadzonym zarówno dla spółki domi-

zachowanie spółki zależnej w związku

spółek. Zgodnie z definicją wprowa-

nującej, jak i spółki zależnej. A contrario,

z wykonaniem wiążącego polecenia,

dzoną w ustawie nowelizującej, przez

brak podjęcia przez spółkę dominującą

interes grupy spółek, który uzasadnia

grupę spółek należy rozumieć spółkę

i zależną powyższych działań uniemoż-

wykonanie przez spółkę zależną wiążą-

dominującą i spółkę bądź spółki zależne,

liwi im korzystanie z nowych regulacji.

cego polecenia, spodziewane korzyści

będące spółkami kapitałowymi, które kie-

lub szkody spółki zależnej, które będą

rują się zgodnie z uchwałą o uczestnic-

WIĄŻĄCE POLECENIA

następstwem wykonania wiążącego pole-

twie w grupie spółek wspólną strategią

Głównym uprawnieniem przewidzia-

cenia oraz przewidywany sposób i ter-

w celu realizacji wspólnego interesu, uza-

nym dla spółek działających w ramach

min naprawienia spółce zależnej szkody

sadniającą sprawowanie przez spółkę

grupy jest możliwość wydawania przez

poniesionej w wyniku wykonania wią-

dominującą jednolitego kierownictwa

spółkę dominującą spółkom zależnym

żącego polecenia. Wykonanie wiążącego

nad spółką zależną lub spółkami zależ-

wiążących poleceń zobowiązujących

polecenia przez spółkę zależną wymaga

nymi. Powyższa definicja wprost wska-

je do podjęcia określonych czynności.

uprzedniego podjęcia uchwały przez

zuje, że możliwość stosowania prawa hol-

Wydanie takiego polecenia jest dopusz-

zarząd tej spółki, w której zawarte będą

dingowego w ramach grupy spółek nie

czalne, jeżeli jest to uzasadnione intere-

ww. elementy.

jest obligatoryjna.

sem grupy spółek.

Podkreślenia wymaga fakt, iż co

Aby spółka dominująca i spółki

Co istotne, procedura wydawania

do zasady spółka zależna, ma obowiązek

zależne mogły podlegać wprowadzonym

przez spółkę dominującą wiążących pole-

wykonać wiążące polecenie. W ustawie

instytucjom prawa spółek, konieczne

ceń została przez ustawodawcę znacz-

nowelizującej przewidziano przypadki,

będzie podjęcie przez zgromadze-

nie sformalizowana. Wiążące polecenie

których wystąpienie skutkuje nie tyle

nie wspólników lub walne zgromadze-

musi zostać wydane w formie pisemnej

możliwością, co koniecznością odmowy

nie akcjonariuszy uchwały o uczestnic-

lub elektronicznej pod rygorem nieważ-

wykonania wiążącego polecenia przez

twie w grupie spółek. Kolejnym warun-

ności. Dodatkowo, ustawa wskazuje mini-

spółkę zależną. W odniesieniu do spółek

kiem uprawniającym do skorzysta-

malny zakres treściowy, który wiążące

jednoosobowych, zarząd może odmó-

nia z nowych regulacji, będzie wpis

polecenie musi zawierać: spółka domi-

wić wykonania wiążącego polecenia,

wzmianki o uczestnictwie w grupie

nująca zobowiązana jest w nim określić

jeżeli jego wykonanie doprowadziłoby

Głównym celem wprowadzonej regulacji jest
unormowanie stosunków prywatnoprawnych
łączących spółki dominujące z ich spółkami
zależnymi, w sposób, uwzględniający interesy
wspólników mniejszościowych spółek zależnych,
członków organów oraz ich wierzycieli.
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do niewypłacalności albo zagroziło nie-

znaczne rozszerzenie uprawnień rad

jej zarząd nie ponosili odpowiedzialno-

wypłacalnością tej spółki. Pozostałe

nadzorczych działających w spółkach

ści za szkody wyrządzone działaniem

spółki zależne muszą podjąć uchwałę

dominujących. Dotychczas legitymacja

spółek zależnych.

o odmowie wykonania wiążącego pole-

tego organu w zakresie pełnionych funk-

Nowe przepisy zmieniają dotych-

cenia, jeżeli istnieje uzasadniona obawa,

cji kontrolnych ograniczona była wyłącz-

czas obowiązującą zasadę stanowiąc,

że jest ono sprzeczne z interesem tej

nie do spółki, w której rada została usta-

że w przypadku wykonania wiążącego

spółki i wyrządzi jej szkodę, która nie

nowiona. Po wejściu w życie nowych

polecenia spółka zależna nie będzie

będzie naprawiona przez spółkę domi-

regulacji, rada nadzorcza spółki domi-

ponosiła odpowiedzialności za szkodę

nującą lub inną spółkę zależną uczestni-

nującej będzie miała obowiązek stałego

powstałą w związku z jego wykona-

czącą w grupie spółek w okresie dwóch

nadzoru nad realizacją interesu grupy

niem. Naprawienia szkody będzie można

lat, licząc od dnia, w którym nastąpi zda-

spółek przez spółkę zależną uczestni-

w takim wypadku dochodzić od spółki

rzenie wyrządzające szkodę.

czącą w grupie spółek.

dominującej, chyba że spółka ta nie

INNE UPRAWNIENIA SPÓŁEK
DOMINUJĄCYCH
Nowe prawo holdingowe upoważnia
również spółkę dominującą do przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek oraz żądania od niej udzielenia informacji w przedmiocie prowadzonej działalności. W razie niewykonania

będzie ponosiła winy za jej wyrządzenie.

sek do sądu rejestrowego o zobowiąza-

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH
GRUPY SPÓŁEK

nie zarządu spółki zależnej uczestniczą-

Prawo holdingowe wprowadza klu-

względem wspólników mniejszościo-

cej w grupie spółek do udostępnienia jej

czowe zmiany w zakresie odpowiedzial-

wych za obniżenie wartości ich udzia-

żądanych ksiąg i dokumentów.

ności spółek dominujących za działania

łów lub akcji posiadanych w spółce

Istotną zmianą, w stosunku do do

spółek zależnych uczestniczących w gru-

zależnej, jeżeli obniżenie to było następ-

tychczasowych regulacji przewidzianych

pie spółek. Przed uchwaleniem ustawy

stwem wykonania przez spółkę zależną

w Kodeksie spółek handlowych, jest

nowelizującej, spółka dominująca ani

wiążącego polecenia. Powyższa regulacja

tego obowiązku przez spółkę zależną,
spółka dominująca może złożyć wnio-

20

Głównym uprawnieniem przewidzianym dla spółek
działających w ramach grupy jest możliwość wydawania
przez spółkę dominującą spółkom zależnym wiążących
poleceń zobowiązujących je do podjęcia określonych
czynności. Wydanie takiego polecenia jest dopuszczalne,
jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek.
Dodatkowo ustawodawca wprowadził
odpowiedzialność spółki dominującej
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ma przede wszystkim na celu ochronę

PRAWO HOLDINGOWE NIE DLA KAŻDEGO

wspólników mniejszościowych, którzy

Omówione powyżej regulacje w zna-

nicza swobodę działania spółek zależ-

uczestniczą obok spółki dominującej

czący sposób rozszerzają uprawnienia

nych, które jedynie w kilku przypadkach

w spółce zależnej.

spółki dominującej w sprawowaniu

przewidzianych w ustawie mogą odmó-

Kolejne rozszerzenie zakresu odpo-

kontroli i wywieraniu wpływu na dzia-

wić wykonania polecenia nałożonego

wiedzialności spółki dominującej doty-

łanie spółek zależnych uczestniczących

przez spółkę dominującą. Nowa regulacja

czy odpowiedzialności odszkodowaw-

w grupie spółek. Wyposażenie spółki

daje większe uprawnienia spółkom domi-

czej spółki dominującej względem wie-

dominującej w mechanizmy pozwa-

nującym, chroniąc jednocześnie interesy

rzycieli spółki zależnej. Spółka domi-

lające na wydawanie wiążących pole-

spółek zależnych – niemniej jednak ude-

nująca będzie odpowiadała za szkodę

ceń spółkom zależnym stanowi formal-

rza w same spółki dominujące, przeno-

wyrządzoną wierzycielowi spółki zależ-

noprawne uregulowanie dotychczaso-

sząc na nie ciężar odpowiedzialności

nej, chyba że nie ponosi za nią winy

wego działania holdingów faktycznych,

za działalność spółek zależnych.

lub szkoda nie powstała w następstwie

co w teorii wydawać się może rozwiąza-

Wobec powyższego, spółki działa-

wykonania przez spółkę zależną wiążą-

niem korzystnym. Regulacja ta jednak,

jące w ramach holdingów faktycznych

cego polecenia zleconego przez spółkę

z uwagi na znaczny formalizm procedury

powinny każdorazowo rozważyć zasad-

dominującą. Odpowiedzialność ta ma

wydawania i wykonywania wiążących

ność przyjęcia i stosowania prawa holdin-

charakter subsydiarny. Aby wierzyciele

poleceń, może nie być wykorzystywana

gowego. Spółki te nie podlegają bowiem

mogli zwrócić się z roszczeniem do spółki

przez spółki w praktyce, bowiem niejed-

nowym regulacjom z mocy prawa – obję-

dominującej, egzekucja przeciwko spółce

nokrotnie decyzje biznesowe muszą być

cie ich zakresem znowelizowanych prze-

zależnej uczestniczącej w grupie spółek

podejmowane niezwłocznie. W konse-

pisów zależy wyłącznie od decyzji ich

musi okazać się bezskuteczna.

kwencji wprowadzone przepisy, podob-

organów.

Instytucja wiążących poleceń ogra-

nie jak dotychczasowa regulacja w tym
zakresie, mogą okazać się martwe.

Autorki
Anna Godlewska

Agnieszka Krzyżaniak

Prawnik oczekujący na wpis
na listę radców prawnych, CHUDZIK
i WSPÓLNICY Radcowie Prawni

Radca prawny, Kierownik działu
Prawa Handlowego, CHUDZIK
i WSPÓLNICY Radcowie Prawni

Spółki działające w ramach
holdingów faktycznych
powinny każdorazowo
rozważyć zasadność
przyjęcia i stosowania prawa
holdingowego.
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Źródłem naszej inspiracji
są klienci
Rozmowa z Rafałem Michniewiczem, Partnerem w MDDP Outsourcing.

FOCUS ON Business: W czerwcu minęło

zajmować się kilkoma sprawami czy

coraz lepiej za wykorzystanie tych topo-

15 lat Pana pracy w MDDP Outsour-

życzeniami klienta. Dalej jednak klient

wych umiejętności.

cing. Jakie zmiany zaszły w tym czasie

jest w centrum naszej uwagi, dlatego ma

W rezultacie – to pozwala ludziom

w strukturze firmy, w jej działalności

swojego wysoko wykwalifikowanego

być zadowolonymi z tego, że wykonują

i w zakresie oferowanych przez Pań-

i doświadczonego opiekuna, który pro-

pracę, która jest doceniana, zamiast fru-

stwa usług? Które z tych zmian uważa

wadzi go przez wszystkie zagadnienia,

strować się, że nie mają czasu – kolo-

Pan za najbardziej istotne?

bez względu na to, kto je rozwiązuje. To,

kwialnie mówiąc – wbić wszystkich fak-

Rafał Michniewicz, MDDP Outso-

jak się rozwijamy, sprawia, że nie jeste-

tur do systemu, a klient już chce raport.

urcing: Z jednej strony – te 15 lat minęło

śmy podobni do siebie samych sprzed

Czy nam się to podoba czy nie, czasy

zaskakująco szybko, z drugiej strony –

pięciu lat, a co dopiero do tego jak

kontemplacji każdej faktury odeszły

w naszej działalności zmieniło się nie-

wyglądaliśmy 15 lat temu.

do lamusa.

mal wszystko. Zaczynaliśmy od podstaw,
od jednej osoby w dziale – i to pozwalało
świadczyć usługi na małą skalę. Chcieliśmy rozwijać się organicznie, doskonalić procesy, a następnie zwiększać skalę.
W kontekście skali udało nam się to cał-

To, jak się rozwijamy, sprawia, że nie jesteśmy
podobni do siebie samych sprzed pięciu lat, a co
dopiero do tego jak wyglądaliśmy 15 lat temu.

kiem dobrze – przez 15 lat mamy co

22

roku dwucyfrowy wzrost przychodów

Wygląda na to, że znacząco zwiększy-

Skąd przez te lata czerpaliście inspi-

z usług księgowych.

liście udział technologii. Dlaczego?

rację?

W zakresie doskonalenia procesów

Mam wrażenie, że większość firm

Z jednej strony nasi klienci są dla

wydaje się, że też nie próżnowaliśmy –

w Polsce przez ostatnie 15 lat rozwinęło

nas źródłem nieustającej inspiracji – to,

zaczynaliśmy od klasycznego, ręcznego

się technologicznie. W branży księgo-

jak się rozwijają, to, jakie mają pomysły

wprowadzania wszystkich dokumen-

wej, w której pracuje dużo osób z zami-

na swój biznes, i to, jak za nimi musimy

tów przez zespół księgowy – dziś ponad

łowaniem do tradycji, ten wyścig tech-

nadążać. Z drugiej strony chcemy być

90% dokumentów trafia do nas w formie

nologiczny ma kilka prędkości, ale my

otwarci na świat i czerpać inspiracje

elektronicznej, a te, które trafią w postaci

należymy do grupy osób, które uważają,

także z otaczającego nas świata, zwłasz-

papierowej są natychmiast digitalizo-

że pewne zmiany muszą nastąpić prę-

cza technologii. Skoro dookoła pojawiają

wane. Wszystkie razem są rozpozna-

dzej niż później. Nie dlatego, że regu-

się co chwila przełomowe technologie czy

wane przez systemy OCR. Dzięki temu

lacje do tego zachęcają czy zmuszają

nowe możliwości, skoro da się płacić bli-

ograniczyliśmy przepisywanie danych

poprzez wdrażanie kolejnych obo-

kiem, dyktować maile czy smsy, rozpo-

do niezbędnego minimum. Na to nało-

wiązków, ani nie z powodu poszukiwa-

znawać tekst na zdjęciach czy rozpo-

żyliśmy warstwę inteligentnych algoryt-

nia oszczędności kosztów pracy. Zmiany

znać numer karty kredytowej aparatem

mów, które jeszcze nie księgują wszyst-

technologiczne pozwalają na dostar-

komórki na tropikalnej wyspie – dlaczego

kiego same – ale już podpowiadają dosko-

czenie klientom wartości dodanej,

księgowość ma polegać na przepisywaniu

nale. Po nich kroczą roboty, które elimi-

a to obrazowo sprawia, że płacą nam

faktur do systemu czy klepaniu tabelek?

nują żmudne i powtarzalne czynności.

za myślenie, a nie za przepisywanie.

Praca została podzielona na procesy,

To zaś pozwala podnosić kwalifika-

Zagadnienia związane z prowadzeniem

co, z jednej strony pozwala na wysoką

cje zespołu, dla którego w dzisiejszych

rachunkowości, księgowości czy spra-

specjalizację i idącą z nią w parze jakość,

czasach nowinki technologiczne to

wozdawczością, to obszar nie tylko

z drugiej strony, pozwala równolegle

naturalne środowisko, i wynagradzać

z natury dość mocno skomplikowany,
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że przeszkadza nam to dużo bardziej niż
poziom skomplikowania merytorycznego.
Jak na te wyzwania odpowiada MDDP
Outsourcing?
Zagadnienia merytoryczne udaje
nam się z powodzeniem rozwiązywać
dzięki skali i specjalizacji – zbliżamy
się do 250 osób w dziale Outsourcingu,
wśród których jest dużo bardzo doświadczonych pracowników. Jesteśmy częścią grupy MDDP, zatem mamy także
dostęp do najlepszych na rynku doradców podatkowych.
W zakresie galopującego świata
pomaga nam wielu specjalistów, którzy
stanowią część naszego zespołu, a nie
są specjalistami na froncie klienckim –
od działu IT, przez zespół Performance
Improvement, kończąc na wspierającym
nas Adminie. To dzięki współpracy księgowych z tymi działami mamy swoje procedury, systemy i aplikacje. Oczywiście nie
bez znaczenia jest fakt, że co roku inwestujemy znaczne środki w rozwój. Pomagają nam także procedury pozwalające
ujarzmić zmienność, a także pomóc znaleźć klientom najskuteczniejsze rozwiązania ich bolączek.

W zakresie
galopującego świata
pomaga nam wielu
specjalistów, którzy
stanowią część naszego
zespołu, a nie są
specjalistami na froncie
klienckim.
Jeśli zaś chodzi o braki kadrowe –
ale i podlegający nieustannym zmia-

na zmienności przepisów. Zdecydowa-

to są one przede wszystkim efektem cią-

nom legislacyjnym. Jakie są najwięk-

nie wolelibyśmy zarabiać na świadcze-

głego zwiększania skali naszej działalno-

sze wyzwania z tym związane?

niu usługi księgowej według stałych reguł

ści. Od lat podejmujemy też szereg działań

Paradoksalnie zagadnienia mery-

gry, niż na tym, że reguły się ciągle zmie-

zmierzających do zmiany naszego miej-

toryczne nie są naszymi największymi

niają. Inną grupę zagadnień, która nas

sca pracy. Zależy nam przede wszystkim

i najczęstszymi wyzwaniami. Owszem,

dotyka na co dzień, generuje galopujący

na tym, aby nie było to tylko miejsce wyko-

merytoryka sama w sobie czasem jest

świat – zmiany w technologii, w sys-

nywania pracy, ale środowisko sprzyjające

trudna i skomplikowana – ale to akurat

temach, presja na szybkie raportowa-

współpracy, zaangażowaniu czy opracowy-

jest ciekawe, i, co za tym idzie, także przy-

nie, dane tu i teraz, dziś tak a jutro ina-

waniu innowacyjnych rozwiązań. W tym

jemne. To, co jest największym wyzwa-

czej – w połączeniu z tym, że biznes czę-

roku przykładowo ustrukturyzowaliśmy

niem, to brak stabilizacji prawa, nie-

sto nie ma czasu na zastanowienie się,

szereg działań pod jednym parasolem,

pewność czy dzisiejsze przepisy jutro

czego potrzebuje od księgowości – jest

który nazwaliśmy #better_workplace, co,

nie zostaną zmienione, jak również – jak

trudniejsze do zaadresowania niż kwe-

mamy nadzieję, sprawi, że praca w naszej

będą interpretowane.

stie merytoryczne. I ostatnia grupa zagad-

firmie będzie jeszcze bardziej satysfak-

Wbrew pewnym wyobrażeniom,

nień – niedobory ludzi o odpowiednich

cjonująca i w rezultacie odpowiadająca

nam – księgowym wcale nie zależy

kompetencjach na rynku – też oceniam,

na potrzeby naszych pracowników.
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Z pewnością
będziemy szlifować
nasze procesy pod
kątem budowy coraz
inteligentniejszych
i coraz bardziej
samodzielnych
algorytmów i robotów.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Sporo czasu i środków inwestu-

sprawia, że ludzie w danej firmie są zado-

jemy w młodych ludzi – ja sam zaczyna-

woleni, przekłada się na to, czy klienci

które często wymagają pracy na syste-

łem zarządzać działem w wieku 27 lat,

dostaną dobrą usługę.

mach grupowych.

przy odpowiednich chęciach i wsparciu,

Jakie są plany na przyszłość MDDP Out-

szlifować nasze procesy pod kątem

mogą szybko stać się bardzo cennymi

sourcing? W jakim kierunku i w jakich

budowy coraz inteligentniejszych i coraz

członkami zespołu.

obszarach firma będzie się rozwijać?

bardziej samodzielnych algorytmów

więc bardzo wierzę, że ludzie młodzi,

24

nam docierać do dużych organizacji,

Od kuchni – z pewnością będziemy

Od strony biznesowej nasza strate-

i robotów. Tu zrobiliśmy dużo, ale zde-

Czy elementem zmian #better_work-

gia zakładała i wciąż zakłada organiczny

cydowanie jest jeszcze wiele do zrobienia.

place jest też zmiana biura w Kato-

wzrost, który pozwala nam doskonalić

Chcemy, aby nasi klienci płacili za war-

wicach, czy to już działanie bardziej

nasze procesy i zwiększać jakość i war-

tość dodaną, a nasi ludzie wykorzystywali

proklienckie?

tość dodaną naszych usług. Dzięki skali

maksimum swoich kompetencji, dlatego

Zmiana biura jest bardzo ważnym

i doświadczeniu możemy oferować,

coraz więcej procesów muszą wykony-

elementem #better_workplace. Wiele

oprócz klasycznego outsourcingu księ-

wać automaty.

osób nie zdaje sobie sprawy jak biuro

gowego czy kadrowo-płacowego, także

Jednocześnie mamy nadzieję,

wpływa na naszą pracę i życie. Chcemy,

usługi komplementarne, jak – przykła-

że co roku będziemy także coraz bardziej

aby nasi ludzie w pracy czuli się dobrze,

dowo – outsourcing kontrolera finanso-

pożądanym miejscem pracy dla najbar-

a na to wpływ ma nie tylko to, jak szybko

wego, procesu konsolidacji czy przejęcie

dziej kompetentnych osób z branży, jak

działa system księgowy – ale także to, czy

obiegu dokumentów. To również usługi

i wchodzących na rynek pracy i chcą-

mają świeże powietrze, kwiaty, słońce

dla firm, które nie myślą o klasycznym

cych się rozwijać w księgowości i pay-

i dobrą kawę. W pracy trzeba pracować

outsourcingu – np. czasowy outsourcing

rollu. Jeżeli kolejne 15 lat będzie podobne

– ale jeśli można przy okazji się uśmie-

księgowych, czy wsparcie przy wdraża-

do poprzednich – to czeka nas fascynu-

chać, a po pracy iść do domu bez bólu

niu systemów księgowych.

jąca podróż, której nie mogę się doczekać.

głowy – to dlaczego w to nie inwestować?

Skala pozwala nam także na zwięk-

Inna sprawa, że to jest jednocześnie

szanie palety systemów, na których

działanie proklienckie – bo wszystko, co

obsługujemy klientów – a to pozwala

Dziękujemy za rozmowę.
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With Us.
Work
The Future.
Talent acquisition and development of the best
specialists determines the success of organization on
the market as never before.
Cpl deliver advanced RPO solution that comprehensively
supports the company's development in the current
talent shortage.
Looking for Recruitment Process Outsourcing services?
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#nieudawany LEADERSHIP
– czyli o atrakcyjnej 5D, zwycięskiej
połówce i magicznym trójkącie!
Tekst | Violetta Małek

Nie! Nie będę dziś pisać o stylach zarządzania i przywoływać cech liderów autokratycznych,
demokratycznych czy charyzmatycznych. Nie będę wskazywać różnic między liderem
a menedżerem i nie będę, o zgrozo!, doszukiwać się powodów, dla których płeć miałaby
odgrywać kluczową rolę w byciu #nieudawanym liderem! Będę natomiast, omawiać i dzielić się
skutecznym podejściem do budowania silnych zespołów, które nie cierpią udawania i stawiają
na prawdziwość w codziennej realizacji zadań. Zadań, które angażują i rozwijają, a ich realizacja
daje satysfakcję i przyczynia się do sukcesu zespołu, jego członków i firmy.
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Dzisiejszy świat biznesu, który w swym

naturalny, prawdziwy, nieobłudny, niefał-

Dla mnie #nieudawany lider to ktoś,

pędzie jest zmienny, niepewny, złożony

szywy, niewymuszony, z krwi i kości, wia-

kto potrafi wydobyć z każdego członka

i nieprzewidywalny (VUCA), potrzebuje

rygodny, faktyczny.

zespołu potencjał „ukryty” i zagospoda-

jak nigdy dotąd prawdziwych, autentycz-

Czy taki lider istnieje? Oczywiście

rować „jawny”; potrafi zbudować zespół,

nych i #nieudawanych liderów. Czy rze-

tak, ale należy do niezwykle niewielkiego

który jest zgrany i niezwyciężony, bo jest

czywiście jak nigdy dotąd? Jack Welch już

grona! Z różnych badań dotyczących

inspirowany i motywowany do poszuki-

dawno temu zauważył, że „kiedy tempo

oczekiwań co do postawy lidera wynika,

wania skutecznych rozwiązań, których

zmian zachodzących na zewnątrz firmy

że około 20% osób pełniących role mene-

osiągnięcie daje ogromną satysfakcję.

jest większe niż tempo zmian wewnątrz

dżerskie przejawia cechy autentycznego

#nieudawany lider prowadzi swój zespół

– zbliża się koniec”. Ja uważam, że tak,

lidera (m.in. badanie Gallup’a mówi,

przez meandry biznesu będąc wymaga-

mamy do czynienia z sytuacją jak nigdy

że jedynie 18% menedżerów posiada

jącym coach’em i mentorem. Jest to taki

dotąd, ponieważ nigdy dotąd w takim

kompetencje zarządzania talentem).

ktoś, kto określa obowiązki, daje odpo-

wymiarze, nie pracowaliśmy zdalnie

Dlaczego zatem aż 80% (Gallup

wiedzialność, wyposaża w odpowiednie

oraz nie korzystaliśmy z nowoczesnych

82%) zarządzającym tak trudno jest

narzędzia i strategie oraz zaraża pasją, aby

rozwiązań technologicznych i narzę-

dostać się do tego grona? Co powoduje,

zmaksymalizować sukces organizacji, jed-

dzi robotyzujących tak wiele aspektów

że zarządzanie kapitałem ludzkim jest

nostki i zespołu!

pracy ludzkiej. Nigdy dotąd nie napisano

dla nich tak trudne? Ja uważam, że nie

Odkąd sama stałam się #nieudawa

tylu poradników biznesowych na temat

o trudność tutaj chodzi, a raczej o podej-

nym liderem aktywnie udzielam się w dys-

leadership’u, nigdy dotąd nie było tak

ście, o metodykę, o sprawdzone przez

kusjach na temat „odejść” członków zes

bogatej oferty szkoleniowej i nigdy dotąd

garstkę skutecznych liderów style i sche-

połu. Nie tylko dlatego, że dzieje się tak, jak

nie doświadczaliśmy tak wielkiego defi-

maty oraz, co jest krytycznym aspek-

to mówi słynne już powiedzenie, że „ludzie

cytu #nieudawanego przywództwa!

tem, o nie dopuszczenie do usypiania

przychodzą do firmy, a odchodzą od me

empatii wraz z rosnącą władzą. I tutaj

nedżera”, ale głównie dlatego, że jest to

KIM JEST #NIEUDAWANY LIDER?

pojawia się czynnik ludzki, niezwykle

do uniknięcia. O wiele lepiej dla mnie

Na synonim.net czytamy, że „nieudawany”

ważny aspekt, który nabiera coraz to

brzmi, że „ludzie przychodzą do firmy

to: niepozowany, rzetelny, realny, zgodny

większych rozmiarów w czasach #vuca,

i do menedżera, i nie odchodzą”, co wspa-

z rzeczywistością, autentyczny, rzeczywi-

#rpa, #remotework, #multigenerations

niale ujął Richard Branson: „Wyszkol

sty, szczery, właściwy, będący orygina-

oraz #wellbeing w kontekście nowych

ludzi na tyle dobrze, żeby mogli odejść,

łem, niekłamany, samodzielny, nienaśla-

wartości, o których przypomniała pan-

traktuj ich na tyle dobrze, żeby nie

dowczy, niesfałszowany, niepozorowany,

demia COVID-19.

chcieli“! A jeśli odchodzą, to jest to ich
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kolejny krok w rozwoju zawodowym,

Metodyka pozwalająca zdiagnozo-

daje dzisiejszy biznes. #nieudawany lider,

wypracowany wspólnie z #nieudawa-

wać potencjał, określić długoterminowy

który niejednokrotnie zarządza zespo-

nym liderem! Nowe powiedzenie staje

cel rozwoju i plan realizacji dla każdego

łem wielopokoleniowym, ma za zadanie

się rzeczywistością, jeśli zastosowane

członka zespołu.

dotarcie do tych celów lub ich wypraco-

zostaną 3 podejścia/metodyki do zarzą-

Pierwszy krok to – ODWAŻ się,

dzania talentem/kapitałem ludzkim/

mierz wysoko, daleko (DARE), bo zgod-

W tym miejscu pojawia się krok

zespołem: atrakcyjna 5D, zwycięskie 50%

nie z powiedzeniem Thomasa Fullera

trzeci – ODKRYJ swój potencjał (DISCO

i magiczny Trójkąt.

„wszystko jest trudne zanim stanie się

VER), którego identyfikacja pozwala jak

łatwe”. W tym kroku następuje zwolnie-

najlepiej dopasować talent z zadaniami

nie hamulców, nabranie wiatru w żagle,

na aktualnym lub przyszłym stanowi-

zbudowanie wewnętrznej siły i wzmoc-

sku pracy.

nienie wiary w siebie.

Atrakcyjna 5D
„Odważ się realizować marzenia”
(ang. „Dare to Deliver your Dreams”)

wanie z każdym członkiem zespołu.

Czwarty krok, to ZAPROJEKTUJ

Drugi krok to – WYOBRAŹ sobie sie-

drogę do celu (DESIGN). I tutaj mamy do

bie za kilka lub kilkanaście lat (DREAM),

czynienia z dwoma podejściami: 1) brak

bo każdy, w którymś momencie swojego

długoterminowego celu rozwoju i przyj-

życia, myślał o tym, kim chciałby zos

mowanie tego „co życie podrzuci” oraz

tać w swoim zawodowym życiu. Dzieci

2) określenie celu długoterminowego.

marzą, aby zostać kosmonautą, nauczy-

Chociaż dla wielu osób podejście nr 1

cielem czy prezesem. Jako nastolatko-

wydaje się bardzo dynamiczne, ela-

wie wybierają kierunki studiów, które

styczne czy wręcz zwinne, to niesie ze

przybliżają ich do tego celu. Studenci

sobą ryzyko „zapędzenia w kozi róg”,

natomiast, bogatsi o nowe doświadcze-

bo oddajemy kontrolę przypadkowi

nia życiowe i projektowe, utwierdzają

i krótkotrwałym preferencjom czy chwi-

się w swoim pierwotnym wyborze lub

lowej słabości. O wiele bardziej skutecz-

wręcz gubią w gąszczu możliwości, jakie

nym jest podejście nr 2, które pozwala

#nieudawany lider, który niejednokrotnie zarządza
zespołem wielopokoleniowym, ma za zadanie dotarcie
do celów „kim chcę być” współpracowników lub ich
wypracowanie z każdym członkiem zespołu.
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planów rozwoju) i kultury organizacyj-

na utrzymanie kontroli nad naszym roz-

Jestem wielką zwolenniczką dąże-

wojem i na dotarcie do celu lub świa-

nia do ciągłego inwestowania około 50%

nej firmy należy:

domą jego zmianę.

czasu lidera/menedżera w kapitał ludzki/

• odpowiednio dobrać i „uszyć na miarę”

Tylko wtedy, kiedy mamy długoter-

talent. Inwestorzy giełdowi doskonale

minowy cel, jesteśmy w pełni przygoto-

wiedzą, co mam na myśli – sam pieniądz

strukturę organizacyjną zespołu,

wani do reagowania na wszelkie okolicz-

niczego nie zdziała, chyba że dostanie się

ności, które życie nam podrzuca. Po okre-

w dobre ręce i ponadprzeciętna wartość

śleniu celu dochodzi do zdefiniowania

zostanie wygenerowana. To samo dzieje

planu dotarcia, czyli do kroku piątego –

się z talentem/potencjałem zespołu! Tylko

• dążyć do „poznania” aspektów wpływa-

OSIĄGNIJ swój cel (DELIVER).

prawdziwy i #nieudawany lider potrafi

jących na dobrostan każdego członka

zastosować podejście 5D, aby „obracać”

zespołu.

• opracować drzewo sukcesji dla każdego pracownika,
• wypracować/określić potencjał „jawny”
i „ukryty”,

skutecznie kapitałem, niejednokrotnie
go powiększając, rozwijając i szlifując!
Co jeszcze wchodzi w skład podejścia „50%”? W zależności od dojrzałości zespołu (może być na przykład
„młody”, nowo powstały z opracowanymi opisami stanowisk, celami i ścieżkami kariery lub „stary”, bez aktualnych/
relewantnych opisów stanowisk, teoretycznymi/oderwanymi od rzeczywistości,
i wcale nie SMART celami oraz brakiem
Zwycięska POŁÓWKA
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Magiczny TRÓJKĄT
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Magia trójkąta polega głównie na
tym, że jest i powinien pozostać równo
boczny (zapewniający równowagę)!
Na wierzchołkach są: jednostka (członek
zespołu), zespół oraz firma. To oznacza,
że tylko wtedy, kiedy cele jednostki (i te
rozwojowe, i te operacyjne), cele zespołu
i cele firmy są spójne, współgrające, skorelowane, harmonijne i tak samo ważne –
jest szansa na ich pełną realizację. Zwykłe
skaskadowanie celów operacyjnych firmy
„top-down” nie zapewni pełnej równowagi, której osiągnięcie jest w rękach
#nieudawanego lidera! Bo to on doprowadza do odkrycia drzemiącego potencjału w każdym członku zespołu, bo to
on wspólnie z zespołem wypracowuje
cele operacyjne zespołu, których spełnienie (a w tak zarządzanym zespole często
przekroczenie) przyczynia się do sukcesu
i realizacji celów operacyjnych i biznesowych firmy.

KRYTYCZNE WARUNKI
ZAPEWNIAJĄCE RÓWNOWAGĘ:
• każdy członek zespołu utożsamia się
ze swoimi celami operacyjnymi, bo ich
realizacja wspiera rozwój zawodowy

ludzkim, który stanowi cenny i główny

(praca według metodyki 5D),

zasób firmy!

• wszyscy członkowie zespołu dobrze
wiedzą jak realizacja ich celów operacyjnych przyczynia się do osiągania
wyników przez firmę (przydatne jest
tutaj np. drzewo strategiczne),
• #nieudawany lider upewnia się, że cele
operacyjne (często też rozwojowe) każdego członka zespołu są dobrze znane
koleżankom i kolegom z zespołu (komunikacja pozioma, wewnątrzzespołowa),
co pozwala na spójną i optymalną ich
realizację (warsztaty robocze, na których omawiane są cele indywidualne,
ich oddziaływanie na siebie i sposoby
optymalizacji tych, które się zazębiają),
• zespół wypracowuje własną misję
i wizję (spójną ze strategią firmy), co
pozwala każdemu pracownikowi utoż-

Świat, w którym
żyjemy i prowadzimy
biznes wymaga
od zarządzających
większej koncentracji
na człowieka, jego
potencjał i potrzeby,
mimo, albo właśnie
dlatego, że poziom
automatyzacji
procesów sięga swoich
historycznych wyżyn.

samić się, zaangażować i dawać z siebie

Świat, w którym żyjemy i prowadzimy biznes wymaga od zarządzających
większej koncentracji na człowieka, jego
potencjał i potrzeby, mimo, albo właśnie
dlatego, że poziom automatyzacji procesów sięga swoich historycznych wyżyn
(a z racji zwiększania, z roku na rok,
inwestycji w nowoczesne technologie
będzie jeszcze wyżej). Przedstawione
powyżej, 3 moje autorskie, metodyki/
podejścia są bardzo skuteczne, jeśli są
wdrażane przez #nieudawanego, o wysokim ilorazie EQ lidera. Jego sekretem jest
to, w jaki sposób tworzy zespół => stawiając na różnorodność, na entuzjazm i nieograniczoną energię. Wydobywa z każdego członka zespołu to, co najlepsze, rozwija i obserwuje, jak praca staje się ich
pasją, a firma i on sam odnosi sukces!

to, co najlepsze. Najważniejszym faktorem sukcesu w tej relacji jednostka
zespół jest świadomość tego, jak
realizacja celów operacyjnych zespołu
sprzyja rozwojowi zawodowemu każdego z jego członków,

Autor
Violetta Małek | Partner Zarządzający,
Gekko advisoryNOW Sp. z o.o.

• kultura firmy zorientowana jest na
talent, na prawidłowy rozwój kompetencji i na mądre „obracanie” kapitałem
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SSC LIONS

Myślę, że to, co nas wyróżnia
poza szerokim zakresem
realizowanych procesów,
to fakt, że duża część
operacji powstała w wyniku
przeniesienia odpowiedzialności
za realizację procesów
z podmiotów zewnętrznych
do Alcon, czyli w ramach
procesu insourcingu.
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Korzystamy z potencjału,
jaki Polska oferuje
w obszarze nowoczesnych
usług dla biznesu i R&D
O rozwoju warszawskiego oddziału globalnej firmy z branży okulistycznych
wyrobów medycznych rozmawiamy z Michałem Kasprzykiem, Head Alcon
Global Services Regional Center.

FOCUS ON Business: Od 2020 roku

czyli w ramach procesu insourcingu.

przynosi wymierne korzyści obu stro-

w Warszawie działa Centrum Za-

Aktualnie w Warszawie realizujemy pro-

nom. Przykładowo, wspólna organizacja

awansowanych Usług Biznesowych

cesy w następujących obszarach: finanse

różnych wydarzeń, np. w obszarze CSR,

– Alcon Global Services. Jakie pro-

i księgowość (travel & expense, obsługa

pozwala pracownikom AGS poznać bli-

cesy obsługuje?

należności, księga główna, FP&A), kadry

żej osoby pracjące w części komercyjnej,

Michał Kasprzyk, Alcon Global

– płace, zakupy, wsparcie klienta, obsługa

a tym samym lepiej zrozumieć specyfikę

Services: Centrum Alcon Global Servi-

reklamacji i raportowanie zdarzeń nie-

ich pracy oraz misję naszej firmy.

ces (AGS) w Warszawie powstało w wyni-

pożądanych, zarządzanie łańcuchem

Dodatkowo, żeby lepiej poznać pro-

ku rozdzielenia firmy Alcon z Grupą

dostaw. Również w bardzo szerokim

dukty i usługi, jakie oferuje Alcon, orga-

Novartis, które nastąpiło w roku 2019.

zakresie (od wsparcia infrastruktury IT

nizujemy dla pracowników Alcon Glo-

W ramach separacji, Alcon zdecydował

po rozwój aplikacji i analitykę danych)

bal Services szkolenia w Alcon Training

się na budowę własnych centrów zaawan-

realizujemy procesy IT, a naszym najnow-

Center, które znajduje się w naszym

sowanych usług biznesowych w Indiach,

szym obszarem jest digital marketing.

biurze. Nasi pracownicy mogą też brać

Meksyku, Malezji oraz w Polsce. Według

udział w badanich wzroku, które prze-

pierwotnego planu w centrach miały być

Jak po dwóch latach funkcjonowania

prowadzają regularnie koledzy z części

realizowane procesy finansowo-księ-

na warszawskim Mokotowie ocenia Pan

komercyjnej. Innym aspektem są moż-

gowe, kadrowo-płacowe oraz IT. Jednakże

decyzję o wyborze takiej lokalizacji?

liwości rozwojowe dla pracowników –

w wyniku transformacji biznesowej, którą

Z perspektywy dwóch lat jako firma

mamy już przypadki przejścia pracow-

Alcon rozpoczął po odłączeniu z Grupy

jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru

ników z części komercyjnej do AGS i liczę,

Novartis, zakres działania centrów bardzo

lokalizacji. Zdecydowaliśmy się na War-

że w przyszłości będą również transfery

się zmienił w stosunku do pierwotnych

szawę ze względu na to, że jest to mia-

w drugą stronę.

założeń. Do wspomnianych wcześniej

sto z rozbudowaną infrastrukturą i łatwo

obszarów doszły również procesy, takie

dostępną pulą talentów – wykwalifiko-

Jakie miejsce w globalnej strukturze

jak np. wsparcie klienta, obsługa rekla-

wanych pracowników z dobrą znajo-

Alcon zajmuje Polska? Czy nasz kraj

macji i zdarzeń niepożądanych, zarzą-

mością języków obcych i specjalistycz-

jest w ocenie firmy o ponad 70-let-

dzanie łańcuchem dostaw, zakupy, mar-

nym wykształceniem. Bardzo ważnym

niej historii, atrakcyjnym miejscem

keting oraz R&D.

aspektem przy wyborze lokalizacji był

dla inwestycji bazujących na R&D

Myślę, że to, co również nas wyróż-

fakt, że część komercyjna Alcon w Polse

i tworzeniu nowoczesnych rozwiązań

nia poza szerokim zakresem realizowa-

jest zlokalizowana właśnie na warszaw-

dla biznesu?

nych procesów, to fakt, że duża część ope-

skim Mokotowie, a nam zależało na tym,

Projekt budowy centrum w War-

racji powstała w wyniku przeniesienia

aby być blisko biznesu. Kolokacja i współ-

szawie rozpoczęliśmy na początku roku

odpowiedzialności za realizację procesów

praca z częścią biznesową była moim

2020, czyli tuż przed wybuchem pan-

z podmiotów zewnętrznych do Alcon,

zdaniem bardzo dobrą decyzją, która

demii COVID-19. Wybuch panemii nie
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zmienił naszych planów i nie zatrzy-

Dodatkowo ciągle analizujemy możliwo-

kultura lub karty sportowe. Nie mniej

mał inwestycji, co moim zdaniem poka-

ści oraz szukamy procesów, o które mogli-

wymienione benefity są już w większo-

zuje jak ważny dla Alcon jest ten projekt,

byśmy poszerzyć działalność naszego

ści standardem na rynku pracy, stąd

a tym samym również ważne jest miejsce,

centrum. Myślę, że w takich miejscach,

też nieustannie poszukujemy nowych

w którym centrum powstaje.

jak centra usług wspólnych, ciągle coś

rozwiązań, aby ciągle być atrakcyjnym

Polska była jedną z kilku opcji, jakie

się dzieje, poszukiwane są nowe obszary,

dla pracowników.

rozważał Alcon, dlatego wybór War-

w ramach których centra mogą wspie-

W czasie pandemii wprowadzi-

szawy jest w mojej opinii docenieniem

rać biznes, a pandemia COVID-19 dodat-

liśmy kompleksowy program prozdro-

potencjału, jaki mamy jako kraj właśnie

kowo otworzyła możliwości transferu

wotny „Well with Alcon”, wpierający

w obszarze nowoczesnych rozwiązań

procesów, które przed pandemią wyda-

naszych pracowników w prowadzeniu

dla biznesu, jak i R&D. Liczba osób, które

wałyby się niemożliwe do przeniesienia

zdrowego stylu życia oraz zapewniający

już pracują w tym sektorze, ale również

do centrów. Odnośnie nowych lokaliza-

pomoc różnych specjalistów z obszaru

potencjał edukacyjny Polski powodują,

cji, to aktualnie nie planujemy otwiera-

zdrowia. Innym elementem, na którym

że Polska jest ciągle atrakcyjnym miej-

nia nowych centrów usług w innych miej-

nam bardzo zależy i który, mam nadzieję,

scem dla inwestorów szukających miej-

scach, raczej skupimy się na rozwoju już

pomoże nam w rekrutacji pracowników,

sca na budowę swojego centrum. Świad-

istniejących lokalizacji.

jest budowanie odpowiedniej kultury

czą o tym również kolejne inwestycje,

organizacyjnej w naszym centrum, która

oraz ciągły wzrost zatrudnienia w sek-

Czy w dobie rynku pracownika Alcon

będzie oparta na wzajemnym szacunku,

torze usług dla biznesu.

ma skuteczne sposoby na przyciąganie

zaufaniu, współpracy i innowacyjności.

talentów? Na jakie benefity mogą liczyć

Promujemy różnorodność w naszych

Państwa pracownicy?

zespołach, dajemy również pracownikom

Dodatkowo Alcon jest firmą, dla
której ważna jest różnorodność, dlatego ulokowanie centrum w Warsza-

Faktycznie aktualna sytuacja na

możliwość organizowania się w grupy

wie pozwoliło nam zbudować organi-

rynku pracy jest trudna dla pracodaw-

pracownicze, w ramach których mogą

zację bardzo zróżnicowaną, zarówno

ców i nie jest łatwo przyciągnąć do sie-

realizować swoje zainteresowania.

pod kątem płci, ale również narodowo-

bie pracowników ani utrzymać tych już

Wspieramy naszych pracowników

ści – aktualnie w centrum ponad 30% pra-

zatrudnionych. W ciągu ostatnich dwóch

w ich rozwoju zawodowym – opracowu-

cowników stanowią obcokrajowcy pocho-

lat udało nam się zatrudnić ponad 200

jemy indywidualne plany rozwoju i pro-

dzący z różnych zakątków świata.

osób, więc myślę, że jest to pewien suk-

gramy szkoleń. Wszystkie nasze działania

ces. Naszym pracownikom oferujemy

potwierdzone są różnymi certyfikatami,

atrakcyjne i nowoczesne biuro, czy sze-

np. Top Employer Polska, Top Employer

roki zakres programów i świadczeń poza-

Europe czy też certyfikatem Diversity

płacowych, takich jak prywatna opieka

IN Check przyznawanym przez Forum

medyczna, program emerytalny, różnego

Odpowiedzialnego Biznesu.

Alcon jest firmą,
dla której ważna jest
różnorodność, dlatego
ulokowanie centrum
w Warszawie pozwoliło
nam zbudować
organizację bardzo
zróżnicowaną, zarówno
pod kątem płci,
jak i narodowości.

rodzaju ubezpieczenia, dopłaty do biletów komunikacji miejskiej, czy też karty

Dziękujemy za rozmowę.

Jakie są plany rozwoju firmy w Polsce? Czy w perspektywie są inwestycje w nowe centra usług?
Jeśli chodzi o część Alcon Global
Services, to na pewno nie osiągnęliśmy
jeszcze końcowego etapu w zakresie
poziomu zatrudnienia. Przed nami jest
kilka interesujących projektów, które
będziemy realizować w najbliższych
miesiącach, przede wszystkim w obszarze finansów i IT, aczkolwiek nie tylko.
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Od SaaS nie ma odwrotu

O zaletach rozwiązań chmurowych i o nowoczesnych technologiach w branży
Contact Center rozmawiamy z Andrzejem Morawskim, Key Account Director
& Product Development Manager w CLUDO.

FOCUS ON Business: Od blisko 10 lat

w najbliższych dwóch latach, do 600 mld

stanowisk, jeszcze kilka lat temu bardzo

CLUDO zapewnia firmom z branży Con-

dolarów. To tyle co PKB Polski w 2021 r.

zachowawczo podchodziły do rozwiązań

tact Center w Polsce dostęp do profesjo-

Można by powiedzieć za Marc’iem Andre-

opłacanych w abonamencie i umieszczo-

nalnego oprogramowania. Rozpoczyna-

essenem, że oprogramowanie zjada świat

nych nie na własnych serwerach. Obecnie

jąc działalność, jako jedni z niewielu

(„Software is eating the world”).

wiele z nich patrzy z zainteresowaniem

w naszym kraju, postawiliście na model

Spośród 10 najwięcej wartych firm

na rozwiązania chmurowe w modelu

SaaS (Software as a Service). Jak w tej

na świecie, aż 5 to firmy technologiczne.

SaaS. Znakiem czasu jest to, że KNF,

chwili wygląda – w Polsce i na świecie

Zwycięzcy to przedsiębiorcze firmy tech-

jako instytucja regulująca ten rynek,

– popularność tego modelu?

nologiczne, często z Doliny Krzemowej,

jest otwarta na takie rozwiązania, więc

Andrzej Morawski, CLUDO:

które najeżdżają i obalają ugruntowane

mówimy o sytuacji, w której prawo dogo-

Natknąłem się niedawno na badanie,

struktury, status quo. Spodziewam się,

niło potrzeby firm.

w którym 13 tys. dorosłych z 12 krajów

że w ciągu następnych 10 lat jeszcze wię-

Argumentami podnoszonymi przez

Zachodu zapytano o kwestie własności.

cej branż zostanie zrewolucjonizowanych

naszych klientów są niższe koszty uru-

Okazuje się, że 57% osób chciałoby posia-

przez oprogramowanie.

chomienia takiego rozwiązania, zdecy-

dać mniej i 70% respondentów zgadza
się ze stwierdzeniem, że „Abonamenty
uwalniają ludzi od ciężaru posiadania”.
W dzisiejszym świecie abonament
jest już domyślnym wyborem. Część młodych ludzi w podobny sposób podchodzi
do tematu własnego mieszkania, preferując wynajem niż własność, wcale nie
z pobudek finansowych. Jesteśmy przyzwyczajeni do abonamentów i subskrypcji – płacimy za dostęp do gazet internetowych, platform VOD, księgarni internetowych. Coraz mniej dziwią nas drukarki
w abonamencie, czy nawet subskrypcja
pieluch czy subskrypcja golarek. Dlaczego rynek biznesowy miałby się różnić
tak bardzo od rynku konsumenckiego?
Software as a Service, czyli SaaS,

dowanie szybsze wdrożenie oraz łatwiej-

Spośród 10 najwięcej
wartych firm na
świecie, aż 5 to firmy
technologiczne.
Zwycięzcy to
przedsiębiorcze firmy
technologiczne, często
z Doliny Krzemowej,
które najeżdżają
i obalają ugruntowane
struktury, status quo.

zwane również „on-demand software",

34

sze i tańsze utrzymanie. Z perspektywy
firmy, która pomaga klientom wybierać
najlepsze rozwiązanie i pomaga im je
dostosować, model SaaS bardzo dobrze
się sprawdza. M.in. dlatego, że pozwala
na ciągłą ewolucję systemu, podążającą za potrzebami firm. Oprogramowanie chmurowe w abonamencie jest częściej aktualizowane niż np. rozwiązania
on-premise. Przykładowo, oprogramowanie contact center Genesys Cloud CX,
które m.in. oferujemy naszym klientom,
przez pierwszych 5 miesięcy tego roku
miało ok. 70 aktualizacji, podczas gdy
inne produkty nie chmurowe i nie abonamentowe od tego samego producenta
w tym samym czasie miały aktualizacji
zaledwie kilka.

to nic innego jak oprogramowanie w abo-

Czy zatem SaaS to jedyne słuszne roz-

O ile aktualizacje dla systemów

namencie. Wg Gartnera [amerykańskiej

wiązanie, od którego właściwie już nie

on-premise polegały głównie na pomniej-

firmy analityczno-badawczej, przyp. red.]

ma odwrotu?

szych zmianach, to aktualizacje dla sys-

wydatki na oprogramowanie SaaS będą

Od SaaS nie ma odwrotu. W branży

temu chmurowego zawierały wiele

rosnąć w tempie 15-20% rok do roku.

systemów Contact Center, w której obra-

nowych funkcjonalności i udogodnień.

Wzrost dotknie również siostrzane

cam się na co dzień, też zauważam duże

Ten konkretny przykład mógłby również

branże, jak BPaaS, PaaS, IaaS czy DaaS.

zmiany w tym kierunku.

posłużyć jako sugestia, na czym najbar-

Cały ten segment – wydatków na usługi

Korporacje ubezpieczeniowe,

chmury publicznej – wzrośnie o 46%

które mają Contact Center na kilkaset

dziej koncentrują się producenci podobnych rozwiązań.
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zawsze były aktualne i dostosowane
do bieżącej sytuacji, a na pewno jest to

klienta w firmach. Jakie technologie

w porównaniu do rozwiązań chmuro-

łatwiej robić na systemie chmurowym.

dzisiaj są tymi cieszącymi się największym zainteresowaniem na rynku?

wych i abonamentowych staje się mało

36

elementem wspierającym obsługę

Model zakupów licencji np. co 5 lat
w przypadku rozwiązań on-premise,

atrakcyjny. 5-letni cykl polega na zaku-

Pojęcia, które do niedawna kojarzy-

Technologie, które mnie intere-

pie licencji oprogramowania na wła-

liśmy głównie z science fiction, takie

sują są związane z głosem np. przetwa-

sność i amortyzowaniu jej przez kolejne

jak np.: sztuczna inteligencja, wirtu-

rzanie języka naturalnego (NLP – Natu-

5 lat. Po tym czasie cykl się powtarza

alna rzeczywistość, rzeczywistość roz-

ral Language Processing), rozpozna-

i trzeba na nowo robić wdrożenie. My

szerzona, asystenci cyfrowi, IoT, obec-

wanie mowy czy syntezatory mowy.

namawiamy klientów, o ile to tylko moż-

nie towarzyszą nam w wielu aspek-

Są one coraz częściej wykorzystywane

liwe, do ciągłej ewolucji systemów, żeby

tach codziennego życia i są stałym

w szeroko pojmowanej branży obsługi
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Technologia
pozwala obecnie na
monitorowanie 100%
rozmów telefonicznych,
wyłapanie słów
kluczowych czy etapów
rozmów, zbadanie
emocji klienta itp.
Dzięki temu teamleader
czy menedżer w contact
center może zrobić
znacznie lepszą
selekcję rozmów, które
odsłucha.

się wreszcie skupić na mniej powtarzal-

w CLUDO, wypuszczając na rynek nowy

nych problemach i klientach, którzy tego

produkt LiveEngage. Połączyliśmy wiele

ludzkiego kontaktu naprawdę potrzebują.

lat moich doświadczeń zdobytych przy

Innym przykładem wykorzystania

rozwijaniu firmy LiveCall, sprzedanej

wspomnianych wcześniej technologii jest

w listopadzie zeszłego roku do CLUDO,

np. automatyczny monitoring jakości roz-

z latami doświadczeń naszego zespołu

mów. O co chodzi? Znaczna część naszych

z systemami CC.

rozmów z dowolnie wybranym biurem

Efektem jest przyjazna dla oka plat-

obsługi klienta zaczyna się od komuni-

forma do angażowania użytkowników

katu: „Uprzejmie informujemy, że wszyst-

na stronie. LiveEngage można łatwo inte-

kie rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nie

grować i zarządzać. Jak na narzędzie mar-

wyrażają państwo zgody na ich nagry-

ketingowe przystało ma natywną inte-

wanie, prosimy o przerwanie połącze-

grację z systemami typu Google czy Face-

nia”. Tyle, że w praktyce tylko ok. 0,5%-

book Analytics, oferuje kanały, takie jak

1% tych rozmów jest odsłuchiwanych.

telefon, chat, messenger, whatsApp, video

Na wszystkie nie ma czasu i są one loso-

czy audiocall. Przy tym świetnie się inte-

wane „na chybił trafił”, więc nauka kon-

gruje z systemami Contact Center (obecnie

sultantów jest żmudna.

m.in. Collab One Contact, Genesys Cloud

Technologia pozwala obecnie

CX, Genesys PureConnect). Dzięki temu

na monitorowanie 100% rozmów tele-

wszystkie te interakcje można raportować

fonicznych, wyłapanie słów kluczowych

w spójny sposób, również konsultant – roz-

czy etapów rozmów, zbadanie emocji

mawiając w dowolny sposób z klientem

klienta itp. Dzięki temu teamleader czy

– widzi jego profil i poprzednie kontakty.

menedżer w contact center może zrobić

Dla klienta to zdecydowana zmiana

znacznie lepszą selekcję rozmów, które

na lepsze, bo rozmawia w wybrany przez

odsłucha. Może np. wybrać nagrania,

siebie sposób, np. przez telefon, czat czy

w których pojawiła się nazwa konkuren-

video, a konsultant po drugiej stronie nie

cji, albo klienci byli najbardziej niezado-

pyta o rzeczy, którymi klient dzielił się

woleni, lub rozmowy, w których klient

już wcześniej.

i konsultant wchodzili sobie w słowo.
Jakie są inne, istotne trendy, które będą

klienta. Na nich bazują m.in. chatboty
i voiceboty.

Rozwińmy kwestię rozwiązań omni-

kształtować przyszłość branży Contact

channel. Można odnieść wrażenie,

Centre w Polsce i na świecie?

że w percepcji wielu osób, nawet nie-

Poza coraz częstszym wykorzysta-

będących największymi fanami nowo-

niem sztucznej inteligencji, technologii

czesnych technologii, firma, która

głosowych i rozwiązań chmurowych czy

w ramach kanału komunikacji oddaje

korzystaniem z wielokanałowości, nie-

do dyspozycji klienta jedynie formu-

ustannie przyglądam się pracy zdalnej.

larz kontaktowy na swojej stronie,

Na początku pandemii COVID-19 firmy

może jawić się już jako relikt przeszło-

przeniosły większość pracowników con-

ści. Czy rzeczywiście omnichannel to

tact center do pracy z domu, aby zacho-

wymóg dla wszystkich? Jak w CLUDO

wać ciągłość biznesową. Obecnie widać,

jest postrzegana i czym – poza techno-

że nie weszliśmy drugi raz do tej samej

logią – jest wielokanałowość?

rzeki – podczas gdy większości firm wyda-

Większość swojego życia zawodo-

wało się, że praca zdalna będzie rozwią-

wego poruszam się pomiędzy marketin-

zaniem tymczasowym, to okazuje się,

giem internetowym i obsługą klienta.

że obecnie najpopularniejszym modelem

W każdym z tych obszarów omnichan-

jest praca hybrydowa, a nierzadko obser-

nel jest nieco inaczej rozumiany.

wujemy pracę w pełni zdalną. Taki model

Marketing internetowy skupia się

działania niesie ze sobą nowe wyzwania.

na źródle pozyskania klienta i dostę-

Z jednej strony szkolenie pracowni-

Te narzędzia w ciągu najbliższych

pie klienta do danego kanału, i zupeł-

ków zdalnych, z drugiej monitorowanie

5 lat będą standardowym elementem każ-

nie nie myśli o tym, jak firmy sobie

jakości, z trzeciej przeciwdziałanie rota-

dego systemu contact center. Korzyści,

poradzą z obsłużeniem tych kanałów.

cji, która tradycyjnie w tej branży była

jakie ze sobą niosą, są niezaprzeczalne:

Z kolei systemy CC oferują możliwość

wysoka – to tylko niektóre z problemów,

z jednej strony pozwalają konsumentom

obsłużenia w jednym narzędziu klien-

na które, jak sądzę, szybko odpowie roz-

na kontakt o dowolnej porze dnia i nocy

tów przez telefon, messengera, whats

wój technologiczny. Obserwujmy. Czekają

i rozwiązanie powtarzalnych problemów

Appa czy na chacie, ale zupełnie nie

nas ciekawe czasy.

„tu i teraz”, z drugiej strony – uwalniają

zastanawiają się nad tym, jak klient tam

cenny czas konsultantów, którzy mogą

trafi. Ten problem obecnie adresujemy
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EGIPT – nowy hub dla cyfrowych
technologii i usług dla biznesu
Wywiad z Amrem Mahfouzem, CEO egipskiej Agencji Rozwoju Sektora Informatycznego (ITIDA)
i wiceministrem ds. wzrostu i rozwoju w Ministerstwie Komunikacji i Technologii Informacyjnych (MCIT).

Wiktor Doktór, Pro Progressio: Egipt

klasy ekosystem edukacyjny – ponad 250

pewność, że realizujemy stargetowane

to jedna z najatrakcyjniejszych desty-

uniwersytetów i instytutów zapewnia co

inicjatywy w ramach spójnej i konkret-

nacji turystycznych na świecie, która

roku dostęp do ponad 600 tys. absolwen-

nej wizji na rok 2026, tak aby dać branży

posiada także wiele innych zalet – w tym

tów (to jeden z najwyższych wyników

offshoringowej dodatkowy asumpt

dotyczących branż IT i ICT. Jak duży jest

w regionie EMEA), z czego ok. 60 tys. to

do znalezienia się na ścieżce wysokiego

egipski sektor ICT na dzień dzisiejszy?

absolwenci studiów na kierunkach zwią-

wzrostu. Celujemy w kilka etapów eduka-

Amr Mahfouz, ITIDA: Egipt swoim

zanych z ICT, a 100 tys. to absolwenci stu-

cyjnych – począwszy od szkoły średniej,

domem nazywają już firmy z listy For-

diów na kierunkach z dziedziny finansów

aż do studiów podyplomowych.

tune 500, takie jak Valeo, Teleperfor-

i rachunkowości. Stanowi to uzupełnienie

Ministerstwo Komunikacji i Techno-

mance, Amazon, Microsoft, IBM, Uber

zaangażowania i strategii państwa, która

logii Informacyjnych powołało do życia

i wielu innych gigantów technologicz-

ma na celu rozpowszechnienie na tere-

Egipski Uniwersytet Informatyczny (ang.

nych. Obecne są również lokalne „jed-

nie całego kraju uczelni o profilu tech-

Egypt University of Informatics) – w skró-

norożce” technologiczne i startupy, jak

nologicznym, parków technologicznych

cie EUI. To wiodący uniwersytet w regio-

chociażby Instabug, Vezeeta, Fawry

i centrów innowacji cyfrowych.

nie Bliskiego Wschodu i Afryki Północ-

i Swvl. Sektor technologii informacyj-

Skala inwestycji w naszą pulę talen-

nej oferujący światowej klasy edukację

no-komunikacyjnych (ICT) w Egipcie

tów i budowanie potencjału jest doprawdy

w zakresie m.in. inżynierii, informatyki,

jest bardzo silny i cechuje go najwyż-

bezprecedensowa. Budżet na budowanie

informatyki biznesowej i sztuki cyfro-

sze tempo wzrostu – w roku fiskalnym

potencjału powiększyliśmy dwudziesto-

wej. Ponadto, ministerstwo uruchomiło

2020/2021 wyniosło 16%, w porównaniu

dwukrotnie, tym samym osiągając pięć-

w pełni finansowane stypendium Digi-

do 15,2% w roku 2019/2020. Udział sek-

dziesięciokrotny wzrost liczby praktykan-

tal Egypt Builders Initiative (DEBI), które

tora w PKB wzrósł z 4,4% w 2019/2020

tów. W tym roku naszym celem jest prze-

oferuje studia podyplomowe na topowej

do 5% w roku 2020/2021. Wartość egip-

szkolenie 200 tys. osób, na co przezna-

uczelni w ramach jednego z sześciu kie-

skiego eksportu dóbr i towarów cyfro-

czymy budżet w wysokości 1,1 miliarda

runków: data science i sztuczna inteli-

wych wzrosła z 4,1 mld USD w roku

EGP (ok. 273,6 mln zł; przyp. red).

gencja, cyberbezpieczeństwo, robotyka

2019/2020 do 4,5 mld USD w 2020/2021.

Ministerstwo Komunikacji i Tech-

i automatyzacja, architektura cyfrowa,

Jesteśmy przekonani, że ten sek-

nologii Informacyjnych (MCIT), na czele

sztuka cyfrowa i fintech. Uczniowie otrzy-

tor będzie nadal dynamicznie się rozwi-

z ITIDA w charakterze swojego ramie-

mują również certyfikaty szkoleniowe

jał, szczególnie w kontekście intensyfi-

nia wykonawczego w zakresie IT, strate-

od największych firm technologicznych

kacji wysiłków na rzecz osiągnięcia peł-

gicznie ukierunkowało się na budowanie

oraz certyfikaty w zakresie przywódz-

nej transformacji cyfrowej i zwiększenia

szerokiej bazy wykwalifikowanych pro-

twa i zarządzania, a także potwierdza-

udziału automatyzacji i usług cyfrowych

fesjonalistów we wszystkich specjaliza-

jące znajomość języka angielskiego.

w gospodarce.

cjach związanych z ICT oraz wyposażaniu

ITIDA oferuje również programy

naszej młodzieży w najnowsze i najbar-

szkoleniowe dla studentów uczelni wyż-

Każda branża potrzebuje puli talen-

dziej pożądane umiejętności – zarówno

szych – np. Learn to Go Offshoring (L2GO),

tów, aby się rozwijać. Jak wygląda sys-

na lokalnych, jak i międzynarodowych

czyli wsparcie w organizacji staży letnich

tem szkolnictwa wyższego w Egipcie?

rynkach pracy. Wraz z EY przeprowa-

i dyplomowych, lub German Training

Ilu absolwentów studiów na kierun-

dziliśmy badanie globalnego popytu,

Initiative pozwalająca studentom uczelni

kach związanych z ICT wchodzi co roku

które stało się naszym przewodnikiem

wyższych w Górnym Egipcie na uzyska-

na rynek pracy?

na ścieżce inwestycji w podaż-szkolenia

nie kwalifikacji umożliwiających rozpo-

W Egipcie mieszka ok. 107 milio-

– skierowane do właściwych segmentów

częcie świadczenia usług offshoringo-

nów ludzi, z czego 70% to osoby poni-

i podsegmentów rynku, właściwych loka-

wych/contact center w języku niemiec-

żej 40 roku życia. Posiadamy światowej

lizacji i właściwych języków. To daje nam

kim po zakończeniu studiów. Przede
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wszystkim ITIDA za pośrednictwem

oraz Guide Academy i poprzez w pełni

niedawno uruchomiliśmy portal Skills

Egypt FWD initiative przeszkoliła do tej

sfinansowany program Learn To Go

Bank, który zapewnia firmom z sek-

pory ponad 200 tys. młodych talentów

Offshoring Program (L2GO) rozwija

tora IT/ITES dostęp do kompleksowych

w zakresie umiejętności technicznych,

umiejętności miękkie, a także znajomość

danych dotyczących wysoce wykwalifiko-

przedsiębiorczości, a także umiejętno-

języków europejskich – w tym angiel-

wanych kadr, na które istnieje duże zapo-

ści miękkich i językowych potrzebnych

skiego, francuskiego i niemieckiego –

trzebowanie na rynku pracy. Za pośred-

na rynku pracy.

wśród studentów i świeżo upieczonych

nictwem tego portalu firmy z sektora ICT

Uruchomiliśmy drugą edycję Fu

absolwentów poszukujących pracy. Celem

mogą wyświetlać dane i informacje doty-

ture Work is Digital (FWD 2.0), która

programu jest przeszkolenie do 10 tys.

czące zarejestrowanych użytkowników

zapewnia szkolenia techniczne, w tym

studentów i absolwentów.

posiadających niezbędne kwalifikacje,

kursy o charakterze technologicznym
w ramach najbardziej popularnych kierunków, takich jak: web development,
analiza danych i chmura. Kursy są dos
tosowane do wszystkich poziomów zaa
wansowania zawodowego. Inicjatywa
obejmuje również wsparcie w rozwoju

Egipt posiada największą i najmłodszą wielojęzyczną
pulę talentów na Bliskim Wschodzie i drugą co do
wielkości w regionie EMEA. Daje to dostęp do bogatej
puli talentów biegle władających ponad 20 językami.

kariery, które zakłada m.in. przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Dodatkowo ITIDA oferuje pro-

zgodnie z potrzebami firmy. Skills Bank

poprzez pełne szkolenie z zakresu cyfro-

gramy językowe, takie jak The German

pozwala firmom jednym kliknięciem

wego freelancingu, szkolenie z zakresu

Training Initiative skierowany na region

wybrać kompetentny i właściwie wykwa-

zwinnego zarządzania oraz konsultacje

Górnego Egiptu i realizowany we współ-

lifikowany personel do pracy w branży IT.

zawodowe. Ponadto, stypendium ofe-

pracy z Instytutem Goethego. Program

ruje również możliwość podjęcia pracy

ten oferuje szkolenie z języka niemiec-

Przejdźmy do wynagrodzeń. Ile wynosi

– studenci mają przed sobą mnogość

kiego dla studentów drugiego, trzeciego

średnia pensja w sektorze ICT w Egip-

opcji, niezależnie od tego, czy poszukują

i ostatniego roku studiów na uczelniach

cie? Jak kształtują się wynagrodze-

pracy o charakterze freelancerskim, czy

w Górnym Egipcie. Szkolenie jest finan-

nia na przykładowych stanowiskach

zatrudnienia na etat w wybranym obsza-

sowane przez Agencję i ma na celu uzy-

na poziomach Junior, Middle i Senior

rze technologicznym.

skanie przez studentów kwalifikacji języ-

w sektorze IT?

To właśnie dlatego możemy śmiało

kowych niezbędnych do podjęcia pracy

Konkurencyjność kosztowa to jedna

powiedzieć, że pula talentów w Egip-

na rynku ICT po ukończeniu studiów.

z kluczowych cech wyróżniających Egipt

cie jest jednocześnie wyjątkowa i duża,

Górny Egipt i miasta należące do grupy

jako globalnego dostawcę usług. Koszt

ponieważ mury wydziałów inżynierii

tzw. „Tier 2 Cities” to według nas przy-

życia w Egipcie to ok. 500 USD (miesięcz-

oraz informatyki rokrocznie opuszcza ok.

szłe huby offshoringowe i firm o charak-

nie; przyp. red.), co oznacza, że jest nie-

60 tys. młodych ludzi, gotowych do wej-

terze contact centers dla klientów pocho-

mal półtora razy niższy niż wynosi śred-

ścia na rynek pracy.

dzących z krajów niemieckojęzycznych.

nia światowa – i to nawet przed ostat-

A co z językami? Jakimi językami po

Czy w Egipcie łatwo jest zatrudnić pra-

na strukturę wynagrodzenia pracownika

sługują się pracownicy firm mających

cowników w sektorze ICT? Jak wygląda

pełnoetatowego w Egipcie i porównując

swoje siedziby w Egipcie?

ten proces?

te liczby z kosztami pracy software deve-

nią dewaluacją lokalnej waluty. Patrząc

40

Egipt posiada największą i najmłod-

Oczywiście! Proces wyszukiwania

lopera w popularnych lokalizacjach near-

szą wielojęzyczną pulę talentów na Bli-

i zatrudnianie idealnych kandydatów jest

shoringowych w Europie – takich jak Buł-

skim Wschodzie i drugą co do wielko-

relatywnie łatwy, szczególnie w Egipcie –

garia, Rumunia czy Polska – oszczędności

ści w regionie EMEA. Daje to dostęp

najludniejszym kraju w świecie arabskim

sięgają około 60%, przy średnim wyna-

do bogatej puli talentów biegle władają-

i trzecim najludniejszym kraju w Afryce.

grodzeniu egipskiego developera z dwu-

cych ponad 20 językami. To zdecydowa-

W odróżnieniu od wielu innych lokaliza-

letnim doświadczeniem na poziomie 8500

nie wyróżnia Egipt na tle innych lokali-

cji, Egipt może pochwalić się track recor-

USD rocznie.

zacji, co pomaga międzynarodowym kor-

dem w dostarczaniu szeregu usług na naj-

poracjom rozwijać się i rozszerzać dzia-

wyższym, światowym poziomie i obejmu-

Gdyby europejska firma była zainte-

łalność swoich globalnych centrów usług

jących całe spektrum rynku offshoringu.

resowana otwarciem biura o charak-

zlokalizowanych w Egipcie. Ponad 80%

W ITIDA bardzo pomagamy firmom

terze IT w Egipcie, to jak wyglądałby

ludności w wieku produkcyjnym włada

w tym procesie – korzystamy wówczas

ten proces? Czy istnieją programy

językiem angielskim i innymi językami

z naszej puli absolwentów, którzy nie-

zachęt inwestycyjnych dla inwesto-

europejskimi (francuskim, niemieckim,

dawno opuścili mury uniwersytetów,

rów zagranicznych?

włoskim i hiszpańskim), w porównaniu

a także z puli absolwentów biorących

Ten proces jest dość prosty, gdyż

z 20–65% w innych, wiodących destyna-

udział w naszych inicjatywach szkole-

ITIDA zapewnia kompleksowe usługi dla

cjach offshore.

niowych. Ponadto, Egipt może poszczy-

zagranicznych firm z sektorów IT i nowo-

Ponadto ITIDA współpracuje

cić się bogatą listą wiodących platform

czesnych usług dla biznesu. Nasz Depar-

z Komet Institut, Speak Up, Almentor, DFA

pracy i rekrutacji online. W tym celu

tament Inwestycji i Rozwoju Biznesu
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Międzynarodowego zapewnia holi-

a także rozwój ekosystemu bizneso-

na styku Europy, Afryki i Bliskiego

styczne wsparcie podczas całej ścieżki

wego. Ponadto, ITIDA koncentruje swoje

Wschodu. Jest uważany za lokalizację

inwestycyjnej – tak, aby zmaksymalizo-

wysiłki na pozycjonowaniu Egiptu jako

o charakterze nearshore dla Europy

wać korzyści dla inwestorów wynika-

regionalnego i globalnego centrum

i dzieli z nią strefę czasu wschodnioeu-

jące z inwestowania w Egipcie. Poma-

offshoringowego oraz siedziby dla inno-

ropejskiego (EET).

gamy inwestorom w budowaniu busi-

wacyjnych przedsiębiorców i startu-

ness case’ów, procesach due dilligence

pów technologicznych.

i dostarczamy im najpotrzebniejszych

Po drugie – w Egipcie znajduje się
duża, wielojęzyczna i kosztowo konku-

ITIDA obecnie wdraża strategię

rencyjna pula talentów, składająca się

kierowaną popytem, która została opra-

z ponad 600 tys. nowych absolwen-

Oprócz całościowego wsparcia –

cowana wspólnie z EY. Opiera się ona

tów rok do roku. Egipt jest zatem silnie

w co wliczamy także opiekę poinwesty-

na dokładnym i obiektywnym badaniu

zorientowany na obsługę regionu EMEA

cyjną – globalnych graczy z sektora tech-

rynku egipskiego, jednocześnie mie-

ze względu na dostępność i szeroki zakres

nologicznego i ICT, ITIDA zapewnia rów-

rząc i obserwując rosnący popyt na glo-

umiejętności językowych, strefę czasową

nież pełen pakiet zachęt inwestycyjnych

balnym rynku usług offshoringowych,

i bliskość kulturową.

i szereg innych narzędzi wsparcia, aby

mający wynieść 540 mld USD przy rocz-

Po trzecie – Egipt oferuje zestaw

możliwie udogodnić proces inwestycyjny.

nym tempie wzrostu na poziomie 8–9%

atrakcyjnych zachęt inwestycyjnych dla

Pakiet zachęt inwestycyjnych i instru-

do roku 2026.

inwestorów zagranicznych obowiązujący

danych i informacji.

menty wsparcia oferowane przez ITIDA
zostały starannie zaprojektowane z myślą
o inwestorach i są realizowane przez
cały cykl biznesowy. Naszym celem jest
przede wszystkim poprawa ogólnej konkurencyjności kosztowej egipskiego sektora offshoringowego, zwiększenie liczby

Strategia Cyfrowego Egiptu dla branży offshoringowej
składa się z trzech głównych filarów: rozwoju zdolności
talentów; rozwoju ekosystemu branżowego; oraz
promocji Egiptu na rynkach międzynarodowych.

bezpośrednich inwestycji zagranicznych
i zachęcenie do ekspansji już obecnych

Strategia Cyfrowego Egiptu dla

przez cały cykl biznesowy. Te instru-

branży offshoringowej składa się z trzech

menty wsparcia mają na celu potroje-

Na początku roku 2022 ITIDA doko-

głównych filarów: rozwoju zdolności

nie wielkości egipskiego eksportu usług

nała rewizji swojego programu zachęt

talentów; rozwoju ekosystemu branżo-

BPO i ITO na przestrzeni najbliższych pię-

inwestycyjnych poprzez ogłoszenie nowej

wego; oraz promocji Egiptu na rynkach

ciu lat.

Strategii Cyfrowego Egiptu dla Sektora

międzynarodowych. Łącznie filary te

Przede wszystkim zaś Egipt od

Offshoringowego na lata 2022-2026

obejmują dziewięć głównych inicjatyw

dawna jest atrakcyjną lokalizacją dla cen-

(ang. Digital Egypt Strategy for the Offsho-

służących osiągnięciu zamierzonych

trów GBS międzynarodowych korporacji

ring Industry 2022-2026). Nowa strategia

celów. Najbardziej pożądane cele to uczy-

z dużą, dobrze wykształconą pulą talen-

oferuje część zachęt w postaci rocznego

nienie postępów w rozwijaniu lokalnego

tów, strategiczną lokalizacją, europejską

zwrotu wydatków operacyjnych ponie-

rynku eksportu usług offshoringowych

strefą czasową i niezawodną infrastruk-

sionych na każde nowo utworzone miej-

z rocznym wzrostem na poziomie 19%

turą. Obecna sytuacja na świecie powo-

sce pracy, malejącą sukcesywnie w latach

oraz stworzenie ok. 215 tys. miejsc pracy

duje, że łańcuch dostaw wielu branż

2022–2026. Oprócz wsparcia rządowego

w fazie realizacji strategii (2022–2026).

ulega zakłóceniom i przekształceniom –

na naszym rynku firm i inwestorów.

oferowanego specjalnie dla projektów

Ponadto, we współpracy z firmą

offshoring IT nie jest wyjątkiem. Dlatego

z obszaru projektowania i produkcji elek-

Deloitte, opracowaliśmy kompleksową,

mocno wierzymy, że Egipt uzyska wysoki

troniki, ITIDA oferuje również dodatkowe

5-letnią strategię na rzecz rozwoju sek-

udział w globalnym rynku usług bizne-

zachęty dla firm działających w ramach

tora przedsiębiorczości opartego na tech-

sowych, a dzięki niedawnym reformom

Centrum Innowacji Miasta Wiedzy (ang.

nologii i innowacjach w Egipcie, sfinan-

strukturalnym i rządowemu programowi

Knowledge City Innovation Center).

sowaną przez Amerykańską Agencję

Egypt Vision 2030 stanie się jednocześnie

Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

potęgą gospodarczą w regionie.

ITIDA jest agencją wspierającą rozwój

Ma ona na celu kontynuację wsparcia

Wiele firm dywersyfikuje obecnie

sektora ICT w Egipcie. Jaki jest główny

ekosystemu i zapewnianie jeszcze więk-

zarówno swoją działalność, jak i portfolio

zakres Waszych działań?

szego dostępu do finansowania, talen-

lokalizacji centrów dostaw. Naszym zda-

tów, rynków i budowanie sprzyjają-

niem Egipt jest bardzo dobrze przygoto-

cego środowiska.

wany do zaspokojenia globalnego popytu

ITIDA jest wykonawczym ramieniem Ministerstwa Komunikacji i Technologii Informacyjnych (MCIT) w zakre-

w tym zakresie, a także wypełnienia luki

sie IT; nasze działania ukierunkowane

Trzy powody, dla których warto inwe-

w umiejętnościach cyfrowych i global-

są zatem przede wszystkim na ogólny

stować w Egipcie, to… ?

nym niedoborze talentów.

rozwój egipskiego sektora IT, w tym roz-

W ujęciu ogólnym, Egipt ofe-

wój talentów, innowacji technologicz-

ruje szereg niezaprzeczalnych zalet,

nych i przedsiębiorczości, rozwój lokal-

które pozycjonują nasz kraj jako atrak-

nych firm, przyciąganie i wspieranie bez-

cyjny hub dla inwestycji zagranicznych

pośrednich inwestycji zagranicznych,

– na czele z jego wyjątkową lokalizacją
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BIZNES
CASE STUDY

Uścisk dłoni na odległość.
Rozwiązanie, które umożliwi
doświadczanie dotyku w świecie
wirtualnym
SoftServe pracuje nad neurokognitywnymi modelami doświadczania dotyku w środowisku
wirtualnym. Dzięki nim interakcje z drugim człowiekiem oraz przedmiotami w sferze online,
zostaną wzbogacone o jeden z tych ludzkich zmysłów. I umożliwią one użytkownikom tworzenie
oraz utrzymanie więzi na odległość oraz poczucie sprawczości – np. w kontakcie w produktem.
Rozwiązanie TouchlessAI firma tworzy w oparciu o najnowsze technologie – sztuczną inteligencję,
uczenie maszynowe i algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów.

INTERAKCJE SPOŁECZNE
W ŚWIECIE WIRTUALNYM

bardziej realny. Wyniki badań oraz pre-

– tak, by słuchacz mógł odczuwać wra-

Projekt TouchlessAI1 realizowany jest

zentacja przekazywania biosygnałów

żenia opisywane w opowiadaniu. Roz-

w ramach unijnego programu Horyzont

zostały przedstawione na konferencji

wiązanie to może mieć też zastosowanie

2020 i jest odpowiedzią na dużo więk-

EuroHaptics 2022 w Hamburgu.

w muzeach, handlu detalicznym i służbie

szą niż jeszcze kilka lat temu popular-

– Dodatkowa informacja w postaci

zdrowia, łącząc technologię haptyczną

ność pracy zdalnej, a co za tym idzie –

dotyku, wzmacnia zaangażowanie w roz-

z wizualizacją oraz dźwiękiem. W ten

wideokonferencji. Zadaniem SoftServe

mowę, pozwala na przekazywanie emo-

sposób użytkownik może znaleźć się

jest stworzenie oprogramowania, dzięki

cji. Tym samym sprawia, że nasz kontakt

w danym miejscu wszystkimi zmysłami

któremu użytkownik będzie w stanie,

jest bliższy – mówi Daria Hemmerling,

– móc je zobaczyć i w pełni poczuć wra-

w świecie wirtualnym, poczuć dotyk dru-

Senior R&D Engineer w SoftServe. – Pan-

żenia z tym związane, dotykając przy tym

giej osoby, dla przykładu, podczas uści-

demia pokazała, że relacje na żywo mogą

np. eksponatów czy produktów.

śnięcia dłoni. Umożliwi to specjalny pul-

nagle zostać mocno ograniczone. Dla-

pit, konstruowany przez firmę Ultraleap,

tego docelowo, we współpracy z innymi,

również biorącą udział w projekcie. Pro-

dążymy do tego, by ludzie mogli w pełni

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII
W WIELU BRANŻACH

totyp urządzenia jest właśnie testowany.

widzieć się, porozumiewać i jednocze-

Opracowane technologie, jak z kolei pod-

Co więcej, w ramach projektu

śnie podać sobie dłoń czy objąć się, czu-

kreśla Maciej Szymkowski, R&D Engi-

TouchlessAI, organizacje biorące w nim

jąc czyjś dotyk – bez względu na ograni-

neer w SoftServe, mogą w przyszłości

udział, pracują także nad wykorzysta-

czającą ich odległość.

znaleźć zastosowanie nie tylko w przy-

niem technologii haptycznych do nie-

Podczas trwania wydarzenia, poka-

padku nawiązywania relacji międzyludz-

inwazyjnego przekazywania biosygna-

zane zostało również rozwiązanie

kich, ale także w wielu branżach, takich

łów. Oznacza to, że podczas wirtualnej

“Touch The Story”. Stworzono je w osob-

jak m.in. retail, w którym to przedsię-

rozmowy, urządzenie odczytywać będzie

nym projekcie – E-Texture2 – zrealizo-

biorstwa często działają wielokanałowo

puls rozmówcy i przekazywać go do dru-

wanym przez SoftServe, we współpracy

– zarówno offline, w placówkach fizycz-

giej osoby, co sprawi, że dotyk ten będzie

z Ultraleap i CNRS. To audiobook wyko-

nych, jak i online. Dodaje także, iż jed-

rzystujący haptykę i stworzoną w jej

nym z największych obszarów, w którym

ramach technologię o tej samej nazwie

coraz częściej wykorzystuje się haptykę,

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego
programu badań i innowacji Horyzont 2020
w ramach umowy o grant nr 101017746.
Realizowany jest wraz z University College
London, Ultraleap, UCL, Uniwersytetem
w Kopenhadze, Uniwersytetem Nawarry,
Crowdhelix (IE, UK).

1
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Projekt realizowany przez SoftServe, Ultraleap
i CNRS i dofinansowany w ramach programu
Horyzont 2020.

2

jest gaming. Według Newzoo, liczba graczy stale rośnie i w 2022 r. przekroczy
3 miliardy.
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– W niedalekiej przyszłości rozwią-

dziejące się na ekranie, takie jak m.in.

– Łódź i Gdańsk to miasta sku-

zania bazujące na haptyce będą mogły być

wstrząsy czy eksplozje. Dzięki zaawan-

piające zarówno doświadczonych inży-

zastosowane w zróżnicowanych dziedzi-

sowanym technologiom, cyfrowa

nierów, jak i tych, którzy dopiero koń-

nach, w tym także marketingu czy sprze-

rozrywka wchodzi więc na wyższy

czą swoją edukację na uczelniach tech-

daży detalicznej. Nie od dziś wiadomo,

poziom i jest zdecydowanie dużo bar-

nicznych, jednych z najlepszych w kraju.

że bodźce dotykowe oddziałują na konsu-

dziej emocjonująca.

Jako firma pracująca z wykorzystaniem

mentów, mając duży wpływ na ich decy-

najnowszych technologii, realizująca

zje zakupowe. W związku z tym, że wielu

NOWE TECHNOLOGIE I… NOWE BIURA

swoje projekty z wielu branż, dla klien-

z nich decyduje się na zakupy online,

SoftServe otwiera swoje nowe placówki

tów z całego świata i stawiająca na roz-

za jakiś czas technologia ta może wkro-

na całym świecie, w tym w najwięk-

wój pracowników, wierzymy, że znajdą

czyć m.in. do tych branży. I zmienić ich

szych miastach Polski, gdzie zatrudnia

u nas to, na czym zależy im najbardziej.

oblicze – mówi Maciej Szymkowski.

już ponad 1000 pracowników. W nowo

Ciekawe i ambitne projekty, możliwości

Z kolei w branży gier haptyka wy

otwartych biurach w Łodzi i Gdańsku,

rozwoju i dobrą atmosferę pracy – mówi

korzystywana jest już od kilkudziesię-

do końca 2022 r. zatrudni kolejnych

Sebastian Drzewiecki, dyrektor zarządza-

ciu lat, jednak w ostatnich latach przy-

200 osób. Placówka trójmiejska skupiać

jący SoftServe Poland. 

bywa rozwiązań na niej bazujących. Jej

będzie inżynierów, którzy zaangażowani

zastosowanie potęguje bowiem wrażenia

będą w projekt dla największego banku

Autor

w Singapurze.

“Touch The Story” to audiobook realizowany w ramach
projektu E-Texture przez SoftServe, we współpracy
z Ultraleap i CNRS. Wykorzystuje haptykę i stworzoną
w jej ramach technologię o tej samej nazwie – tak,
by słuchacz mógł odczuwać wrażenia opisywane
w opowiadaniu. Rozwiązanie to może mieć też zastosowanie
w muzeach, handlu detalicznym i służbie zdrowia, łącząc
technologię haptyczną z wizualizacją oraz dźwiękiem.
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JAK ROZWINĄĆ STARTUP?
NAJWAŻNIEJSZE JEST
WSPARCIE STRATEGICZNE
I OPERACYJNE
Adam Rudowski i Piotr Pawłowski, General Partnerzy Level2 Ventures
opowiadają o specyfice działania rynku venture capital, sposobach
na odnalezienie się w roli Foundera oraz o skutecznym wsparciu
w rozwijaniu i skalowaniu działalności startupów.
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Wiktor Doktór, Pro Progressio: Prawie
Adam Rudowski od 15 lat część swojego czasu
poświęca na podróże m.in. samochodami
wyprawowymi w miejsca mało dostępne
turystom. Razem z żoną przejechali w ten
sposób Tybet, Mongolię, Syberię i część Afryki.
Pilotuje także samoloty, którymi przemieszcza
się na terenie Europy.

rok temu jako Level2 Ventures weszliście na rynek funduszy venture capital
w CEE. Skąd pomysł na założenie funduszu venture capital i dlaczego teraz?
Adam Rudowski, Level2 Ventures:
Jeszcze w latach 90. założyłem Veracomp,
dystrybutora IT z wartością dodaną.
Przez prawie 30 lat rozwijałem spółkę,
aż do 2020 r., kiedy działaliśmy już na
ponad 20 rynkach i osiągaliśmy ponad
1,5 miliarda zł przychodu. Wtedy zdecydowałem się na sprzedaż, by zapewnić
Veracompowi wsparcie globalnego branżowego gracza – Exclusive Networks oraz
umożliwić dalszy, intensywny rozwój.
Od zawsze fascynowało mnie budowanie i rozwijanie firm, więc naturalną
koleją rzeczy było zaangażowanie się
w nowe przedsięwzięcie, które pozwoliłoby mi realizować się w tym, co lubię.
W 2021 r. miałem już kilka inwestycji
w startupy zrealizowane jako Business
Angel, jednocześnie obserwując rynek VC
widziałem wyraźnie, że brakuje funduszy tworzonych przez doświadczonych
menedżerów, którzy dzieliliby się swoim
doświadczeniem z Founderami i wspieraliby młode spółki, nie tylko kapitałem.
Fundusz venture był więc moją opcją
pierwszego wyboru.
Do jego współtworzenia zaprosiłem
Piotra Pawłowskiego, wtedy jeszcze Prezesa i CEO Grupy 3S, menedżera z ponad
30-letnim doświadczeniem w rozwijaniu spółek sektora IT i Telco, z którym
na rynku spotykaliśmy się wielokrotnie,
a którego doświadczenie wyjątkowo
pasowało do modelu działania, o którym myślałem. Tak powstał Level2 Ventures, w którym kapitał postrzegamy
jako pierwszy poziom wsparcia, a prawdziwa wartość, którą oferujemy Founderom i zarządom startupów, to wsparcie
strategiczne i operacyjne w rozwijaniu
biznesu oraz jego skalowaniu.
Piotr Pawłowski, Level2 Ventures:
Oczywiście kapitał też jest ważny. Level2
ma 130 mln złotych prywatnego kapitału inwestycyjnego, co w Polsce, w której większość VC funkcjonuje w oparciu
o środki publiczne, nie jest częstym zjawiskiem. Na inwestycję przeznaczamy
od 250 tys. do 1,5 mln euro. Już po niecałym roku działania widzimy, że fundusz oferujący prawdziwe smart money
w obszarze strategii, sprzedaży i marketingu, to jest to, czego na rynku VC brakowało. W dość krótkim czasie zrealizowaliśmy 10 inwestycji w obszarach technologicznych, takich jak Industry 4.0, Blockchain, PetTech i Sustainability.
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Founderzy naszych spółek portfelo-

Naszą rolą jest wybór odpowied-

wych już teraz polecają nas innym startu-

nich startupów, wskazanie im możliwych

pom, ponieważ widzą, że dostarczamy im

sposobów przyspieszenia procesu skalo-

realne wsparcie na wielu poziomach. Uru-

wania, identyfikacja ryzyk i ciągłe rozwi-

chomiliśmy także autorski Development-

janie kompetencji zespołu. Bardzo czę-

4Startups Program, który pozwala nam

sto jesteśmy też swoistym sparingpartne-

zaadresować proces stałego budowania

rem dla Founderów, którzy mogą zderzyć

kompetencji. Dzięki współpracy z uzna-

swoje wizje prowadzenia i skalowania

nymi ekspertami, takimi jak Wojciech

biznesu z naszym doświadczeniem. Wie-

Herra, Zyta Machnicka czy Mirella Piwisz-

rzymy, że takie podejście może znacząco

kis, umożliwiamy Founderom i Menedże-

poprawić statystykę wygranych.

rom pozyskiwanie wiedzy na najwyższym
poziomie. A to szybko przekłada się na roz-

Czym jest VC Way? Na co musi być go-

wój ich spółek.

towy Founder wkraczając na tę ścieżkę? Jakich ryzyk i wyzwań musi być

Działacie w branży inwestycji wysokie-

Droga VC nie jest
dla każdego. Founder
decydujący się na
założenie startupu
musi być przygotowany
na pracę w środowisku
ciągłej zmienności
i braku zasobów,
udowadnianie
wartości swojego
projektu i realizację
wyśrubowanych
kamieni milowych.

Focus on Business Polska | lipiec–sierpień 2022

świadomy?

go ryzyka, która dynamicznie reaguje

A.R.: Droga VC nie jest dla każdego.

na zmiany rynkowe, jednocześnie oferu-

Founder decydujący się na założenie star-

jąc szansę na ponadprzeciętne zyski. Jak

tupu musi być przygotowany na pracę

odnajdujecie się w tych realiach?

w środowisku ciągłej zmienności i braku

A.R.: To prawda, venture capital jest

zasobów, udowadnianie wartości swo-

dynamicznie rozwijającym się i wielowy-

jego projektu i realizację wyśrubowanych

miarowym ekosystemem. Działając na tym

kamieni milowych. Niezbędna jest umie-

rynku należy zmienić perspektywę patrze-

jętność tworzenia dobrych modeli bizne-

nia na biznes. Nie można postrzegać star-

sowych, walidacji produktów oraz pre-

tupu jako mniejszej wersji dużego przed-

cyzyjnego planowania tak, by pozyski-

siębiorstwa. Startupy to tymczasowe orga-

wać na czas kolejne rundy finansowania.

nizacje, rozwijające innowacyjne produkty

Równie ważnym elementem jest budo-

czy modele biznesowe, poszukujące cią-

wanie kompletnych zespołów, które będą

głego dopasowania do rynku. Działają one

w stanie realizować rozwój spółki zgod-

w określonym modelu wymagającym cią-

nie z oczekiwaniami inwestorów.

głego fundraisingu, czyli pozyskiwania

Sam pomysł i zespół nie wystar-

finansowania na dalszy rozwój, ponieważ

czy, potrzebna jest jeszcze egzekucja,

ponad 90% z nich nie osiąga w pierwszych

a do egzekucji niezbędna jest sprawna

3 latach BEP (break even point – przyp.

sprzedaż, skuteczny marketing, zarzą-

red.). Ale ta droga, nazywana potocznie

dzanie produktem, customer suc-

VC Way, pozwala za kapitał uzyskiwany

cess i wiele innych elementów. Do tego

od funduszy szybko skalować firmę, zwięk-

dochodzi konieczność budowania rela-

szać udziały rynkowe, generować duże

cji i networku w środowisku VC, umoż-

przyrosty przychodów i uzyskać wysoką

liwiające pozyskiwanie kapitału. Rozwi-

wycenę – czyli stworzyć mitycznego jedno-

janie startupu to maraton a nie sprint.

rożca – firmę o wycenie ponad 1 mld USD.

I bardzo ciężka praca.

Nagrodą funduszu jest ponadprzeciętny,

P.P.: Obok tych wszystkich umiejęt-

nawet 100-krotny zysk z zainwestowanego

ności, które wymienił Adam, stoi aspekt

kapitału. W Stanach Zjednoczonych ponad

biznesowy – innowacja lub pomysł

60% firm notowanych na Nasdaq wywo-

na produkt czy usługę. Wielu Founderów

dzi się z VC Way.

nie zdaje sobie sprawy, jak wiele czynni-

P.P.: Oczywiście nie każdy startup

ków jest branych pod uwagę przez fun-

zostanie unicornem. Co więcej, prawie

dusz przy podejmowaniu decyzji inwe-

90% z nich upada, kilka procent zwraca

stycyjnej. Rozwiązanie musi wpisywać

zysk kilkukrotnie, a tylko jeden procent

się w disruption, czyli być w trendzie ryn-

zbliża się do mitycznej wyceny na pozio-

kowym, najlepiej gdy na dodatek jest tak

mie miliarda dolarów. Te statystyki jed-

zwanym Market Makerem, czyli wyzna-

nak nie odstraszają inwestorów. O tym,

cza nową ścieżkę rozwoju jakiejś kate-

że rynek VC mimo wysokiego ryzyka jest

gorii produktów czy usług. Musi mieć

bardzo atrakcyjnym obszarem, świadczą

także potencjał na szybkie, globalne ska-

dane. W samym czwartym kwartale 2021

lowanie i rozwiązywać poważny problem

r. globalna wartość inwestycji VC wyniosła

rynkowy – jak to często określamy „być

prawie 172 miliardy dol., z czego połowa

painkillerem, a nie tylko witaminą”. Sam

w samych Stanach Zjednoczonych (88

rynek, na którym startup chce operować,

miliardów dol.), w Europie 28 miliardów

musi być odpowiednio duży, by umożli-

dol., a w Azji 46 miliardów dol.

wić zbudowanie skali.

47

WYWIAD NUMERU
Czy to oznacza, że perspektywy Foun-

Moją pasją jest też ciągła nauka. Goethe

dera i funduszu różnią się od siebie?

powiedział, że nie osiągniesz w życiu wię-

P.P.: Często spotykamy się z sytu-

cej, jeśli sam nie staniesz się kimś więcej.

acją, w której Founderzy tak mocno wie-

P.P.: Z perspektywy ex CEO mogę

rzą w swój projekt, że tracą zdolność

powiedzieć, że oprócz ładowania bate-

do obiektywnej analizy rynku i danych.

rii ważna jest również umiejętność bycia

Funkcjonują w pewnym wyobrażeniu

tu i teraz, czyli efektywnej koncentracji.

o rzeczywistości, a ich decyzje nie są

Od prawie 30 lat uprawiam windsurfing

oparte na twardych danych. Fundusz ana-

i snowboarding, gram także amatorsko

lizuje startupy w wielu wymiarach, jed-

w tenisa stołowego. Wszystkie te aktywno-

nakże trzy są dla niego kluczowe – wiel-

ści, oprócz intensywnego wysiłku pomaga-

kość rynku, sam produkt i model bizne-

jącego rozładować stres, pomagają w tre-

sowy. Jeśli rynek jest za mały, projekt nie

nowaniu skupienia. Warto mieć także

osiągnie odpowiedniej skali, a co za tym

codzienną rutynę, która pomaga nam

idzie – wyceny. Jeśli produkt nie wpisuje

radzić sobie z wyzwaniami. Regularny

się w trendy i nie jest w jakiś sposób prze-

trening, czytanie książek, czy jeszcze inny

łomowy, jego szanse na zebranie kolej-

sposób na utrzymanie równowagi sprawia,

nych rund finansowania są nikłe. A jeśli

że potrafimy być skuteczni i zmotywowani

model biznesowy nie zakłada powtarzal-

nawet w najtrudniejszych warunkach.

nych przychodów i wielu źródeł monetyzacji, to fundusz nie zainwestuje.

Caspen4Startups to
pomysł na wspólną
z Pro Progressio
inicjatywę skierowaną
do startupów.
Level2 Ventures zapewnia
sesje mentoringowe
i konsultacje strategiczne,
a Pro Progressio
– wzmocnienie
networkingu, szeroko
zakrojone działania
promocyjne i możliwość
kooperacji z liderami
w swoich branżach.
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Dużo mówicie o skuteczności, umie-

A.R.: Trzeba pamiętać, że rynek ven-

jętności dostosowania się, ale i zacho-

ture capital rządzi się określonymi pra-

waniu równowagi. Wiemy, że działa-

wami – panują w nim zunifikowane, glo-

cie inaczej niż większość funduszy. Czy

balne zasady. To, że działamy w sytuacji

oprócz wsparcia biznesowego i budo-

podwyższonego ryzyka, nie oznacza, że nie

wania kompetencji, zwracacie uwagę

staramy się go minimalizować tam, gdzie

na coś jeszcze?

to możliwe. Większość funduszy kieruje się

P.P.: Staramy się angażować także

podobnymi kryteriami oceny inwestycji, co

w budowanie środowiska startupowego

powoduje, że projekty, które tych kryteriów

w Polsce. Zależy nam na pogłębieniu

nie spełniają, mają problemy z pozyskiwa-

networku między startupami a dojrzałymi

niem finansowania w długiej perspekty-

przedsiębiorstwami, które umożliwi z jed-

wie. A często na drodze rozwoju startupu

nej strony walidację pomysłów na wcze-

pozyskiwanie kapitału jest w kilku run-

snych etapach rozwoju, a z drugiej – adop-

dach, w których łącznie uczestniczyć może

cję innowacyjnych rozwiązań tam, gdzie

kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt fundu-

mogą przyczynić się one do optymalizacji

szy VC z różnych części świata. Dobrze, gdy

procesów lub zwiększenia efektywności.

Founder wie na czym zależy funduszom

Stąd pojawił się pomysł na wspólną z Pro

venture capital. Jednocześnie tak buduje

Progressio inicjatywę skierowaną do star-

swój biznes, by w razie trudności z pozy-

tupów – Caspen4Startups. Level2 Ventures

skaniem kolejnej rundy, mógł zredukować

zapewnia sesje mentoringowe i konsulta-

zasoby i osiągnąć break even point.

cje strategiczne, a Pro Progressio – wzmocnienie networkingu, szeroko zakrojone

Opisujecie Foundera jako osobę, która

działania promocyjne i możliwość koope-

musi być niesamowicie odporna psy-

racji z liderami w swoich branżach.

chicznie i skuteczna w działaniu. Jak
zatem budować startup i nie przypła-

Ostatnie pytanie na koniec naszej roz-

cić tego wypaleniem?

mowy. Jaką dalibyście radę startują-

A.R.: W rozwijanie biznesu wpisa

cym Founderom?

ny jest stres i działanie pod presją, dla-

A.R.: Nigdy nie odpuszczajcie. Bądź-

tego tak ważna jest umiejętność „ładowa-

cie innowacyjni, odważni i proaktywni. Jak

nia baterii”. Zarówno Piotr, jak i ja, mamy

walczycie o spełnienie swoich marzeń,

swoje pasje, co pozwala nam oderwać

dbajcie o to, aby sukces zależał wyłącz-

się od bieżących spraw, przewietrzyć

nie od Was.

umysł i nabrać nowej perspektywy.

P.P.: Pamiętajcie o właściwie zdefi-

Od 15 lat część swojego czasu poświęcam

niowanej misji i wizji oraz przemyślanej

na podróże m.in. samochodami wypra-

kulturze organizacyjnej. Budujcie takie

wowymi w miejsca mało dostępne tury-

organizacje, które będą nie tylko miejscem

stom. Razem z żoną przejechaliśmy w ten

inwestycji z wyboru, ale również miejscem

sposób Tybet, Mongolię, Syberię i część

pracy z wyboru.

Afryki. Pilotuję także samoloty, którymi
przemieszczam się na terenie Europy.

Dziękuję Wam za rozmowę.
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Oprócz ładowania baterii ważna jest również umiejętność
bycia tu i teraz, czyli efektywnej koncentracji.
Piotr Pawłowski od prawie 30 lat uprawia windsurfing
i snowboarding, gra amatorsko w tenisa stołowego. Wszystkie
te aktywności, oprócz intensywnego wysiłku pomagającego
rozładować stres, pomagają w trenowaniu skupienia.
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCYJNE

JAK INWESTOWAĆ W POLSCE? RAPORT JLL – MADE IN POLAND
JLL Polska wraz z partnerami: Polską

był rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje

Dostępność dobrze wykwalifikowanej

Agencją Inwestycji i Handlu, Hays oraz

w Polsce. Przy wsparciu Polskiej Agen-

i wykształconej kadry pracowników umy-

ALTO przygotował raport „Made in

cji Inwestycji i Handlu zagraniczne firmy

słowych i fizycznych jest jednym z kluczo-

Poland”, będący kompendium wiedzy dla

zainwestowały w naszym kraju ponad

wych powodów, dla których zagraniczni

inwestorów z zagranicy o wsparciu insty-

3,5 mld euro.

inwestorzy lokują swoje projekty produk-

tucjonalnym w Polsce, kwestiach praw-

Producenci z całego świata dostrze-

nych i podatkowych z analizą rynku nie-

gają liczne atuty, decydując się na inwe-

cyjne w Polsce.
W decyzjach zawodowych kan-

ruchomości, sektora produkcyjnego oraz

stycje w Polsce. Nasz kraj ma korzystną

dydatów kluczowy niezmiennie pozo-

rynku pracy. Celem raportu jest dostar-

lokalizację na kontynencie europejskim

staje poziom wynagrodzenia oraz oferta

czenie inwestorom i producentom nie-

i nowoczesną infrastrukturę transpor-

świadczeń pozapłacowych. Pracownicy

zbędnych oraz najświeższych informacji,

tową, łączącą główne miasta regionu.

umysłowi swoje decyzje zawodowe nie-

a także wskazówek dotyczących inwesty-

Zwiększamy swoją przewagę konkuren-

jednokrotnie uzależniają również od

cji przemysłowych w Polsce.

cyjną również dzięki atrakcyjnym kosz-

rodzaju produktu, natomiast pracow-

Rynek nieruchomości przemy-

tom prowadzenia działalności gospodar-

nicy fizyczni od obowiązującego systemu

słowych w Europie stale osiąga nowe

czej oraz publicznym zachętom inwe-

zmianowego.

szczyty. W trudnych latach 2020 i 2021

stycyjnym. Ważnym czynnikiem jest

Organizacje, które chcą pozostać

udowodnił swoją odporność i klu-

potencjał rozwojowy – inwestorzy chcą

konkurencyjne na rynku, muszą postawić

czowe znaczenie dla światowej gospo-

wiedzieć, czy w danym miejscu możliwe

na elastyczność zatrudnienia i kandyda-

darki. Jak wynika z najnowszej edycji

będzie rozszerzenie działalności o kilka-

tów z potencjałem do podnoszenia kwali-

raportu JLL „Made in Poland” rok 2021

dziesiąt, a nawet kilkaset miejsc pracy.

fikacji. W obliczu niskiej stopy bezrobocia
i rosnącej konkurencji o pracownika, nieustannie muszą również pracować nad
atrakcyjnością swojej oferty. Jak wynika
z danych Hays Poland, 59% pracodawców z sektora produkcyjnego przeprowadziło w tym roku podwyżki inflacyjne,
najczęściej rzędu 6-10%. Wśród organizacji, które do tej pory nie zdecydowały się
na taki krok, zwiększenie wynagrodzeń
pracownikom w roku 2022 planuje 36%.
Kluczową kwestią dla inwestorów,
analizujących potencjał poszczególnych
lokalizacji w Polsce, jest m.in. dostępność istniejącej puli talentów oraz to,
czy w okolicy znajdują się zakłady, które
mają podobny profil produkcyjny.
Źródło: JLL Polska
Raport „Made in
Poland” można
pobrać na stronie:
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COREES POLSKA AGENTEM WSPIERAJĄCYM WYNAJEM
WARSZAWSKIEGO SPARK B
Agencja Corees Polska wspiera Skanska
w procesie najmu ostatnich dostępnych
powierzchni biurowych w budynku B
kompleksu SPARK, zlokalizowanego na
warszawskiej Woli. Właścicielem budynku
jest Stena Fastigheter AB, natomiast Skanska jest odpowiedzialna za komercjalizację ostatnich dostępnych modułów.
Spark jest nowoczesnym kompleksem biurowym zlokalizowanym
przy Al. Solidarności. Budynek B dysponuje aktualnie ok. 1270 m kw. wolnej
powierzchni biurowej klasy A+. Kompleks
został wyróżniony certyfikatami WELL
Core&Shell na poziomie GOLD, oraz
„Obiekt bez barier”, co świadczy o szczególnej jakości oferowanych w nim prze-

i jego potrzeby stawiamy w centrum

pozostało wiele, tym bardziej zachęcam

strzeni. W pobliżu budynku znajdują

naszych zainteresowań, co pomaga rów-

do kontaktu i osobistej wizyty w Spark B.

się liczne udogodnienia miejskie, w tym

nież w naszych codziennych działaniach,

Równocześnie w imieniu Corees dziękuję

także przystanki tramwajowe, autobu-

spotkaniach i rozmowach związanych

Skanska za zaufanie i możliwość współ-

sowe, stacja metra i ścieżki rowerowe.

z najmem powierzchni. Spark B posiada

pracy przy tym projekcie – mówi Monika

Kompleks został wybudowany przez

certyfikację potwierdzającą, że jest prze-

Rogucka, Leasing Director w Corees

spółkę biurową Skanska.

strzenią tworzoną i zrealizowaną z myślą

Polska.

– W Corees, zgodnie z naszą dewizą

o jego przyszłych najemcach i ich pracow-

– People first – Then places – człowieka

nikach. Jako że dostępnej powierzchni nie

Źródło: Corees Polska

PRZYJAZNE PODEJŚCIE DO INWESTORÓW SPRZYJA
ROZWOJOWI TRÓJMIEJSKIEGO RYNKU BIUROWEGO
Trójmiasto jest trzecim największym

odpowiadają za zaledwie 30% zasobów.

stolica jakości życia, również w tej kate-

regionalnym rynkiem biurowym w Pol-

Zgodnie z danymi Savills, w ciągu pierw-

gorii chce być wzorem do naśladowania

sce. Całkowite zasoby Gdańska, Gdyni

szych trzech miesięcy 2022 roku w całej

– komentuje Marcin Grzegory, zastępca

i Sopotu przekroczyły właśnie 1 mln

aglomeracji trójmiejskiej wynajęto 22

dyrektora, Invest in Pomerania.

m kw. powierzchni – podała firma dorad-

500 m kw. nowoczesnej powierzchni

Zgodnie z danymi Savills, na koniec

cza Savills, która niedawno otworzyła

biurowej i był to wynik o 58% wyższy

marca 2022 r. współczynnik powierzchni

swój oddział na Pomorzu. W pierwszym

w porównaniu z ostatnim kwartałem

niewynajętej w Trójmieście wyniósł 14,3%

kwartale 2022 r. w Trójmieście wróciła

roku 2021. Daje się zaobserwować dużą

i wzrósł o 2,1 pp. w ujęciu kwartalnym.

również aktywność na rynku najmu,

aktywność najemców z sektora IT i usług

W I kw. 2022 r. miesięczne stawki w naj-

a odnotowany popyt był niemal o połowę

dla biznesu, którzy łącznie odpowiadali

bardziej prestiżowych lokalizacjach, póki

wyższy niż pod koniec ubiegłego roku.

za ponad połowę całkowitego popytu.

co utrzymują się w przedziale 12-14,75

Zgodnie z najnowszym raportem

– Trójmiasto jest czwartym co do

Savills Spotlight: Rynek biurowy w Trój- wielkości ośrodkiem centrów usług biz-

euro za m kw. miesięcznie.
Według ekspertów Savills poziom

mieście, w ciągu pięciu ostatnich lat w Trój-

nesowych w Polsce. Aktualnie w regionie

czynszów bazowych w Trójmieście w naj-

mieście oddano do użytku 373 500 m kw.

działa 181 takich podmiotów, w których

bliższej przyszłości powinien, mimo m.in.

nowej powierzchni. Niezmiennie naj-

zatrudnienie znajduje blisko 35 000 spe-

rosnących kosztów budów po stronie

większym ośrodkiem biurowym w regio-

cjalistów z różnych dziedzin. Obserwujemy

deweloperów oraz wysokiej inflacji, utrzy-

nie jest Gdańsk dysponujący ponad

dynamiczny rozwój tego sektora, który

mać się na stabilnym poziomie. Głównymi

755 000 m kw. powierzchni, co stanowi

od 2016 r. powiększył się o 50%. Rozma-

czynnikami przemawiającymi za taką

ponad trzy czwarte całego trójmiejs

wiając z inwestorami zainteresowanymi

sytuacją są wysoki poziom pustostanów

kiego rynku. Następna w kolejności jest

prowadzeniem działalności na Pomorzu

w regionie oraz kolejne powstające pro-

Gdynia z zasobami przekraczającymi

widzimy, że kwestia wyboru odpowied-

jekty biurowe. Chęć wynajmujących

200 000 m kw. W Sopocie zasoby biurowe

niego biura jest jedną z pierwszych decyzji,

do podnoszenia czynszów prawdopodob-

wynoszą niewiele ponad 35 000 m kw.

jakie podejmują. Również firmy już obecne

nie zostanie wyhamowana przez konku-

powierzchni.

w Trójmieście doskonale zdają sobie

rencję, zwłaszcza wśród właścicieli nowo

Rynek biurowy w Trójmieście jest

sprawę, że chcąc zatrudnić i utrzymać

dostarczanej powierzchni, która będzie

stosunkowo młody. Około 38% całkowi-

wartościowych pracowników, konieczne

stopniowo wchłaniana przez najemców.

tej podaży to budynki niemające więcej

jest zapewnienie im nowoczesnej prze-

niż pięć lat, a budynki starsze niż 10 lat

strzeni biurowej. Trójmiasto, jako polska
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Źródło: Savills
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Wirtualne spacery po budynkach JLL.
Innowacje w zarządzaniu wynajmowaniem
nieruchomości biurowych
Pełne zautomatyzowanie procesu najmu powierzchni biurowych staje się możliwe dzięki narzędziu
SQAR Plan, które wdraża JLL w zarządzanych przez siebie obiektach. Zaproponowane rozwiązanie
dobrze ilustruje korzyści ze stosowania udogodnień cyfrowych w sektorze nieruchomości.

Na wdrożeniu intuicyjnej platformy

mają dostęp do informacji o każdej

internetowej SQAR Plan, której dostawcą

zmianie i możliwość powrotu do dowol-

jest Spantium, powinna skorzystać sze-

nego układu aranżacji, który był wcze-

roka grupa odbiorców: od agentów, przez

śniej zaproponowany.

najemców, project i facility managerów,

Narządzie jest cały czas rozwijane

po projektantów, architektów i doradców.

– w niedalekiej przyszłości użytkownicy

Narzędzie usprawni współpracę mię-

mają mieć dostęp do interaktywnego

dzy wszystkimi stronami zaangażowa-

przeglądu aktualnej sytuacji w obiektach

nymi w projekt wynajęcia biura, zapew-

pod wynajem; w trakcie opracowania jest

niając im szereg korzyści, m.in. możli-

też automatyzacja procesów projektowa-

wość łatwego zarządzania portfelem

nia powierzchni i szacowania kosztów.

Dzięki wykorzystaniu
nowej platformy
digitalowej zarówno
wynajmujący, jak
i najemcy powierzchni
biurowych, powinni
odczuć zupełnie nową
jakość usług.

budynków oraz śledzenie dokumentów
i wniosków najemców. System pozwala
na natychmiastowy dostęp do szacunkowych aktualnych wycen wykończenia
powierzchni biurowej, co pozwala zoptymalizować aranżację wnętrz już na wczesnym etapie.

EFEKTYWNOŚĆ PONAD WSZYSTKO
Dzięki nowoczesnej technologii i pełnej
automatyzacji, rozwiązanie skutecznie
optymalizuje procesy poszukiwania nieruchomości, skracając je do absolutnego
minimum. To, co dotychczas trwało przynajmniej kilka dni, system umożliwia niemal natychmiast. SQAR Plan pozwala
także na spacery VR, jak również wykorzystanie technologii augmented reality
(AR). Ułatwia też zaawansowaną wizualizację projektów, automatycznie generując modele 3D powierzchni biurowej na podstawie rysunków 2D. Dzięki
archiwizacji korekt przeprowadzonych
w trakcie procesu, wszystkie strony
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KLIENT W CENTRUM UWAGI

zaangażowanym w proces najmu. Nowa-

komercyjnych na wyższy bieg. Narzędzie

Dzięki wykorzystaniu nowej platformy

torskie rozwiązanie jest odpowiedzią

ułatwi digitalizację tych obszarów rynku,

digitalowej zarówno wynajmujący, jak

na oczekiwania potencjalnych klientów,

które do tej pory jeszcze nie przeszły trans-

i najemcy powierzchni biurowych, powinni

którzy możliwie szybko i na wyciągnięcie

formacji. To także wdrożenie w praktyce

odczuć zupełnie nową jakość usług.

ręki chcą mieć dostęp do powierzchni biu-

kolejnych założeń naszej strategii. Jako

rowych oferowanych przez firmę.

JLL dążymy bowiem do tego, aby mieć

Na praktyczną stronę oprogramowania oraz ogromną łatwość, z jaką się
z niego korzysta, zwraca uwagę Piotr
Kamiński, Head of Office Leasing w JLL
– SQAR to przede wszystkim praktyczne
rozwiązania, które usprawniają procesy.
Przykładowo program umożliwia porównywanie planów powierzchni kilku lokalizacji i ich analitykę, a także daje możliwość przechowywania dokumentacji
budynkowej, dzięki czemu wszyscy zainteresowani mają zawsze dostęp do najbardziej aktualnych planów i mogą dzięki
temu z łatwością zarządzać budynkami.

wkład w zrewidowane, zupełnie nowe

Wprowadzenie
rozwiązania SQAR
to prawdziwa cyfrowa
rewolucja, która
wprowadzi rynek
nieruchomości
komercyjnych
na wyższy bieg.

Dostęp z poziomu przeglądarki powoduje,

postrzeganie branży nieruchomości i jako
lider tego procesu chcemy budować naszą
przewagę konkurencyjną – skomentował
Mateusz Bonca, CEO JLL Polska.
Wchodzenie we współpracę z liderami innych sektorów, takimi jak dos
tawca platformy digitalowej SQAR,
wynika ze strategicznego założenia o celowości łączenia eksperckiej wiedzy
i doświadczenia z różnych branż. Oprogramowanie do tej pory było wykorzystywane przez czołowych graczy wśród
deweloperów, pośredników i biur archi-

że praca z programem jest prosta i nie

REALIZACJA STRATEGII JLL W PRAKTYCE

tektonicznych, a być może wkrótce sta-

wymaga dodatkowych aplikacji.

Ogłoszenie przez JLL wyłącznego part-

nie się standardem na rynku powierzchni

Nowy workflow jest przyjazny

nerstwa na wdrożenie platformy SQAR

biurowych.

dla nietechnicznych użytkowników,

w Polsce jest kolejnym krokiem w reali-

a do procesów planowania przestrzeni

zowaniu w praktyce założeń nowej stra-

biura wykorzystywana jest technolo-

tegii firmy.

gia AI. Oprogramowanie SQAR umożli-

– Wprowadzenie rozwiązania

wia oszczędność czasu i kosztów, czyli

SQAR to prawdziwa cyfrowa rewolucja,

to, na czym zależy wszystkim stronom

która wprowadzi rynek nieruchomości
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Orientarium
– najnowocześniejsze zoo w Europie!
Największy słoń indyjski w Europie, zagrożone wyginięciem orangutany sumatrzańskie i gigantyczne krokodyle
gawialowe. W wolnej chwili skocz do Azji! Orientarium Zoo Łódź zaprasza na fantastyczną przygodę.

Prace przy realizacji Orientarium rozpo-

gawialowego, Krakena i jego partnerkę,

JEDYNE TAKIE W POLSCE!

częły się we wrześniu 2018 roku. W tym

Penelopę, orangutany sumatrzańskie –

W Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym

czasie powstał największy kompleks

Ketawę, Budiego i Joko, gibony, langury

hodowane są zwierzęta, których w żad-

w Europie prezentujący faunę i florę Azji

jawajskie, binturongi, myszojelenie oraz

nym innym zoo w Polsce nie zobaczymy,

Południowo-Wschodniej. Ponad 1300 ryb

niedźwiedzie malajskie. W tej części

w tym m.in.: krokodyle gawialowe,

w strefie oceanicznej, najdłuższy tunel

także latają azjatyckie ptaki.

orangutany sumatrzańskie, jeżozwierze

podwodny, 35 gatunków zwierząt w sa-

Podczas zwiedzania można obser-

mym budynku Orientarium (a w całym

wować pokazowe karmienia zwierząt,

palawańskie, niedźwiedzie malajskie

zoo ponad 550) – to wszystko można

m.in. niezwykle widowiskową kąpiel

Orientarium zajmuje powierzchnię

zobaczyć w łódzkim Orientarium.

połączoną z karmieniem słoni indyj-

blisko 10 pełnowymiarowych boisk pił-

i riny gitarowe.

skich, karmienie orangutanów suma-

karskich. To największy tego typu obiekt

KTO ZAMIESZKAŁ W ORIENTARIUM?

trzańskich, niedźwiedzi malajskich czy

w Polsce i jeden z największych oraz naj-

Część ekspozycyjna została podzielona

rekinów. Szczegóły znajdują się na stro-

nowocześniejszych w Europie. Kom-

na 4 strefy. W pierwszej z nich – słoniarni

nie: www.orientarium.lodz.pl.

pleks został podzielony na dwie części –

– zobaczymy największego słonia indyjskiego w Europie, Alexandra oraz jego
młodszego kolegę, Taru. Tutaj też znajduje się strefa wolnych lotów. Nad głowami latają m.in. czapelki złotawe.
Druga strefa, zwana Celebes,
podzielona jest na dwa wybiegi. Jeden
z nich zajmują wyderki orientalne, Marlenka i Vincent, jeżozwierze palawańskie,
kur bankiwa oraz anoa nizinne. Na drugim zamieszkała rodzina makaków –
Punjub, Calineczka, Naomi oraz Jaya.
W kolejnej części – oceanicznej
– znajduje się ponad 1300 ryb, w tym
rekiny, rzadko spotykane riny gitarowe,
rekiny brodate, żarłacze rafowe czarnopłetwe oraz płaszczki – orlenie plamiste
i Himantury. Gatunki te można podziwiać z poziomu najdłuższego w Polsce, 26-metrowego podwodnego tunelu.
W mniejszych zbiornikach pływają m.in.
koniki morskie, rogatnice, rozdymki
oraz apogony.
Ostatnia, najgorętsza strefa Orientarium, to Wyspy Sundajskie. To królestwo kilku gatunków zwierząt. Spotkamy

Podczas zwiedzania
można obserwować
pokazowe karmienia
zwierząt, m.in. niezwykle
widowiskową kąpiel
połączoną z karmieniem
słoni indyjskich.

tutaj rekordowych rozmiarów krokodyla
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ekspozycyjną i konferencyjną. Centrum

w Orientarium Zoo Łódź. Każde urodzone

Z myślą nie tylko o najmłodszych,

konferencyjne ma powierzchnię ponad

w zoo zwierzę jest ważne dla zachowa-

ale również nieco starszych dzieciach,

5200 m2. Znajduje się tutaj 7 nowocze-

nia ginących gatunków.

na terenie ogrodu powstał nowocze-

śnie wyposażonych sal. Jest to doskonała
przestrzeń do organizacji eventów, spotkań biznesowych, konferencji i innych
uroczystości.

MISJA OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH
Ogrody zoologiczne na całym świecie pełnią bardzo ważną rolę, zwłaszcza obecnie, gdy środowisko naturalne jest tak
dewastowane przez człowieka.
– Podstawową misją ogrodów zoolo-

sny park linowy, na którym w godzi-

W Łódzkim Ogrodzie
Zoologicznym
hodowane są zwierzęta,
których w żadnym
innym zoo w Polsce
nie zobaczymy.

gicznych jest ochrona ginących gatunków,

nach otwarcia zoo można spędzić
aktywnie czas. Park znajduje się przy
budynku Wiwarium. Poszaleć można
też na dwóch ogólnodostępnych placach zabaw.
Nie tylko dzieci mogą liczyć na
dodatkowe atrakcje. Każdy zwiedzający
może zadbać o skórę dłoni. Wszystko
dzięki specjalnym akwariom, które
stanęły w budynku Orientarium (przy
basenie dla słoni indyjskich). We wnę-

edukacja oraz wspieranie puli genetycznej

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

trzu dwóch dużych zbiorników pły-

dzikich zwierząt, które są zagrożone wygi-

Najmłodsi mogą nie tylko podziwiać zwie-

wają brzany ssące. Są to ryby żywiące

nięciem w naturalnym środowisku. Rola

rzęta, lecz także skorzystać z dodatko-

się martwym naskórkiem. Są stosowane

ogrodów w ciągu ostatnich kilkudziesię-

wych atrakcji. We wnętrzu Orientarium

w zabiegach leczniczych i pielęgnacyj-

ciu lat diametralnie się zmieniła i nadal się

pojawiło się kilka interaktywnych wież

nych – doskonale oczyszczają i peelin-

zmienia. Z roli takiej, głównie pokazowej,

oraz stolików, które oferują rozmaite gry

gują. Ważne jednak, by przed włoże-

przekształcamy się w ośrodki, które fak-

i zabawy związane z tematyką zwierzęcą.

niem dłoni do zbiorników, dokładnie

tycznie wspierają ochronę ginących gatun-

Przy podwodnym tunelu została zamon-

je umyć.

ków. Ja od lat opiekuję się orangutanami.

towana interaktywna podłoga, na której

Czas zwiedzania umilą fotobudki,

To bardzo ciekawy, ale jednocześnie bar-

dzieci również mogą miło spędzić czas.

które znajdują się zarówno w budynku

dzo zagrożony, głównie przez człowieka,

Na terenie nowoczesnego kompleksu

Orientarium, jak i na świeżym powie-

gatunek. Chcemy uświadomić wszystkim,

pojawiły się także specjalne zabawki,

trzu. Dla zwiedzających przygotowano

że nasze wybory są ważne dla ochrony

które po uruchomieniu opowiadają

także bogatą ofertę gastronomiczną,

zwierząt na całym świecie – mówi Michał

ciekawostki o gatunkach zamieszkują-

m.in. sushi/ramen, naleśnikarnię,

Krause, kierownik sekcji hodowlanej

cych Orientarium.

Candy shop, bubble tea czy pizzerię.

Focus on Business Polska | lipiec–sierpień 2022

55

INWESTYCJE

z odwiedzających może dołożyć swoją
cegiełkę i mieć wkład w ochronę przyrody
– dodaje prezes ogrodu.

GDZIE ZAPARKUJEMY? JAK DOJEDZIEMY
DO ORIENTARIUM?
Do nowoczesnego kompleksu dojedziemy
komunikacją miejską z każdej części
Łodzi. Powstała również specjalna linia
ZOO, która bezpłatnie dowozi ze wszystkich dedykowanych Orientarium parkingów pod sam obiekt.

WYJĄTKOWE MURALE NA TERENIE
ORIENTARIUM

dla słoni swoją pracę dyplomową wyko-

Na terenie Orientarium oraz całego ogro-

nała Zuzanna Milewska, artystka z łódz-

du zoologicznego, we współpracy z Łódz-

kiej Akademii Sztuk Pięknych. Przy base-

kim Centrum Wydarzeń, powstały piękne

nie słoni indyjskich Magdalena Lauk

murale przedstawiające zwierzęta za-

stworzyła z kolei kaligraficzny mural.

Na zewnętrznym murze przy wybiegu

mieszkujące Azję Południowo-Wschodnią.

Obrazy na ścianach Orientarium

– Dziewięciu artystów z Łodzi i Wro-

są doskonałym uzupełnieniem całego

cławia stworzyło łącznie 14 murali. Ich

Łódzkie zoo otoczone
jest ponad stuletnim
parkiem, a misją
ogrodu jest nie tylko
ochrona zagrożonych
gatunków zwierząt,
lecz także otaczającej
nas przyrody.

obiektu i idealnie z nim współgrają.
Do dyspozycji gości, którzy wybiorą

tematykę zdeterminował sam obiekt.

się do zoo własnym samochodem, jest

najbardziej adekwatną i naturalną treścią

ILE ZAPŁACIMY ZA BILET
DO ORIENTARIUM?

obrazów, które powstają w takim miejscu

Wraz z otwarciem nowego kompleksu

• Atlas Arena – 560 miejsc

jak to. Całość koncepcji opiera się jednak

na terenie zoo uruchomiono nowy cen-

• Aquapark Fala – 180 miejsc

na różnorodności formalnej. Istotne jest,

nik. Jeden bilet umożliwia zwiedzanie

• Parking przy ul. Krakowskiej

aby zwiedzający, spacerując po poszcze-

całego ogrodu. Za wejście zapłacimy

gólnych sektorach Orientarium, mieli oka-

40 złotych. Cena ta będzie obowiązy-

zję zobaczyć różnorodną, skontrastowaną

wać w przypadku osób z aktywną Kartą

w stosunku do siebie estetykę oraz spo-

Łodzianina. Pozostali za bilet zapłacą

sób ujęcia poszczególnych zwierząt. Myślę,

70 złotych. – Przeanalizowaliśmy ceny

Wszystkie parkingi dla gości indy-

że każdy znajdzie tutaj coś, co wpasuje się

innych obiektów w segmencie rozrywki

widualnych zapewniają dojście do obiektu

w jego gust – podkreśla Michał Bieżyński,

w województwie łódzkim i zdecydowanie

w kwadrans.

kurator projektu z ramienia Łódzkiego

możemy powiedzieć, że zoo nie będzie naj-

– Pamiętajmy, że nasze zoo otoczone

Centrum Wydarzeń.

droższą atrakcją w regionie – podkreśla

jest ponad stuletnim parkiem, a misją

Arkadiusz Jaksa, prezes zoo.

naszego ogrodu jest nie tylko ochrona

Przedstawienia zwierząt wydają się być

Zobaczymy tutaj m.in. realistyczne

5 parkingów:

– 158 miejsc
• Parking przy ul. Krzemienieckiej
– 42 miejsca
• Parking przy al. Unii – 360 miejsc

obrazy wykonane przez Macieja Biele-

– Misją ogrodów zoologicznych jest

zagrożonych gatunków zwierząt, lecz

wicza oraz te w pełni graficzne, oparte

zapewnienie jak najlepszych warunków

także otaczającej nas przyrody. Dodam,

na płaskiej plamie barwnej „Otec-

hodowanym, często krytycznie zagrożo-

że większość obiektów tego typu w Euro-

kiego” i Bartka Bojarczuka. Powstały

nym wyginięciem, gatunkom zwierząt.

pie nie oferuje miejsc parkingowych przed

także murale charakteryzujące się bar-

Zakup specjalistycznej karmy, profesjo-

wejściem – mówi Arkadiusz Jaksa.

dzo dużym detalem autorstwa Oli Czu-

nalna opieka weterynaryjna, urozma-

Zapraszamy do nowoczesnego kom-

dżak i Pawła Ponichtery, a także lekko

icanie wybiegów – to tylko część długiej

pleksu! Obiekt jest czynny codziennie od

szkicowe, linearne dzieła Oli Ignasiak.

listy kosztów, które trzeba ponieść. Każdy

9:00 do 19:00 (kasy czynne godzinę krócej).

Więcej informacji
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
ul. Piotrkowska 104a, 90-926 Łódź
tel.: 42 638 59 39, fax: 42 638 59 40, e-mail: boi@uml.lodz.pl
www.lodz.pl, Linkedin: Invest in Lodz
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Przewagi konkurencyjne
Bielska-Białej – miasta
kompaktowego, idealnego
do życia, kariery i wypoczynku
W dzisiejszym świecie coraz częściej obserwujemy trendy, według których osoby aktywne zawodowo
zamiast wybierać wielkie, zwykle zatłoczone ośrodki miejskie, decydują się na związanie swojego życia
zawodowego i rodzinnego ze średniej wielkości miastami, tak zwanymi miastami kompaktowymi.

Czym właściwie jest owa kompakto-

wszystkim transport samochodowy, chce

organizację prawdopodobnie najwięk-

wość? Współcześnie urbaniści definiują

w najbliższych latach postawić na rozbu-

szej rowerowej imprezy w Polsce – festi-

ideę miasta kompaktowego jako mia-

dowę sieci ścieżek rowerowych, uprzywi-

walu Happy Bike Beskidy, który odbył się

sta, gdzie odległości między miejscami

lejowaniu ruchu pieszego oraz transportu

w weekend 25-26 czerwca tego roku.

zamieszkania, pracy, nauki, usług czy

publicznego, w tym systematyczne zwięk-

Co jeszcze stanowi o atrakcyjno-

wypoczynku są niewielkie, zaś znaczną

szanie wykorzystania ekologicznego

ści Bielska-Białej na tle polskich czy

część podróży można odbyć na rowerze

taboru autobusowego, ograniczającego

innych europejskich miast? Wysoki

bądź pieszo, a komunikacja publiczna

skalę negatywnych skutków emisji zanie-

poziom kształcenia, zarówno na pozio-

stanowi atrakcyjny i popularny wśród

czyszczeń komunikacyjnych oraz hałasu.

mie szkół licealnych, jak i zawodowych,

mieszkańców środek transportu. Idea
miasta kompaktowego to urbanistyczny
cel i dążenie wielu europejskich miast.
Potocznie, miasto kompaktowe – zwane
inaczej 15-minutowym – to miasto, gdzie
po prostu dobrze się mieszka w czystym,
a zwłaszcza ekologicznym otoczeniu.
Idealnym przykładem takiego właśnie miasta jest Bielsko-Biała. Do stolicy
Podbeskidzia coraz chętniej przeprowadzają się z wielkomiejskich ośrodków
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Bielsko-Biała, po wielu latach inwestycji w rozwój
i modernizację infrastruktury drogowej usprawniającej
przede wszystkim transport samochodowy, chce
w najbliższych latach postawić na rozbudowę sieci
ścieżek rowerowych, uprzywilejowaniu ruchu pieszego
oraz transportu publicznego.

młode rodziny, które cenią sobie jego

Włodarze miasta liczą, że miesz-

niewątpliwie znacząco przyczynia się

kompaktowość oraz położenie w otocze-

kańcy zmienią swoje nawyki trans-

także do dynamicznego rozwoju miasta.

niu pasm górskich.

portowe i przesiądą się z prywatnych

W Bielsku-Białej znajduje się najwięk-

Jednym z celów strategicznych

samochodów do autobusów miejskich

sza na Podbeskidziu uczelnia wyższa –

uchwalonej w maju tego roku Strategii

i na rowery. Tym bardziej, że Bielsko-

Akademia Techniczno-Humanistyczna,

Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku jest

-Biała to mekka rowerzystów. Miasto

kształcąca studentów na cenionych kie-

założenie, iż Bielsko-Biała ma być wła-

licznie odwiedzają miłośnicy kolarstwa

runkach technicznych, takich jak: auto-

śnie miastem kompaktowym, rozwijają-

górskiego z Polski, Czech i Słowacji, by

matyka i robotyka, informatyka czy

cym ekologiczny system transportowy.

pojeździć na najlepszych w Polsce gór-

budowa maszyn. Absolwenci tych kierun-

W tym miejscu należy zaznaczyć, że mia-

skich trasach rowerowych Enduro Tra-

ków są niezwykle pożądani na lokalnym

sto Bielsko-Biała, po wielu latach inwesty-

ils, wybudowanych w masywie Szyn-

rynku pracy, z uwagi na obecność na tere-

cji w rozwój i modernizację infrastruk-

dzielni. Bielsko-Biała stawia promocyj-

nie miasta licznych firm z branży IT oraz

tury drogowej usprawniającej przede

nie na turystykę rowerową, m.in. poprzez

sektora automotive. Kierunki techniczne
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Panorama miasta. Fot.: Paweł Sowa.

to nie jedyne kierunki, na jakich można

z Bielska-Białej czy Podbeskidzia, ale

Z pewnością do Bielska-Białej

kształcić się w Bielsku-Białej. Akademia

z całego województwa śląskiego. Rozbu-

przyciąga również niezwykła przyroda

oferuje ponadto możliwość kształcenia

dowa szpitala onkologicznego w Bielsku-

będąca na wyciągnięcie ręki. Bielsko-

na kierunkach filologicznych, na zarzą-

-Białej została uznana za jedną z dziesię-

-Biała to bowiem miasto położone u pod-

dzaniu przedsiębiorstwem, ochronie śro-

ciu Top Inwestycji Komunalnych 2022

nóża Beskidów. Wiele szlaków turystycz-

dowiska, transporcie czy na cieszących

roku. Osobom przyjeżdzającym do miasta

nych zaczyna się właśnie tutaj. Spora

się coraz większym zainteresowaniem

rzuca się też w oczy wysoka liczba pry-

część z nich to trasy spacerowe, na któ-

kierunkach medycznych, takich jak: pie-

watnych placówek medycznych i ośrod-

rych poradzi sobie każdy początkujący

lęgniarstwo czy ratownictwo medyczne.

ków rehabilitacyjnych, z usług których

turysta. Rozpoczynając wędrówkę w Biel-

Ofertę studiów na Akademii uzupełnia

korzystają pacjenci również z innych

sku-Białej, możemy dotrzeć na kilkana-

kilka prywatnych uczelni wyższych dzia-

regionów kraju.

ście szczytów górskich. Miłośnicy nar-

łających w Bielsku-Białej.

ciarstwa natomiast mogą skorzystać

Miasto kompaktowe to także miasto, w którym mieszkańcy mają łatwy
dostęp do usług publicznych, w tym
w szczególności do opieki zdrowotnej.
W tym aspekcie Bielsko-Biała poszczycić
się może jednym z najnowocześniejszych
szpitali onkologicznych w kraju. Ogromne
wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę, w tym w nowoczesny sprzęt oraz
wykwalifikowaną kadrę, zaowocowały
powstaniem specjalistycznego ośrodka,
w którym leczeni są pacjenci nie tylko
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zimą z bogatej oferty niedaleko położo-

Rozbudowa szpitala
onkologicznego
w Bielsku-Białej
została uznana za
jedną z dziesięciu
Top Inwestycji
Komunalnych 2022 r.

nych od miasta ośrodków narciarskich
w Szczyrku czy Wiśle.
Komfort życia w Bielsku-Białej
zwiększają także powstające w rożnych
zakątkach miasta parki kieszonkowe
nazywane Ogrodami Bielszczan. Pozwalają one na spędzanie czasu wolnego
w pobliżu miejsca zamieszkania. Aktualnie mieszkańcy Bielska-Białej mogą
wypoczywać m.in. w Ogrodzie Motyli
czy Ogrodzie Różanym, a w niedalekiej
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przyszłości również w Tajemniczym

Walory Bielska-Białej oraz jego

Ogrodzie. Dużą popularnością cieszą się

przewagi konkurencyjnej względem

również przepiękne łąki kwietne, które

innych ośrodków miejskich w Polsce

w niezwykły sposób wzbogaciły eko-

mają swoje odzwierciedlenie w wyso-

system oraz uatrakcyjniły miejski kra-

kich miejscach, jakie miasto osiąga rok-

jobraz. W perspektywie najbliższych

rocznie w rankingach. W samym tylko

dziesięciu lat zakłada się sukcesywne

roku 2022 wartym odnotowania wyni-

zwiększanie udziału terenów zieleni

kiem jest pierwsze miejsce Bielska-Bia-

miejskiej w powierzchni miasta, a także

łej w rankingu miast na prawach powiatu

utworzenie kolejnych parków kieszon-

województwa śląskiego przygotowywa-

kowych i linearnych wzdłuż rzeki Bia-

nym przez Fundację Rozwoju Demokra-

łej, by m.in. podnieść odporność miasta

cji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we

na zmiany klimatyczne.

współpracy z Głównym Urzędem Sta-

Bielsko-Biała jest miastem, które

tystycznym. Celem tego rankingu było

przyciąga do siebie ludzi ceniących sobie

wyłonienie najlepszych gmin i promowa-

work-life balance, a także firmy działa-

nie tych, wyróżniających się pod wzglę-

jące z poszanowaniem tej idei. Miasto

dem rozwoju społeczno-gospodarczego.

daje możliwość pracy i kariery w przy-

W rankingu tym Bielsko-Biała zostawiło

jaznym środowisku oraz uprawiania róż-

w tyle m.in. Katowice (II miejsce) czy

norodnych aktywności w czasie wolnym.

Rybnik (III miejsce). Natomiast w innym,

To, że warto być obecnym na lokal-

ogólnopolskim rankingu oceniającym

nym rynku, z uwagi na wyżej opisane

atrakcyjność miast dla biznesu, przygo-

walory miasta, dostrzega coraz więcej

towanym przez prestiżowy miesięcznik

przedsiębiorców i inwestorów. W ostat-

„Forbes”, Bielsko-Biała zostało sklasyfi-

nim czasie w Bielsku-Białej prężnie roz-

kowane na bardzo wysokim VII miej-

wija się również rynek nieruchomości

scu w Polsce w kategorii miast liczących

komercyjnych, oferujących powierzchnie

od 150 do 299 tys. mieszkańców.

biurowe różnych klas, co ma szczególne

Władze miasta słyną od wielu lat

znaczenie dla rozwoju sektora nowocze-

z bardzo dobrych relacji z biznesem,

snych usług dla biznesu.

o czym świadczy siła lokalnej gospo-

W tym kontekście zdecydowanie

darki, która uznawana jest za jeden

należy wskazać Cavatina Hall – pierw-

z trzech (obok Katowic i Gliwic) ośrod-

szy obiekt w Polsce o spektakularnej

ków wzrostu województwa śląskiego.

architekturze, który stanowi dosko-

Proinwestycyjna polityka władz miasta

nały przykład przenikania się nowocze-

przyciąga do miasta nowych inwestorów

snych przestrzeni biurowych i światowej

oraz zachęca rodzimy kapitał do inwesty-

klasy przestrzeni kulturalnych. Cavatina

cji w mieście.

Hall to miejsce pracy, ale również wyjąt-

Włodarze Bielska-Białej liczą, że rea-

kowa sala koncertowa będąca miejscem

lizacja nowej Strategii Rozwoju Bielska-

wielu prestiżowych wydarzeń kultural-

-Białej do 2030 roku uczyni miasto jesz-

nych, jak chociażby koncertów jazzowych

cze bardziej atrakcyjnym i przyjaznym

w ramach międzynarodowego festiwalu

dla jego mieszkańców i biznesu, a tym

– Bielska Zadymka Jazzowa. W związku

samym podniesie jego konkurencyj-

z olbrzymim zainteresowaniem inwesto-

ność względem innych polskich miast

rów powierzchniami biurowymi w Cava-

w przyciąganiu nowych mieszkańców

tina Hall, kompleks ten rozbudowywany

i inwestycji.

Bielsko-Biała jest
miastem, które
przyciąga do siebie
ludzi ceniących sobie
work-life balance,
a także firmy działające
z poszanowaniem
tej idei. Miasto daje
możliwość pracy
i kariery w przyjaznym
środowisku
oraz uprawiania
różnorodnych
aktywności w czasie
wolnym.

jest obecnie o kolejny budynek biurowy
o łącznej powierzchni ponad 15,5 tys. m2.

Więcej informacji
Urząd Miejski w Bielsku-Białej | Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 4971 486, e-mail: wrg@um.bielsko-biala.pl
www.bielsko-biala.pl
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Jedyny taki katowicki
szczyt do zdobycia

Przez 3 dni wszystkie oczy międzynarodowego świata biznesu, szczególnie z sektora usług
biznesowych i polityki, zwrócone były w stronę Katowic. W dniach 30 maja – 1 czerwca Katowice
były gospodarzem konferencji ABSL Summit 2022 – jednego z najważniejszych wydarzeń w Europie
Środkowo-Wschodniej, analizującego globalne trendy i ich wpływ na rozwój gospodarczy
i społeczny. Organizatorem wydarzenia był Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Tematyka ABSL Summit 2022 objęła trzy

nagrodzony pokojową Nagrodą Nobla

Wystąpienia i debaty obracały się głów-

główne obszary: przywództwo w czasach

za wysiłki na rzecz budowania i rozpo-

nie wokół globalnych wyzwań w obec-

kryzysu, dane i dezinformację jako zja-

wszechniania wiedzy o zagrożeniach,

nych czasach geopolitycznych zmian. Ele-

wiska odziaływujące na decyzje bizne-

jakie niesie ze sobą globalne ocieplenie

mentem scalającym i przewijającym się

sowe, a także zmieniające się otocze-

oraz Garri Kasparow, szachowy arcy-

przez większość sesji był wątek ochrony

nie społeczno-ekonomiczne i koniecz-

mistrz i były mistrz świata, aktywista

klimatu, jak również dotyczący zrówno-

ność jego transparentnego uregulowa-

prodemokratyczny, działacz na rzecz

ważonego rozwoju gospodarczego.

nia. Całe wydarzenie uświetniła obecność

praw człowieka i mówca biznesowy.

Liczby mówią same za siebie:

i wystąpienia największych sław między-

Na wydarzeniu obecni byli także: Alek-

ponad 1100 uczestników – liderów biz-

narodowej polityki, biznesu i kultury

sander Kwaśniewski – były prezydent RP,

nesu, przedstawicieli administracji krajo-

w roli prelegentów. Swoje wystąpienia

czy światowej sławy pisarz o górnoślą-

wej i światowej, ekspertów, naukowców

wygłosili: Al Gore – wiceprezydent USA,

skich korzeniach – Szczepan Twardoch.

oraz najbardziej opiniotwórcze media,

Budynek NOSPR w Katowicach – miejsce tegorocznej
konferencji ABSL Summit 2022. Fot.: com.tv/UMK.
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100 paneli i niezliczone możliwości

w Polsce. Prawie 30 tys. osób jest już

również szeroka oferta powierzchni biu-

networkingu. Szczyt jest tylko jednym

zatrudnionych w 126 centrach, przez co

rowych o różnorodnym standardzie, jaką

z przykładów międzynarodowych wyda-

usługi biznesowe można uznać za mocną

dysponują Katowice. Na koniec I kw. 2022

rzeń na dużą skalę, takich jak: kongresy,

specjalizację lokalną. Większość zatrud-

r. zasoby biurowe wyniosły 715 000 m2,

konferencje i festiwale, które odbywają

nionych specjalistów pracuje w centrach

a na rynek trafiło pięć projektów biuro-

się w Katowicach.

zlokalizowanych w Katowicach, które

wych oferujących rekordową nową podaż

Wybór Katowic jako gospodarza

dają zatrudnienie 82% wszystkich osób

powierzchni wynoszącą 116 500 tys. m2.

tego międzynarodowego wydarzenia nie

z sektora. Na przestrzeni ostatnich 5 lat

Jak podkreślił Marcin Krupa, Pre-

powinien już nikogo dziwić. Katowice, a co

zatrudnienie w centrach usług w Katowi-

zydent Katowic: – Wzrost sektora ozna-

za tym idzie cała Metropolia, jako pierw-

cach i GZM wzrosło o 67,6%, co stworzyło

cza dobrą kondycję naszej lokalnej gospo-

sza w Polsce generująca ok. 8% polskiego

łącznie 12 tys. nowych miejsc pracy. Pro-

darki, co jest dowodem na skuteczność

PKB, to ogromne bogactwo gospodarcze,

gnozowany poziom zatrudnienia w I kw.

obecnej strategii rozwoju. Jednym z istot-

społeczne, intelektualne, komunikacyjne

2023 r. wyniesie ponad 32 tys. osób.

niejszych zasobów współczesnego świata

i kulturowe, a potencjał inwestycyjny Gór-

Najwięcej obecnych inwestycji

jest wiedza, a ta, biorąc pod uwagę stały

nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM)

należy do firm z USA (25), Niemiec (13)

rozwój szkół i uczelni na terenie GZM, pro-

zaliczany jest do jednej z najdynamiczniej

oraz Francji (12). Polscy inwestorzy

gram wspierający start-upy oraz globalny

rozwijających się lokalizacji biznesowych

są obecnie właścicielami 35 centrów.

program edukacyjny P-TECH, ma idealne

w Polsce. Miasto Katowice to obecnie wzór

Główną kategorią świadczonych usług

warunki do podnoszenia swojej warto-

transformacji z typowego ośrodka prze-

pozostają usługi IT – 59 centrów (43%

ści. Ukoronowaniem wieloletnich dzia-

mysłowego w tętniącą życiem nowocze-

ogółu zatrudnionych), następnie SSC/

łań w dziedzinie edukacji jest odznacze-

sną metropolię, które, od ponad 3 dekad

GBS (28,3% zatrudnionych) i BPO (17,9%

nie Katowic tytułem Europejskiego Mia-

buduje swoją pozycję jako ważny ośrodek

zatrudnionych). Pozostałe rodzaje usług,

sta Nauki 2024. Stworzy to impuls nie

nauki, kultury i innowacji technologicz-

w tym R&D mają udział w zatrudnieniu

tylko dla miasta, ale i dla całej Polski

nych. Jest to także jeden z najszybciej roz-

na poziomie 10,8%.

pozwalający na zajęcie dobrej pozycji na

wijających się hub’ów dla sektora nowoczesnych usług biznesowych.
Żeby nie być gołosłownym, a wartości Katowic nie opierać jedynie na marketingu narracyjnym, należy przedstawić
konkretne dane, stojące za konsekwent-

Na przestrzeni ostatnich 5 lat zatrudnienie w centrach
usług w Katowicach i GZM wzrosło o 67,6%, co stworzyło
łącznie 12 tys. nowych miejsc pracy.

nie budowanym sukcesem miasta. Źródeł

Inwestorzy od lat wybierający Kato-

europejskim i światowym poziomie. Dla-

nie musimy daleko szukać, gdyż podczas

wice na miejsce swoich inwestycji nie-

tego nie zwalniamy tempa i działamy dalej,

jednego ze spotkań na ABSL Summit 2022

zmiennie wskazują na korzystną lokali-

by wykorzystać szansę, którą otwiera

miała miejsce premiera najnowszego,

zację, koszty oraz potencjał rynku, m.in.

wspomniany tytuł, a tym samym osiągać

tegorocznego Raportu „Sektor usług biz-

pod względem rynku pracy i wielkości

jeszcze lepsze wyniki.

nesowych w Katowicach”.

zasobów wykształconych pracowników,

Zachęcamy do zapoznania się z Ra-

Katowice i GZM w sektorze nowo-

w stosunku do innych państw i miast

portem „Sektor usług biznesowych w Ka

czesnych usług biznesowych stale odno-

regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

towicach” – zapraszamy na stronę inter-

towują tendencję wzrostową. Wzrost ten

Mocną kartą przetargową jest fakt,

netową: www.invest.katowice.eu, nato-

rozwija się dwutorowo, generowany jest

że Katowice i GZM wyróżniają się pod

miast pozostałe informacje i analizy

zarówno przez nowe projekty inwesty-

względem współpracy z lokalnymi uczel-

z katowickiego sektora usług bizneso-

cyjne, jak i inwestorów obecnych i funk-

niami oraz dostępnością wysoko wykwa-

wych, newsy, od gospodarczych, poprzez

cjonujących od dłuższego czasu, którzy

lifikowanych pracowników, tym bardziej,

związane z realizacją inwestycji polep-

decydują się rozszerzyć zakres swoich

że kluczowym ograniczeniem rozwoju

szających funkcjonowanie biznesów czy

usług. W ciągu ostatniego roku na tere-

jest dostępność pracowników posiada-

jakość życia mieszkańców, znajdują się

nie Katowic i GZM postanowiło rozpo-

jących kompetencje przyszłości. Świad-

na profilu miejskim LinkedIn, do którego

cząć swoje inwestycje sześciu nowych

czy o tym uplasowanie się na 2. miej-

obserwowania już teraz zapraszamy:

inwestorów, co daje drugi pod wzglę-

scu w obu kategoriach w rocznym ran-

www.linkedin.com/company/invest-in-

dem nowych inwestycji w sektorze wynik

kingu ABSL. Nie bez znaczenia pozostaje

-katowice.

Więcej informacji
Wydział Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Katowice
www.invest.katowice.eu
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Elektronika kołem zamachowym
pomorskiego przemysłu
Tekst | Radosław Młynarczyk i Tomasz Wrzask

Jakie wyzwania przynosi automatyzacja produkcji i organizacja łańcucha dostaw? Jak wygląda
pomorski rynek edukacji i pracy? Czy kryzys na rynku półprzewodników jest szansą dla prężnie
rozwijającego się regionu?

Pomorze plasuje się w czołówce najle-

Jednocześnie sektor charakteryzuje się

piej prosperujących regionów Europy. Na

swoją odrębną specyfiką w porównaniu

mapie Polski, najprężniejszej gospodarki

z resztą kraju. Podczas gdy przez ostat-

Europy Środkowo-Wschodniej, stanowi

nie dekady rozwijała się przede wszyst-

jeden z najatrakcyjniejszych obszarów

kim produkcja urządzeń konsumenckich

do lokowania biznesu. Swoje siedziby ulo-

(zwłaszcza RTV i AGD), Pomorskie wypra-

kowało tutaj ponad 300 000 firm, w tym

cowało modele fabrykacji skierowane

również z branży elektronicznej.

i zintegrowane z różnymi branżami, m.in.

– Świetnie przeszkolone i wyeduko-

ze sztuczną inteligencją, przemysłem 4.0.,

wane kadry, projekty inwestycyjne naj-

telekomunikacją i branżą motoryzacyjną.

większych graczy, m.in.: Flex, Lacroix Elec-

Dla sektora automotive w regionie pro-

tronics, Aptiv, Intel, Northvolt, Radmor –

dukowane są kamery do jazdy autono-

to wszystko generuje klimat inwestycyjny

micznej, panele dachowe, ładowarki do

dla branży elektronicznej na Pomorzu –

samochodów elektrycznych, systemy

mówi Maciej Marchewka, PR & Marketing

oświetlenia, amplitunery, firmware; dla

Project Manager, Invest in Pomerania.

innych sektorów: urządzenia telekomunikacyjne, układy sterujące, dokumenty
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SPECYFIKA PRODUKCJI ELEKTRONIKI
W POLSCE I NA POMORZU

tożsamości, infrastruktura data centre.

Pod kątem wymiany handlowej wielkość

podchodzą do oferowanych przez sie-

polskiego importu produktów elektro-

bie produktów – w zależności od zapo-

nicznych wciąż nieznacznie przewyższa

trzebowania rynku dostosowują produk-

eksport. W roku 2020 różnica ta dodat-

cję do konkretnych branż, a także stale

kowo się pogłębiła, ze względu na zwięk-

rozwijają wachlarz usług, coraz bardziej

szoną sprzedaż elektroniki użytkowej,

angażując się w działania B+R czy pro-

wynikającą z pandemicznego popytu.

cesy opracowywania nowych produktów.

Jednocześnie firmy bardzo elastycznie

Z kolei produktami, które Polska z sukce-

Ze względu na zmiany klimatyczne,

sami eksportuje, pozostają przede wszyst-

absolutnym priorytetem wielu firm elek-

kim urządzenia RTV, AGD i telekomunika-

tronicznych stało się uzyskanie neutral-

cyjne oraz przewody elektryczne. Należy

ności klimatycznej w przeciągu kolejnych

odnotować, że najszybciej rosnącą grupę

kilku lat. Na coraz szerszą skalę podpisy-

towarów w kontekście eksportu stano-

wane są umowy PPA (długoterminowe

wią baterie i separatory, także klasyfiko-

zobowiązania dostawy prądu, w których

wane w zestawieniach SWAiD jako urzą-

figurują zobowiązania do wykreowania

dzenia elektroniczne.

infrastruktury pod energię odnawialną),

Na Pomorzu produkcja elektro-

a do realizacji trafiają nowe inwestycje

niki od lat pozostaje jedną z kluczo-

w instalacje pozyskiwania zielonej ener-

wych branż zarówno pod kątem zatrud-

gii do wykorzystania w procesach prze-

nienia, jak i działalności eksportowej.

mysłowych. Najwięksi gracze, jak Flex
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czy Aptiv, biorą na swoje barki wytwa-

kadry. Na Pomorzu w sektorze elektro-

Politechnika Gdańska. Oferuje ona aż

rzanie energii, aby uniezależnić się od

nicznym pracuje 14,5 tys. osób, z czego aż

13 kierunków, na których kształci się

dostawców i – przede wszystkim – obni-

12 tys. przy produkcji rozwiązań kompu-

około 5,4 tys. studentów w pożądanych

żyć wskaźnik emisji w przedsiębiorstwie,

terowych, elektronicznych i optycznych.

przez branżę elektroniczną specjaliza-

zaspokoić wymagania klientów i reali-

To najlepszy wynik w całym kraju, stano-

cjach. Firmy z kolei, chcąc dodatkowo

zować światową niskoemisyjną poli-

wiący aż 1/5 wszystkich zatrudnionych

zwiększyć możliwości pozyskania kadr,

tykę energetyczną.

w tej branży w Polsce.

chętnie angażują się w projekty edukacyjne, m.in. wspólne prace przy ukła-

Pomorskie wypracowało modele fabrykacji skierowane
i zintegrowane z różnymi branżami, m.in. ze sztuczną inteligencją,
przemysłem 4.0., telekomunikacją i branżą motoryzacyjną.

daniu programów studiów, praktyki
studenckie, konkursy dla najlepszych
uczniów. Jedną z interesujących inicjatyw
branżowych jest współtworzenie kierunków na studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej pt. „Inżynieria pro-

KADRA – PODSTAWA ROZWOJU BRANŻY
ELEKTRONICZNEJ

Naturalnie kluczową rolą w podaży

dukcji urządzeń elektronicznych” oraz

talentów na rynek odgrywa system edu-

„Zapewnienie jakości w branży technicz-

Żeby zrealizować ambitne projekty inwe-

kacyjny. Uczelnią, która zaspokaja w naj-

nej”. Jest to wspólna inicjatywa uczelni,

stycyjne, potrzebne są wykwalifikowane

większym stopniu potrzeby sektora, jest

Klastra ICT Interizon oraz lokalnych firm.
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Artykuł został opracowany na podstawie
danych zawartych w raporcie Focus on
Electronics Sector in Pomerania, stworzonym
przez Invest in Pomerania w kooperacji
z firmami reprezentującymi branżę
elektroniczną na Pomorzu: Intel, Flex, Lacroix
Electronics, Radmor, Aptiv oraz agencją pracy
Randstad. Raport można znaleźć na stronie
internetowej www.investinpomerania.pl
w zakładce baza wiedzy.

Podobne działania podejmowane są

telekomunikacyjnego i komputerowego

energię elektryczną, gaz, wodę, muszą

w szkołach zawodowych, kształcących 10

na chipy zaowocowało odczuwalnym tąp-

być świetnie skomunikowane, a jedno-

tys. uczniów w zawodach kluczowych dla

nięciem. Dodatkowo sytuację pogorszyło

cześnie położone z dala od potencjalnych

branży. Połowa z nich to technicy infor-

nagłe odbicie sektora motoryzacyjnego

źródeł drgań (np. kolei).

matycy. Firmy, takie jak Flex czy Lacroix

w roku 2021, potęgujące zapotrzebowa-

angażują się we współpracę ze szkołami

nie na mikroprocesory.

Z drugiej strony pojawia się kwestia dostępności odpowiednich kadr. Dla

zawodowymi w lokalnym otoczeniu.

Najwięksi producenci wafli krze-

przykładu kampus produkcyjny Intela

Tworzą m.in. klasy patronackie, których

mowych znajdują się w Azji, a 3 kraje

w Leixlip w Irlandii po finalizacji rozbu-

absolwenci są przygotowywani do pod-

z tego regionu są de facto monopolistami

dowy będzie zatrudniać przeszło 6000

jęcia swojej pierwszej pracy bądź stażu

w tej dziedzinie: 63% fabryk posiada Taj-

osób, m.in. inżynierów elektroniki, auto-

w branży. Współpraca ze szkołami skupia

wan, 18% – Korea, 6% – Chiny. Najwięk-

matyki, chemii. Zatem, pomimo dużego

się na inwestowaniu w bazę techniczno-

szym producentem jest aktualnie TSMC

stopnia automatyzacji produkcji, nie-

-dydaktyczną szkół, przekazywaniu wie-

(Taiwan Semiconductor Manufacturing

zwykle istotny pozostaje dostęp do odpo-

dzy i umiejętności uczniom oraz dosko-

Company), który odpowiada za 54% przy-

wiednich kadr, co Aglomeracja Trójmia-

naleniu zawodowym nauczycieli. Firmy

chodów wszystkich odlewni wafli pół-

sta może bez problemu zapewnić. Warto

mają także możliwość współtworzenia

przewodnikowych na świecie. Pojawiło

także odnotować, że w ramach realizo-

oferty kształcenia zawodowego: opinio-

się więc zapotrzebowanie na produkcję

wanej obecnie analizy na rzecz Invest

wania oraz opracowywania programów

bliżej rynków docelowych, np. w Europie.

in Pomerania, Bank Światowy wskazuje

W kontekście kolejnych ogłasza-

na produkcję związaną z sektorem pół-

nych inwestycji w branży elektronicz-

przewodników jako jedną z branż, które

PÓŁPRZEWODNIKI –
KRYZYS SZANSĄ DLA POMORZA?

nej pojawia się zasadnicze pytanie, czy

Pomorze ma szansę rozwijać w przyszło-

Pomorze może być potencjalną lokaliza-

ści. Biorąc pod uwagę dobrą infrastruk-

Pomorze od kilku lat stara się przycią-

cją fabryki półprzewodników? Niewątpli-

turę oraz świetnie przeszkolone kadry,

gnąć do siebie potencjalną inwestycję

wie kluczowym czynnikiem jest dostęp-

istnieje więc unikalna szansa stworze-

w fabrykę półprzewodników. Szansą

ność odpowiedniego terenu inwesty-

nia zagłębia produkcji półprzewodni-

stał się ogólnoświatowy kryzys na

cyjnego. Fabryki półprzewodników zaj-

ków w Europie Środkowo-Wschodniej.

rynku, spowodowany pandemicznymi

mują wraz z infrastrukturą towarzyszącą

lockdownami. Związane z nimi znaczne

powierzchnię nawet kilkuset hektarów,

zwiększenie zapotrzebowania sektora

generują olbrzymie zapotrzebowanie na

nauczania dla zawodu.

Autorzy: Radosław Młynarczyk, PR & Marketing
Associate; Tomasz Wrzask, PR & Marketing
Project Manager, Invest in Pomerania.

Więcej informacji
Invest in Pomerania
al. Grunwaldzka 472 D, Olivia Business Centre – Olivia Six, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 32 33 256, e-mail: office@investinpomerania.pl
www.investinpomerania.pl
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Rozkwit inwestycji
w Częstochowie

Częstochowa to miasto o dużej rozpoznawalności, które coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność
na biznesowej mapie Śląska i Polski. Rozwój Częstochowy obrazują między innymi dane na temat
systematycznie rosnącego rynku pracy, spadku bezrobocia, rozwoju inwestycji związanych ze
wsparciem usług dla biznesu, ale także w przemyśle, w tym w branżach automotive i w tradycyjnych
dla Częstochowy – przetwórstwa metali i hutnictwa szkła.

W mieście trwają również zakro-

Częstochowa, drugie co do wielko-

stanowi jeden z kluczowych wjazdów z A1

jone na szeroką skalę inwestycje w infra-

ści śląskie miasto liczące ponad 215 000

prowadzący do centrum miasta – ulice

strukturę komunikacyjną zarówno

mieszkańców, znajduje się w strategicz-

Główna, Przejazdowa oraz obejście Św.

lokalną, jak i łączącą Częstochowę z naj-

nej lokalizacji, na skrzyżowaniu wielu

Barbary. Prowadzona jest również prze-

ważniejszymi szlakami komunikacyj-

szlaków transportowych oraz w bezpo-

budowa na dużą skalę mocno obciążonych

nymi w tej części kraju i Europy, to

średniej bliskości do międzynarodowego

miejskich fragmentów DK-91, co obejmuje

jest: TENT Bałtyk – Adriatyk oraz auto-

lotniska Katowice-Pyrzowice, do którego

budowę trzech skrzyżowań bezkolizyj-

stradę A1 przebiegającą w bezpośrednim

dojazd samochodem zajmuje około 40

nych – estakad – mówi Piotr Grzybowski,

sąsiedztwie miasta. Strategiczne położe-

minut. Na terenie miasta prowadzone

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.

nie Częstochowy w centrum kraju, bar-

są zakrojone na szeroką skalę inwesty-

Powstały także trzy zintegrowane węzły

dzo dobra komunikacja drogowa i kole-

cje modernizujące układ drogowy, komu-

przesiadkowe umożliwiające zespolenie

jowa z największymi polskimi miastami

nikację miejską oraz m.in. zwiększające

wszystkich dostępnych w mieście środ-

oraz dostęp do dużej populacji – w pro-

dostępność dróg dla rowerów.

ków transportu zbiorowego z transpor-

mieniu kilkudziesięciu minut jazdy samo-

– Częstochowa zrealizowała rozbu-

tem indywidualnym. Centra przesiad-

chodem mieszka kilka milionów osób –

dowę drogi wojewódzkiej nr 908 w gra-

kowe posłużą też rozwojowi i integracji

to jedne z podstawowych zalet tego roz-

nicach miasta – ul. Monte Cassino – oraz

systemu dróg rowerowych, których jest

wijającego się miasta.

prowadzi przebudowę drogi DK-46, która

obecnie w mieście około 76 kilometrów.
Kompleks biurowy DL Jagiellońska 1 o powierzchni użytkowej
blisko 9000 m2, oferujący nowoczesne powierzchnie biurowe
i handlowe, zlokalizowany przy jednej z najważniejszych
arterii komunikacyjnych miasta – ulicy Jagiellońskiej.
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Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej jest jednym z naszych priorytetów, ponieważ chcemy wykorzystać fakt,
że w zasięgu 90 minut jazdy samochodem
od Częstochowy mieszka 8,5 miliona osób.
W samym tylko 2020 roku na modernizację układu drogowego przeznaczyliśmy 65
milionów złotych z ogólnej puli 155 milionów złotych zainwestowanych w tym czasie na terenie miasta. Pozostałe środki były
przeznaczone między innymi na budowę
parku wodnego, remont promenady śródmiejskiej, czy termomodernizację obiektów
publicznych – zaznacza Piotr Grzybowski.
Częstochowa oferuje dogodne po

Stare Miasto, Częstchowa.

łączenia kolejowe z najważniejszymi
ośrodkami miejskimi w kraju: dojazd

za rozbudową tego sektora są również pla-

Group, będącej polskim inwestorem

do Warszawy pociągiem zajmuje nieco

cówki edukacyjne mające swoją siedzibę

i deweloperem, która na terenie Często-

ponad dwie godziny, do Katowic niewiele

na terenie miasta i dostarczające wykwa-

chowy zrealizowała kompleks biurowy

ponad godzinę, a do Wrocławia niecałe

lifikowane kadry. Na sześciu częstochow-

DL Jagiellońska 1 o powierzchni użytko-

dwie godziny. Kraków i Łódź położone są

skich uczelniach, w tym na politechnice,

wej blisko 9000 m2, oferujący nowocze-

w odległości zaledwie półtorej godziny

w sumie studiuje blisko 13 000 osób i są to

sne powierzchnie biurowe i handlowe,

jazdy koleją. W bieżącym roku ma rów-

kierunki kształcące pożądanych na rynku

zlokalizowany przy jednej z najważniej-

nież ruszyć budowa nowego Dworca Czę-

pracowników: ponad 1650 osób studiuje

szych arterii komunikacyjnych miasta –

stochowa Osobowa w miejscu funkcjo-

na kierunkach inżynieryjno-technicz-

ulicy Jagiellońskiej.

nującego obecnie budynku, który zosta-

nych, technologie informatyczne studiuje

– W Częstochowie, wraz ze wzro-

nie wyburzony. PKP S.A. planuje stwo-

blisko 1000 osób, a ponad 1000 studiuje

stem poziomu zasobności mieszkańców

rzyć obiekt o zróżnicowanych funkcjach

nauki medyczne. Architektura i budow-

i rozwojem miasta, rośnie także zapo-

(na terenie nowego dworca znajdą się

nictwo to kierunki, na których kształci

trzebowanie na nowoczesne powierzch-

także przestrzenie przewidziane pod han-

się obecnie ponad 560 osób – podkreśla

nie mieszkalne. Najbardziej widoczne są

del i usługi) i o nowoczesnej bryle, dosto-

Anna Tymoshenko, Kierownik Centrum

obecnie inwestycje w budownictwo wielo-

sowany do potrzeb osób o ograniczonej

Obsługi Inwestora w Częstochowie.

rodzinne w dzielnicy Parkitka. Poza tym

sprawności ruchowej, wykorzystujący

– Częstochowski hub biznesowy lata

budynki i osiedla mieszkaniowe w zabu-

nowoczesne technologie w zakresie bez-

świetności ma zdecydowanie przed sobą.

dowie szeregowej, apartamentowej, wie-

pieczeństwa i ekologii. Inwestycja ta to

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej,

lorodzinnej powstają też w dzielnicach:

jeden z kluczowych projektów w ramach

w tym układu drogowego w mieście, atrak-

Lisiniec, Grabówka, Północ, Podjasno-

Programu Inwestycji Dworcowych 2016-

cyjne warunki dla inwestorów chcących

górska, Stradom, Kiedrzyn, Wyczerpy

2023, który obejmuje ponad 200 dworców

zainwestować na terenie miasta, rozbu-

i Raków. Rozwój nieruchomości miesz-

w całej Polsce. Z punktu widzenia mia-

dowana i ciągle rozbudowująca się baza

kaniowych w najbliższych latach będzie

sta oraz potrzeb odwiedzających Czę-

edukacyjna, stały przepływ osób, rosnące

przyspieszał zarówno na terenie miasta

stochowę osób jest to niezwykle istotna

inwestycje na terenie częstochowskich

Częstochowa, jak również w lokaliza-

inwestycja, która w nowej formie będzie

lokalizacji Katowickiej Specjalnej Strefy

cjach ościennych, co możliwe jest także

jedną z wizytówek rozwijającego się,

Ekonomicznej, w której przedsiębiorcy

dzięki bardzo dobrze rozwiniętej sieci

nowoczesnego ośrodka miejskiego.

zainwestowali już ponad 1,7 miliarda zło-

dróg lokalnych, co otwiera na inwestycje

– Lokalizacja predestynuje Często-

tych, to tylko niektóre z czynników deter-

zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne

chowę do rozwoju bazy biurowej przezna-

minujących wzrost tego ośrodka miej-

szereg terenów położonych nawet w pew-

czonej pod usługi wsparcia dla biznesu –

skiego – mówi Łukasz Tomczyk, Dyrek-

nej odległości od miasta – podsumowuje

BPO. Argumentami przemawiającymi

tor ds. Komercjalizacji w firmie DL Invest

Piotr Grzybowski.

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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Poznań miastem
innowacji przyszłości
Śmiałe inwestycje na terenie Poznania to jeden z atutów stojących za innowacyjnością
miasta. Dowodzą tego przedsięwzięcia z zakresu technologii informatycznych, które
cieszą się tutaj szczególną popularnością. Wysoce rozwinięty rynek IT przynosi efekty
w postaci nowoczesnych projektów realizowanych zarówno w miejskiej przestrzeni
publicznej, jak i prywatnej. Efekty tych działań można dostrzec na uczelniach wyższych
oraz w postaci parków technologicznych, które napędzają rozwój biznesu.

Spośród grona projektów, które w ostat-

dzisiejszego wydarzenia. Bo tylko współ-

Uruchomienie hubu było również

nim czasie powstały lub rozwinęły się

działanie, wielkie marzenia, wizja i determi-

idealną okazją dla uczelni wyższych –

na terenie Poznania, przedstawiamy naj-

nacja mogą nam w następnych latach dać

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

bardziej innowacyjne. Sprawdźcie, jak

przewagę nad innymi. Możemy być dumni,

w Poznaniu oraz Politechnika Poznań-

robi się to w stolicy Wielkopolski!

że to Poznań po raz kolejny jest miejscem,

ska utworzą nowe kierunki studiów zwią-

w którym coś się zaczyna. A nie mam wąt-

zane z informatyką kwantową. Ta inter-

pliwości, że zaczyna się coś wielkiego –

dyscyplinarna dziedzina będzie łączyła

dodał prezydent Jaśkowiak podczas otwar-

w sobie obszary wiedzy z zakresu fizyki

cia hubu kwantowego 4 lutego 2022 r.

i informatyki. To przełomowy krok w kie-

PIERWSZY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ HUB KWANTOWY
POWSTAŁ W POZNANIU
Jedną spośród nowych inwestycji jest hub

Przyszłe projekty będą realizowane

kwantowy, który powstał w Poznaniu.

we współpracy z pozostałymi węzłami

runku rozszerzenia ekosystemu kwanto-

Jest to pierwsza taka placówka w Euro-

światowego ekosystemu IBM Quantum

pie Środkowo-Wschodniej. Na mocy poro-

Network. Takie przedsięwzięcie umoż-

LEGO TO NIE TYLKO ZABAWA

zumienia Poznańskie Centrum Superkom-

liwi polskim naukowcom rozwijanie

Dla znacznie szerszego grona odbior-

puterowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane

innowacyjnych technologii z zakresu

ców powstało również LEGO® Education

przy Instytucie Chemii Bioorganicznej

obliczeń kwantowych i pracę nad ich

Innovation Studio, otwarte na początku

Polskiej Akademii Nauk, dołączyło do sieci

praktycznym zastosowaniem w wielu dzie-

bieżącego roku akademickiego. Będąca

IBM Quantum Network. Tak wysokiej

dzinach, nie tylko nauki, ale także życia

częścią Wydziału Matematyki i Infor-

klasy społeczność globalna skupia ponad

codziennego.

matyki UAM specjalna przestrzeń jest

wego w Polsce.

180 firm, placówek naukowych, laboratoriów i startupów, które wspólnie pracują
w kierunku rozwoju technologii kwantowej i badają jej praktyczne zastosowania.
– Świat się zmienia, a cyfryzacja
i internet prowadzą do niespotykanego
w historii przyspieszenia tego procesu.
Dotyczy to także naszego kraju. Przez
lata obserwowaliśmy Zachód, próbując
zmniejszyć dystans dzielący nas od tamtejszych rozwiązań biznesowych i naukowych. Dzisiaj możemy być nie tylko w pewnych obszarach najlepsi, ale nawet pierwsi
– mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poz
nania. – Gratuluję przedstawicielom rządu,
nauki, biznesu i samorządu współpracy,
dzięki której udało się doprowadzić do
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Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
podczas otwarcia hubu kwantowego 4 lutego 2022 r.
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Nowa inwestycja
w mieście

Nazwa inwestora: SIS
Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone
Branża: IT
Liczba miejsc pracy: 206
Powierzchnia w m2: 295
Siedziba w mieście: Maraton Business Link
eN Studios – jedna z najbardziej nowoczesnych
przestrzeni dla branży kreatywnej.

W maju Poznań przywitał
eN Studios. Inwestorem
projektu jest prywatna
uczelnia Collegium
Da Vinci. To nowa
przestrzeń biurowa
przeznaczona dla branży
kreatywnej, na którą
składają się profesjonalne
studia dla przedstawicieli
branży reklamowej,
gamingowej, audio
czy foto i video, a także
technologii kreacyjnych
i interaktywnych.

nauczycieli i studentów, lekcje otwarte
prowadzone przez studentów kierunków nauczycielskich oraz praktyki studenckie, ale także warsztaty dla uczniów
i młodszej widowni. Nie brakuje również
turniejów FIRST® LEGO® League oraz
cyklicznych spotkań sieci Ambasadora
Przyjaznej Edukacji.
Studio Innowacji jest oddzielnym
pomieszczeniem w budynku wydziału,
wyposażonym wyłącznie w koncepcje
edukacyjne LEGO® Education. Umożliwia to stworzenie idealnych warunków dla nauczycieli oraz nauczycielek
do prowadzenia zajęć zorientowanych
na praktyczne umiejętności. Z kolei grono
uczniowskie poznaje w ten sposób interaktywne środowisko do nauki, które
wydobywa z nich najlepsze atuty oraz
wspiera pracę zespołową, komunikację
oraz kreatywność. Rozwiązania oferowane przez LEIS mogą być wykorzystywane również do zajęć z robotyki i edu-

miejscem angażującej edukacji, łączącej

kacji informatycznej.

w sobie elementy nauki, pracy i zabawy.
ści i zapewnienie swobody stawiania

NOWA PRZESTRZEŃ
DLA BRANŻY KREATYWNEJ

pytań, której czasem brakuje na co dzień,

W maju Poznań przywitał również eN

w myśl zasady „nauka poprzez działa-

Studios. Inwestorem projektu jest pry-

nie”. Tutaj rzeczywiste wyzwania spoty-

watna uczelnia Collegium Da Vinci. To

kają się z atmosferą współpracy i dobrej

nowa przestrzeń biurowa przeznaczona

zabawy, które ułatwiają ich rozwiązanie

dla branży kreatywnej, na którą składają

i czynią przyjemnymi.

się profesjonalne studia dla przedstawi-

Jej celem jest pobudzenie kreatywno-

LEIS nie ogranicza się jednak

cieli branży reklamowej, gamingowej,

wyłącznie do jednej grupy wiekowej –

audio czy foto i video, a także technolo-

to miejsce zarówno dla osób starszych,

gii kreacyjnych i interaktywnych. Pro-

jak i młodszych. W studio odbywają się

fesjonalnie wyposażone studia przeni-

seminaria i warsztaty doskonalące dla

kają się z przestrzenią biurową, meeting
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SIS, LLC z siedzibą w Atlancie, Georgia,
USA, z biurami w Kanadzie, Indiach
i Ukrainie, niedawno rozszerzyła swoją
obecność w Europie na Poznań. SIS
niezmiernie się cieszy z możliwości
obsługi większej liczby klientów
Enterprise Resource Planning (ERP)
i dotarcia do większej liczby talentów
informatycznych w Poznaniu.
SIS od 25 lat jest Złotym Certyfikowanym
Partnerem Microsoft, który dostarcza
oprogramowanie ERP i usługi
wdrożeniowe. SIS specjalizuje się
w rozwiązaniach projektowych dla
branży budowlanej i usług projektowych
jako partner Microsoft Dynamics 365,
w tym Power Platform i Azure.
SIS koncentruje się na łączeniu
i ujednolicaniu danych z terenu do back
office. Umożliwiamy naszym klientom
zarządzanie kosztami, łagodzenie ryzyka
i dostarczanie unikalnych propozycji
wartości dla ich klientów.

Mark Kershteyn
Partner, SIS
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technologii Performance Capture, która
umożliwia symultaniczne nagrywanie
dźwięku. eN Studios udało się to jako
pierwszemu studiu w Polsce.
Z kolei 120-metrowe studio fotograficzne z cykloramą to jeden z największych obiektów tego typu w Wielkopolsce. Zainteresowane osoby będą
mogły w pełni zrealizować tutaj nagranie teledysku lub filmu z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu dostosowanego
pod każdy rodzaj produkcji filmowej oraz
pełnego oświetlenia.
W eN Studios odnajdą się również
dźwiękowcy, na których czeka należąca
do czołówki największych w kraju przestrzeń audio. Umożliwia ona nagranie

Powodem do dumy jest udostępnienie
możliwości wykorzystania technologii
Performance Capture, która umożliwia
symultaniczne nagrywanie dźwięku.
eN Studios udało się to jako pierwszemu
studiu w Polsce.

zarówno zespołów, jak i solistów, nagrania lektorskie, podcasty czy nawet profesjonalne udźwiękowienie filmów
oraz postprodukcję.

warsztatowymi. Nie zabrakło również

PARKI TECHNOLOGICZNE
ŹRÓDŁEM INNOWACJI

strefy relaksu, zaplecza gastronomicz-

Od wielu lat poznański rynek prężnie roz-

nego czy callboxów. Wyjątkowe roz-

wija się także dzięki wsparciu parków

roomami i salami konferencyjnymi oraz

wiązanie zapewnia współpracę oraz
wymianę doświadczeń między firmami
obecnymi w eN Studios.
— W Collegium Da Vinci od lat hołdujemy zasadom praktyczności i interdyscyplinarności jako siłom napędowym rozwoju ludzi i firm. eN Studios to realizacja
tych wizji, kwintesencja naszych ambicji
i realizacja głównej wartości Collegium Da
Vinci, jaką jest ciekawość. To doskonałe
miejsce do odkrywania możliwości technologii i własnej kreatywności, ale też budowania biznesu i dołożenia cegiełki do rozwoju Poznania i województwa. Jesteśmy
przekonani o potencjale tego miejsca i niezwykle podekscytowani możliwościami,
które otworzy sektorowi kreatywnemu
i branży ICT — opowiada Krzysztof Nowakowski, rektor Collegium Da Vinci.
W blisko 300-metrowym studiu
Motion Capture na projektantów i pro-

Od wielu lat poznański
rynek prężnie rozwija
się także dzięki
wsparciu parków
technologicznych.
Mają one istotny
wpływ na gospodarkę,
która uzyskuje
wsparcie badawcze
zapewniające rozwój
przedsiębiorczości
w oparciu o wiedzę,
badania, wyniki prac
naukowych i odkrycia.

technologicznych. Należą do nich: Poznań
Science and Technology Park, Poznań
Technology and Industry Park, YouNick
Technology Park oraz Eureka Technology
Park. Mają one istotny wpływ na gospodarkę, która uzyskuje wsparcie badawcze
zapewniające rozwój przedsiębiorczości
w oparciu o wiedzę, badania, wyniki prac
naukowych i odkrycia. Ważnym stymulantem są również kompleksowe usługi
B2B i programy rozwojowe oraz inwestycyjne. Za pomocą międzynarodowej
współpracy parki pozwalają na aktywne
wspieranie przedsiębiorstw wprowadzających nowe technologie i rozwiązania.
Są idealnym punktem dla wszystkich, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań.
Miasto Poznań nieustannie pracuje
nad rozwojem branży IT, która należy
do jego niewątpliwych atutów. Współpraca z uczelniami oraz centrami tech-

ducentów gier czekać będzie przestrzeń

nologicznymi, to kolejny krok w kierunku

gamingowa ze sprzętem potrzebnym

tworzenia innowacyjnego klimatu mia-

do skanowania przedmiotów czy produk-

sta, przyjaznego nowym inwestycjom.

cji VR. Powodem do dumy jest również
udostępnienie możliwości wykorzystania

Więcej informacji dostępnych jest
na stronie poznan.pl/inwestycje.

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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Czas na wakacyjny city break
w Bydgoszczy
„To idealne miejsce dla osób, które lubią wyjść poza schemat, chcą odkrywać prawdziwe
miasta z prawdziwymi ludźmi i doświadczyć czegoś niezwykłego” – tak o Bydgoszczy mówią
organizatorzy konkursu European Best Destinations, w którym miasto znalazło się wśród
dziesięciu najlepszych europejskich celów podróży 2020 roku. Po pracy czy na weekend – letnią
porą Bydgoszcz gorąco poleca się do odwiedzenia!

Bywa nazywana polskim „małym Amster-

relaksu i pozytywnej energii, a mieszkań-

przepełnione jest bydgoskie Śródmieście.

damem”, bo podobnie jak ta europejska

ców i gości z całego świata przyciągają tu

Swoim urokiem przyciąga m.in. hotel

stolica, urzeka wodnymi kaskadami, bul-

liczne atrakcje turystyczne oraz wyda-

„Pod Orłem”, ulica Cieszkowskiego, wil-

warami czy wyspą na rzece. Zbudowana

rzenia kulturalne, sportowe, biznesowe

lowa Sielanka czy bydgoska dzielnica

na założeniach urbanistycznych miasta-

czy rozrywkowe.

muzyczna, otulona zielenią i kojącymi

-ogrodu, w malowniczej dolinie Brdy,
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dźwiękami, płynącymi z okien budynków

Bydgoszcz sięga aż po brzegi szeroko roz-

SPACEREM PO SALONIE BYDGOSZCZY

usytuowanych tam szkół muzycznych

lanej Wisły. Wśród miejskiej zieleni czy

Bydgoszcz daje doskonałą okazję do

i Filharmonii Pomorskiej. Miejska zabu-

nad przepływającą przez centrum mia-

pospacerowania wśród architektonicz-

dowa śródmieścia przenika się z zadba-

sta rzeką można zaczerpnąć zdrowego

nych pereł secesyjnej zabudowy, którymi

nymi parkami i skwerami, w których
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Fot.: Robert Sawicki.

spotkać można takie symbole Bydgosz-

intensywnego rozwoju. Od stuleci to wła-

wioślarzy, kajakarzy, wielbicieli rowe-

czy, jak słynna bydgoska „Łuczniczka”

śnie rzeka stymuluje dynamiczny rozwój

rów wodnych, a w swoje progi zapra-

czy monumentalna fontanna „Potop”.

gospodarczy i społeczny miasta, kreując

szają barki z muzeami i kawiarniami

Sercem Bydgoszczy jest jej wyjąt-

jego charakter, dając mieszkańcom swo-

czy domki na wodzie, oferujące wyjąt-

kowy urbanistyczny skarb – Wyspa

iste poczucie wspólnoty oraz budując toż-

kową formę noclegu w centrum Byd-

Młyńska. Położona zaledwie kilka kro-

samość tego miejsca. Obecnie Bydgoszcz

goszczy. Popularną atrakcją miasta są

ków od Starego Rynku, otoczona wodą,

jest jednym z liderów w Polsce w zakre-

też napędzane energią słoneczną tram-

ceniona przez bydgoszczan oraz gości

sie rewitalizacji tych terenów. W lustrze

waje wodne, kursujące w okresie letnim.

unikatowa przestrzeń natury, rekreacji

rzeki przeglądają się zarówno zabyt-

Związki miasta z wodą podkreśla także

i kultury. Malowniczy klimat stwarzają

kowe obiekty – będące znakiem rozpo-

„Przechodzący przez rzekę” – rzeźba

kamienice Bydgoskiej Wenecji, zrewitali-

znawczym miasta bydgoskie spichrze,

balansująca na linie rozpiętej pomiędzy

zowane budynki Młynów Rothera z tara-

monumentalny budynek Poczty Pol-

brzegami Brdy, która szybko stała się jed-

sem widokowym oraz imponujący widok

skiej czy kościół farny, jak i nowocze-

nym z najnowszych symboli Bydgoszczy.

na trzy kamienne kręgi gmachu Opery

sne budynki – biurowce, hotele, apar-

Od stuleci bydgoszczanie spoglą-

Nova. Woda, kładki, zadbana zieleń, pięk-

tamentowce, obiekty sportowe i kultu-

dali na wodę, jak na trakt transportowy,

niejące kamienice, zabytki i nowocze-

ralne, czy tzw. Szklane Spichrze. Wzdłuż

źródło energii oraz kluczowy element

sne zabudowania mariny, sprawiające

nabrzeży lokują się także coraz częściej

w procesie produkcyjnym. Fenomen

wrażenie jakby wynurzały się z wody –

nowe inwestycje deweloperów, w postaci

bydgoskiego dziedzictwa przemysło-

wszystko to, wraz z liczną rzeszą miesz-

atrakcyjnych nieruchomości biurowych

wego polega na umiejętności ujarzmie-

kańców i turystów oraz organizowanych

czy mieszkaniowych, a dzięki inwesty-

nia przez naukę oraz technikę wody,

tu zwykle plenerowych wydarzeń kul-

cjom miasta w przebudowę bulwarów

jako żywiołu, oraz czerpania z jej zaso-

turalnych i sportowych, tworzy niezwy-

nad Brdą czy rewitalizację parku nad Sta-

bów na wiele różnych sposobów. Dziś

kłą atmosferę bydgoskiej wyspy rzecznej.

rym Kanałem Bydgoskim, bydgoszczanie

historie ludzi, miejsc i urządzeń hydro-

i turyści zyskują kolejne miejsca rekreacji

technicznych, wpisanych w przestrzeń

i wypoczynku.

miasta organicznie związanego z wodą,

W HARMONII Z BIEGIEM RZEKI
Tereny nadrzeczne od początku istnie-

Bydgoszcz przyciąga miłośników

tworzą wyjątkowy Szlak Wody Przemy-

nia grodu nad Brdą były miejscem jego

wodnych aktywności. Brda żyje ruchem

słu i Rzemiosła TeH2O, w którym każde
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perkusyjnej Drums Fusion czy Bydgoszcz Jazz Festival.
Wiele pomysłów na spędzanie wolnego czasu znajdą dla siebie
także miłośnicy teatru, kina, malarstwa, rzeźby, fotografii, historii przemysłu, militariów i wojskowości. Bydgoską dumą są ciekawe, nietuzinkowe
muzea i galerie, np. Europejskie Centrum Pieniądza czy liczne obiekty muzealne położone na Szlaku TeH2O, zwłasz-

cza Eksploseum – skansen niemieckiej
architektury przemysłowej z okresu
II wojny światowej, Muzeum Mydła
i Historii Brudu, Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego, Muzeum
Wodociągów czy Muzeum Kanału Bydgoskiego. Każdego roku w Bydgoszczy
odbywa się też unikatowe przedsięwzięcie łączące świat żeglarzy, artystów i podróżników – Bydgoski Festiz miejsc i opowieści splata ze sobą losy

można wybrać się w inne, warte odwie-

wal Wodny „Ster na Bydgoszcz 53˚N,

bydgoskich rzemieślników, przedsiębior-

dzenia miejsca w regionie, np. nad Zalew

18˚E”. Zaś wielbiciele sztuki teatralnej

ców oraz społeczników, mających wpływ

Koronowski, w Bory Tucholskie czy oko-

chętnie przybywają na jedyny w Polsce

na historię rozwoju lokalnego przemysłu

lice Doliny Dolnej Wisły. Miłośnikom

Festiwal Prapremier.

i rzemiosła.

trudnego, piaszczystego terenu i wycie-

Bydgoszcz niewątpliwie ma swój

czek w klimacie MTB z pewnością przy-

wyjątkowy czar. To „butikowe” miasto,

JEDNOŚLADEM PRZEZ BYDGOSZCZ

padnie do gustu rajd po Puszczy Byd-

z licznymi atrakcjami i bogatą ofertą dla

W cieplejszych miesiącach, klimatu mia-

goskiej. Zaś ci, którzy zechcą nacieszyć

mieszkańców czy gości, jednak wciąż

sta warto doświadczyć odkrywając Byd-

oko piękną architekturą z historią w tle,

na swój sposób kameralne, pozbawione

goszcz nie tylko z perspektywy wody,

wybiorą się w rowerową podróż w cza-

wielu niedogodności charakteryzują-

ale i roweru. Jak na „mały Amsterdam”

sie do pałaców i dworków w pobliskim

cych wielkie metropolie. W sąsiedztwie

przystało, także tu mieszkańcy kochają

Ostromecku, Lubostroniu czy Skłudzewie.

pełnych życia głównych ulic i placów,

ten ekologiczny środek transportu.

odnaleźć tu można wiele bocznych uli-

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni

KULTURALNY RYTM MIASTA

czek i zaułków, które oferują nietuzin-

na bydgoskich ulicach i ścieżkach nie-

Bydgoszcz żyje także kulturą i sztuką –

kowe, inspirujące miejsca, jak alterna-

trudno spotkać miłośników zdrowego

słynie przede wszystkim z bogactwa kul-

tywne kawiarnie, niewielkie puby z rze-

stylu życia i bezemisyjnych dwóch kółek.

tury muzycznej. Bydgoska Opera Nova

mieślniczym browarem, perły architek-

Nadrzecznym bulwarem warto udać się

jest jedną z największych w kraju, a Fil-

tury, zabytki związane z przemysłową

do samego centrum miasta. Ścieżką rowe-

harmonia Pomorska, z doskonałą aku-

historią miasta czy pełen regionalnych

rową wzdłuż miejskich arterii i secesyj-

styką swojej sali, zaliczana jest do najlep-

wyrobów bydgoski frymark. Takie miej-

nych zabudowań, na popołudniową

szych w całej Europie. Dlatego też Byd-

sca, a przede wszystkim ludzie, któ-

przejażdżkę do Ogrodu Fauny Polskiej

goszcz co roku jest gospodarzem znanych

rych można tu spotkać, tworzą niepo-

w Myślęcinku lub też szlakiem zabytków

na całym świecie festiwali muzycznych

wtarzalny klimat Bydgoszczy. Warto

hydrotechniki, w kojącym cieniu zadrze-

i operowych. Mieszkańców oraz gości

go choć na chwilę spróbować i dać się

wień nad Starym Kanałem Bydgoskim.

przyciąga również „Rzeka Muzyki” –

zauroczyć się tym miastem, by do niego

Przez Bydgoszcz przebiega także

pierwszy i jedyny w Polsce letni cykl

wracać, a być może… związać się z nim

kilka szlaków rowerowych, którymi

koncertów na wodzie, festiwal sztuki

na dłużej.

Więcej informacji
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Uni Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 585 88 23, e-mail: barr@barr.pl
www.barr.pl
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Kielce dumne
ze swoich marek

Kielce słyną z wyjątkowego dworca autobusowego w kształcie spodka UFO, czarownic z Łysej Góry
i wietrznej pogody… Ale to, co wyróżnia miasto, to także unikatowe firmy, które są dumą kielczan,
a znalazły własną niszę na rynku oferując wysokiej jakości produkty dla wymagających klientów.

ACTIVTEK – NOWA JAKOŚĆ POWIETRZA

to możliwość jednoczesnego oczyszcza-

w świecie marka wykorzystująca sym-

Misją ActivTek jest zapewnienie najwyż-

nia powietrza i powierzchni w obecności

bole Kielc: Majonez Kielecki, dworzec

szego standardu bezpieczeństwa mikro-

ludzi, zwierząt i roślin. Jest ona całkowi-

autobusowy, koszulki z napisem stylizo-

biologicznego w budynkach, w których

cie bezpieczna dla organizmów żywych.

wanym na dawne logo Społem... To dla-

przebywają ludzie. Firma należy do mię-

Takich możliwości nie daje żadna inna

tego produkty Feel the City są najczęściej

dzynarodowej grupy firm specjalizują-

technologia.

wykorzystywane jako gadżety i suwe-

cych się w dostarczaniu systemów nowej

Co ciekawe, NASA uznała technolo-

niry dla mieszkańców i przybywających

technologii eliminacji zagrożeń mikro-

gię ActivePure® RCI za jedno z najważ-

tu gości. Tworząc produkty, właściciele

biologicznych z powietrza i powierzchni.

niejszych odkryć naukowców i w roku

czerpią inspirację z tradycji regionu świę-

Na polskim rynku systemy ActivTek poja-

2017 wpisała ją na uznaną na całym świe-

tokrzyskiego, z miejsca gdzie mieszkamy.

wiły się w roku 2010. Jest to innowacyjny

cie listę „Space Technology Hall of Fame”.

To pozwala budować myślenie o tym,

system eliminacji wirusów, w tym także

Taki zaszczyt otrzymało zaledwie 75 tech-

co lokalne i zwracać uwagę na poten-

wirusa SARS-CoV-2. Ponadto technologia

nologii w ciągu ostatnich 30 lat. Na tej

cjał regionu.

RCI ActivePure® pozwala pozbyć się bak-

liście, obok ActivePure® RCI, znajdują

W firmie doceniane są towary wyso-

terii, grzybów, alergenów oraz lotnych

się m.in. takie technologie, jak: GPS, roz-

kiej jakości i idea zrównoważonej pro-

związków organicznych i nieprzyjem-

rusznik serca (AICD), urządzenie wspo-

dukcji oraz ponadczasowe wzornictwo.

nych zapachów.

magające pracę komór serca (VAD) czy

Wszystkie produkty są projektowane

implant ślimakowy (Cochlear Implant)

przez właścicieli, natomiast ich wykona-

dla osób głuchych i niedosłyszących.

nie jest powierzane lokalnym wytwórcom. Z zamiłowania do mody powstają też

NASA uznała technologię
ActivePure® RCI za jedno
z najważniejszych odkryć
naukowców i w roku 2017
wpisała ją na listę „Space
Technology Hall of Fame”.
Obecnie ActivTek jest wyłącznym
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projekty ubrań i akcesoriów dla kobiet.

INVEX REMEDIES – TECHNOLOGIE
DLA ZDROWIA I URODY
Wszystko zaczęło się w 1987 roku. Firma
Invex Remedies powstała w oparciu o technologię Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, którą w roku 1987 założył wybitny wynalazca, chemik Stanisław

dystrybutorem w Polsce systemów wyko-

FEEL THE CITY – RODZINNA MARKA

Szczepaniak. Założyciel firmy INWEX, jako

rzystujących technologię aktywnego

Firma Feel the City została założona przez

twórca ponad 140 patentów, został uhono-

oczyszczania ActivPure® RCI. Deklasuje

dwójkę osób w Kielcach w roku 2020.

rowany podczas targów wynalazczości licz-

on większość dotychczas stosowanych

Osoby te, oprócz małżeństwa, łączy wiele

nymi nagrodami, tytułami, orderami i zło-

w budynkach metod dezynfekcji, prak-

wspólnych zainteresowań, takich jak kul-

tymi medalami wpisując się na zawsze

tycznie na wszystkich polach. Niesie sze-

tura, sztuka, wzornictwo, streetart. Ich

do historii polskiej nauki. Syn Stanisława

reg korzyści praktycznych i finansowych.

pasją są podróże, odkrywanie nowych

Szczepaniaka, Remigiusz kontynuuje dzieło

Oczyszcza i uzdatniania powietrze, bazu-

ciekawych miejsc z klimatem, ale i poszu-

ojca wspierając go w pracy naukowej i, jako

jąc na procesach naturalnie zachodzą-

kiwanie inspiracji w miejscach dobrze

współtwórca ponad 40 patentów i kilkuna-

cych w przyrodzie.

już znanych i bliskich sercu podróżników.

stu zgłoszeń patentowych z dziedziny che-

To, co wyróżnia technologię Acti-

Dzięki tym inspiracjom, w opar-

mii, jest współwłaścicielem firmy i Preze-

vePure® RCI na tle wszystkich innych,

ciu o lokalną historię powstała jedyna

sem Kieleckiego Centrum Biznesu.
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Feel The City wykorzystuje symbole Kielc: Majonez Kielecki, dworzec
autobusowy, koszulki z napisem stylizowanym na dawne logo Społem...
To dlatego te produkty są najczęściej wykorzystywane jako gadżety
i suweniry dla mieszkańców i przybywających tu gości.
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INWESTYCJE

Drugi producent majonezu w Polsce, jeden z największych wytwórców
musztardy, liczący się eksporter żywności na rynki wschodniej i południowej
Europy, to wbrew pozorom nie opis filii
międzynarodowego koncernu, ale kieleckiej Wytwórczej Spółdzielni Pracy „SPOŁEM”. Pod tą niepozorną nazwą kryje
się nowoczesny, rentowny i dynamicznie zarządzany podmiot gospodarczy,
konkurujący, jak równy z równym, ze
światowymi gigantami. Na dzień dzisiejszy opisywana firma produkuje znany
na rynku od ponad sześćdziesięciu lat
Majonez Kielecki, wytwarzane od czasów przedwojennych musztardy i ocet
spirytusowy oraz ketchup, sosy i SNACKW 2002 r. diagnoza lekarska wy

formuł i technologii monojonowej (chro-

kazała u Stanisława Szczepaniaka po

nionej patentami) powstały trzy linie

Przeszło 100-letnia tradycja nie

ważną chorobę. Operacja obarczona

kosmetyków, a także suplementy diety

zwalnia z obowiązku planowania długo-

bardzo dużym ryzykiem wydawała się

w wysoko przyswajalnej formie płyn-

falowego. Kadra menedżerska, zarówno

być jedynym rozwiązaniem, ale bez żad-

nej. W ofercie wyróżniamy m.in. suple-

w pionie handlowym, jak i produkcyj-

nych gwarancji powodzenia. Pan Stani-

menty z krzemem, borem, jodem, sele-

nym, oparta została o ludzi dynamicz-

sław ostatecznie z niej zrezygnował,

nem, witaminą B12, C, D3, omegą-3, gluta-

nych, kreatywnych i umiejących działać

tionem oraz biochelaty (formuły zawie-

w warunkach wolnego rynku. Wszystko

reg badań, z których wynikało m.in.,

rające cenne pierwiastki, jak cynk, miedź,

to razem powoduje, iż WSP „SPOŁEM”

że w jego organizmie krzem występuje

magnez, mangan), a także kosmetyki:

cieszy się szacunkiem zarówno jako

w niemal śladowych ilościach. Zaczął

odmładzającą linię ze złotem GOLDEN

partner handlowy, i jako pracodawca.

spożywać dostępne w aptekach prepa-

TOUCH, oczyszczającą srebrną SILVER

Ze względu na zatrudnienie, wolumen

raty zawierające krzem, jednak efekty nie

TOUCH i mocno regenerującą, krzemową

produkcji i udział w rynku wyrobów

były zadowalające.

linię ORGANIC SILICA, które wpływają

spożywczych firma zalicza się do ści-

Właściciel firmy wziął sprawy

nie tylko na piękny wygląd skóry, ale też

słej czołówki przedsiębiorstw w mie-

w swoje ręce i w laboratorium INWEX-u

poprawiają kondycję całego organizmu.

ście i w województwie, a przez wielu

jednak opuszczając szpital wykonał sze-

pod jego nadzorem rozpoczęto badania

-Przysmak Świętokrzyski.

uważana jest nawet za jeden z symboli

i próby, a następnie produkcję preparatu

WSP SPOŁEM – NIE TYLKO MAJONEZY!

zawierającego krzem. I tak, z potrzeby

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM”

***

ratowania własnego zdrowia, Pan Sta-

rozpoczęła swoją działalność dokładnie

Chcąc zaprezentować gospodarczy obraz

nisław opracował pierwszy suplement

15 września 1920 r. W tym dniu ugoto-

Kielc, wybraliśmy kilka unikatowych

diety Krzem z borem Silor+B, który

wano pierwszą partię mydła gospodar-

marek, które jakością i popularnością

pomógł mu odbudować kondycję i zdro-

czego. Później firma oprócz produkcji

zdobywają serce kielczan. Ambicją mia-

wie. Kolejne formuły preparatu bazowały

chemicznej zajęła się także branżą spo-

sta jest, aby firmy te, jak i wiele innych

m.in. na znanych od wieków terapeu-

żywczą, która z biegiem czasu stała się

lokalnych marek, podbijały serca miesz-

tycznych właściwościach złota czy sre-

jej specjalizacją. Dzięki konsekwent-

kańców Polski, a także trafiały na rynki

bra. Po wielu próbach ostatecznie opra-

nemu wdrażaniu długofalowej strate-

zagraniczne. Warto spróbować i prze-

cowano i opatentowano unikalną i inno-

gii rozwoju przedsiębiorstwo to posiada

konać się, czy produkty słusznie zasłu-

wacyjną technologię monojonową.

aktualnie bardzo nowoczesną infra-

gują na wysoką ocenę. Serdecznie do tego

Tak powstała znakomita, cie-

strukturę produkcyjną i technologiczną,

zachęcamy. 

sząca się renomą firma Invex Remedies.

zdolną do realizacji praktycznie każ-

Na bazie opracowanych rozwiązań,

dego zamówienia.

regionu świętokrzyskiego.

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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Witamy w biurze...
gdzie nie potrzebujesz Wi-Fi,
żeby dobrze słyszeć.

Zobacz więcej:
https://www.skanska.pl/witamy-w-biurze

AKTUALNOŚCI HR
HYBRYDOWY MODEL PRACY USTABILIZOWAŁ SIĘ,
A WRAZ Z NIM PRZYSZŁOŚĆ BIUR

82

Po dwóch latach pandemii koronawirusa,

wyraźniejszy staje się też nowy trend w

lub do rozmów, w których wymieniane są

9 na 10 polskich pracowników biurowych

zakresie organizacji pracy hybrydowej,

informacje podlegające ochronie. Coraz czę-

uważa, że tradycyjne biuro jest niezastą-

a mianowicie format 50/50, czyli tydzień

ściej wspominają również o strefach odpo-

pione – wynika z najnowszej, czwartej

pracy w biurze, tydzień pracy w domu.

czynku jako istotnym elemencie przestrzeni

edycji badania przeprowadzonego przez

Młodsi pracownicy biurowi chcą

biurowej – zaznacza Ewelina Kałużna, sze-

firmę badawczą Zymetria na zlecenie

spędzać w biurze mniej czasu w porów-

fowa zespołu ds. strategicznego doradztwa

spółki biurowej Skanska. Dziś już ponad

naniu ze swoimi starszymi kolegami.

w zakresie miejsc pracy w spółce biurowej

połowa Polaków pracuje w modelu hybry-

Zdecydowana większość pracowników,

Skanska i dyrektor zarządzająca przestrze-

dowym, co oznacza prawie dwukrotny

bez względu na wiek, szczególnie ceni

niami typu flex Business Link.

wzrost względem maja 2021 r. Co więcej,

w biurach możliwość interakcji z innymi

Wśród benefitów najbardziej doce-

hybryda jest również najbardziej prefe-

ludźmi, budowania relacji ze współpra-

nianych przez pracowników w biurach

rowanym modelem pracy – przyznało to

cownikami, ale także pielęgnowanie

niezmiennie na pierwszym miejscu są

70% respondentów. Rok do roku, dwu-

więzi z organizacją, w której pracują.

darmowe przekąski (35%). Wysoko oce-

krotnie zmniejszyła się liczba osób pra-

Biuro temu sprzyja, m.in. dzięki prze-

nianie są też masaże (31%), innowacyjność

cujących wyłącznie zdalnie – z 16% do 8%.

strzeniom wspólnym.

i dostęp do nowych technologii w biurze

Praca z biura jest postrzegana jako

– Aż 87% pracowników biurowych

(30%), wydzielona przestrzeń do relaksu

bardziej produktywna i pozwalająca na

twierdzi, że jakość biura ma dla nich

(29%), a także organizacja nieformal-

budowę więzi z innymi pracownikami,

znaczenie przy wyborze nowego praco-

nych spotkań integracyjnych (28%). Naj-

a także z samą firmą. Nawet pracownicy

dawcy. Dodatkowo, prawie co czwarty

mniejszym zainteresowaniem cieszą się

hybrydowi, przyzwyczajeni do częścio-

badany deklaruje, że lokalizacja biura

dodatkowe aktywności związane ze spor-

wej pracy z innej lokalizacji niż biuro,

może mieć wpływ na ich decyzję o przy-

tem (m.in. wspólne oglądanie rozgrywek

postrzegają pracę zdalną jako trudniej-

jęciu lub odrzuceniu oferty pracy. W biu-

sportowych), a także odgórne, duże spo-

szą do zorganizowania – aż 80% z nich

rze pracownicy czują się dobrze i bezpiecz-

tkania z udziałem wszystkich pracowni-

uważa, że home office nie zwiększa

nie, ale wskazują możliwość poprawy

ków w firmie.

ich efektywności i nie pomaga w szyb-

w zakresie prywatności (np. przestrzeni

szej realizacji bieżących zadań. Coraz

do pracy indywidualnej, w skupieniu),

Źródło: Skanska
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TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
– FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
2022/2023 oferowane przez najlepsze
polskie uczelnie. Dużym zainteresowaniem cieszą się programy dla osób pracujących w finansach lub rachunkowości. Wiele z tych programów oferuje możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
z ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), największą międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów ds. finansów i rachunkowości. Studia
podyplomowe są idealną propozycją dla
każdego, kto chce zdobyć specjalistyczną
wiedzę oraz umiejętności, aby wykorzystać je od razu w praktyce i podnieść
swoją wartość na rynku pracy. Weekendowy tryb studiów pozwala łączyć naukę
z obowiązkami zawodowymi.
Dodatkowo, realizacja programów
akredytowanych przez ACCA uprawnia
do zwolnień z egzaminów ACCA, co bardzo przyspiesza drogę do członkostwa
w tej organizacji.
Pełna informacja
o dostępnych programach studiów podyplomowych z ACCA:

PENSJE W MAGAZYNACH SIĘGAJĄ 25 TYS. ZŁ,
A PRACY PRZYBYWA W CAŁEJ POLSCE
W ciągu ostatnich 5 lat powierzchnia

wahają się od 15 do nawet 25 tys. zł brutto

Planista od 6,5 do 10 tys. zł brutto mie-

magazynowa w Polsce podwoiła się.

miesięcznie w zależności od regionu Pol-

sięcznie (najwięcej można zarobić

Po pierwszym kwartale 2022 r. wynosi

ski. Najlepiej można zarobić w wojewódz-

w województwie mazowieckim), a bry-

w sumie 25 mln m kw. W budowie pozo-

twie mazowieckim i wielkopolskim, bo

gadzista we wszystkich regionach zarobi

staje 4,5 mln m kw. powierzchni maga-

do 25 tys. zł brutto miesięcznie. O tysiąc

ok. 5–7 tys. zł brutto miesięcznie.

zynowej, niemal dwa razy więcej niż rok

mniej dostanie menedżer w pomorskim,

Spośród kluczowych dla sektora

temu – wynika z danych CBRE. W sek-

śląskim, małopolskim i dolnośląskim. Naj-

magazynowego regionów kraju najwię-

torze proporcjonalnie do metrów kwa-

mniej płacą w województwie łódzkim, bo

cej buduje się w województwie łódzkim

dratowych przybywa miejsc pracy, a te

maksymalnie 20 tys. zł brutto miesięcz-

– aż 778,2 tys. m kw. Na drugim miej-

potrafią być świetnie płatne.

nie – dodaje Danuta Protasewicz z firmy

scu jest śląskie, gdzie powstaje 705,7 tys.

Grafton Recruitment.

m kw. nowej powierzchni magazynowej.

– W piątej edycji „Raport Wynagrodzeń dla sektora przemysłowego” po

Kierownicy logistyki zarobią mak-

W województwie dolnośląskim w budo-

raz pierwszy pojawiła się kategoria cen-

symalnie 18 tys. zł brutto miesięcznie

wie jest 631,8 tys. m kw. Na Mazowszu

trów dystrybucyjnych. Ma to bezpośredni

w województwie mazowieckim; w dol-

(z Warszawą) 551,7 tys. m kw., w Wielko-

związek z dynamicznym rozwojem sek-

nośląskim, śląskim, pomorskim i wielko-

polsce 475,8 tys. m kw., w województwie

tora magazynowego w Polsce i było dla

polskim wynagrodzenia to maksymalnie

lubuskim 359,7 tys. m kw., w zachodnio-

nas oczywistym wyborem, przy tworze-

17 tys. zł brutto miesięcznie, a w małopol-

pomorskim 309,2 tys. m kw. Na Pomorzu

niu struktury raportu – mówi Danuta Pro-

skim16 tys. zł brutto miesięcznie. Stawki

buduje się 213,6 tys. m kw., a w Małopol-

tasewicz z firmy Grafton Recruitment.

w Polsce zaczynają się od 11 tys. zł brutto

sce nieco mniej, bo 89,4 tys. m kw.

Z danych Grafton Recruitment oraz

miesięcznie.

CBRE wynika, że na najlepsze zarobki

Specjalista ds. logistyki zarobi od

mogą liczyć menedżerowie centrów

6 do 9 tys. zł brutto miesięcznie, spedy-

dystrybucyjnych. – Ich wynagrodzenia

tor od 5 do 9 tys. zł brutto miesięcznie.
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Źródło: CBRE i Grafton Recruitment
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KARIERA I ROZWÓJ

Od mindf*cka do wyzwolenia,
czyli jak być szefem i nie zwariować?
Mamy pomysł, odwagę i możliwości, zakładamy zatem firmę. Pracujemy w pocie czoła, poświęcając
życie osobiste, a nawet własne zdrowie, ale mimo wszystko coś nie wychodzi. Kierowało nami pragnienie
wolności, a tymczasem tkwimy w pułapce. Czy można prowadzić firmę i nie być jej więźniem?
Co zrobić, żeby w końcu wyszło to, co wyjść nie chce? Na te i na wiele innych pytań odpowiada
Monika Reszko, psycholog biznesu, przedsiębiorca, autorka książki o intrygującym tytule „Mindf*ck szefa”.

Justyna Gul: Statystyki dotyczące

Napisałam tę książkę z myślą o wła-

chcieli? Wielu odpowiedziało: więcej

czasu funkcjonowania firm nie napa-

ścicielach, którzy prowadząc firmę, nie-

czasu, więcej pieniędzy, niezależność.

wają optymizmem. Aż 80% firm upada

rzadko w ciągłym stresie, chcą odzy-

Zadałam zatem kolejne pytanie, na ile

w pierwszym roku swojej działalności,

skać równowagę i spokój. Powstała ona

faktycznie mają „więcej czasu, pienię-

po pierwszym roku znika z rynku 30%

na bazie doświadczeń, jakie mam w indy-

dzy i niezależności”? W sali zapadła

przedsiębiorstw, zaś po 5 latach funk-

widualnej, jak i grupowej pracy z właści-

cisza. Więc coś po drodze poszło nie tak.

cjonowania upada kolejne 70% małych

cielami. Okazuje się, że to, co z zewnątrz

A zaczyna się właśnie już na starcie.

oraz średnich firm. Co z tymi firmami

przypomina wolność, jest zduszonym

W książce piszę o firmach „w odwe-

jest nie tak? Czy to rzeczywiście wzra-

przez nieuświadomione motywy i lęki

cie”, firmach „nie miałem wyboru”, fir-

stający koszt prowadzenia działalno-

pragnieniem, by w końcu poczuć cho-

mach „też bym tak chciał”. To, ni mniej

ści? Konkurencja? A może problem jest

ciaż chwilową ulgę. Brzmi może lekko

ni więcej, jak karykatury motywacji.

po stronie właścicieli firm?

patetycznie, ale jest dość powszechne,

Ich cechą charakterystyczną jest iluzja,

Monika Reszko: Tak, statystyki

dlatego w tej książce ważne dla siebie

że w ogóle jest coś takiego, jak „niezależ-

nawet odstraszają. Jednak nie nazwała-

kwestie odnajdują zarówno właściciele

ność”. Jeśli pomyślimy o tym, na jak nie-

bym tego problemem. Jestem z tych, co

z wieloletnim stażem, jak i początkujący

wiele rzeczy faktycznie mamy wpływ

szukają przyczyny – wtedy można popra-

przedsiębiorcy. Od początku przesta-

i jednocześnie, jak bardzo potrzebu-

cować nad rozwiązaniem. Lata mojej

wiają swoje priorytety – zamiast firmy,

jemy ludzi – klientów, dostawców, pra-

pracy z właścicielami pokazują, że oczy-

na pierwszym miejscu zaczynają stawiać

cowników, to ludzka niezależność kur-

wiście relatywnie łatwo jest znaleźć całe

w końcu siebie i własne ważne sprawy.

czy się do zera. Rzecz więc w tym, że usil-

mnóstwo zewnętrznych przyczyn, które

Nieprawdopodobnie dużo właścicieli sta-

nie dążymy do czegoś nierealnego, przy

nie ułatwiają prowadzenia firmy: konku-

wia w centrum uwagi firmę, współpra-

jednoczesnym bardzo niewielkim pozio-

rencja, koszty, koniunktura. Jednak w tym

cowników, zapominając, że firma to tylko

mie samoświadomości – i tu może się

całym zamieszaniu są firmy, które świet-

kawałek życia.

nawet sporo osób obruszy, ale mindf*ck

nie się rozwijają. Pytanie, na ile trwały to
jest rozwój i co na to pozwoliło. I tu wchodzi do gry gotowość właściciela. A konkretnie, jego emocjonalne i psychiczne
przygotowanie. Nade wszystko natomiast jednoznaczna odpowiedź, po co ta

Nieprawdopodobnie dużo właścicieli stawia
w centrum uwagi firmę, współpracowników,
zapominając, że firma to tylko kawałek życia.

firma powstaje. Wielu moich klientów nie
ma odpowiedzi na to podstawowe pyta-

Czym jest tytułowy „Mindf*ck”? Jak

to właśnie niezrozumienie siebie – nie-

nie – wtedy bardziej „firma ma ich” niż

bardzo boli?

uświadomionych motywów swoich dzia-

oni firmę.

Właśnie tym pomieszaniem priorytetów – jeśli firmę nazywamy „drugim
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łań i zachowań, a przez to nieosiąganie
tego, czego naprawdę pragniemy.

Jest Pani przedsiębiorcą ale też autorką

domem”, albo „rodziną”, to już wkrada

A jak boli mindf *ck? Nieuświa-

książki „Mindf*ck szefa”. Do kogo jest

się chaos. Ale to nie wszystko. Całkiem

domiony da się znieść. Ale wystarczy

adresowana ta książka? Do szefów?

niedawno miałam przyjemność być pre-

zadać sobie kilka pytań, żeby zweryfiko-

Do tych przedsiębiorców, którym wciąż

legentem na konferencji dla przedsiębior-

wać, na ile faktycznie to, gdzie jesteśmy

nie wychodzi? A może do tych, którzy

ców. Spytałam uczestników, co było tri-

i jak się tam czujemy, jest tym, o co cho-

już nie liczą, że coś im wyjdzie?

gerem do założenia firmy, czego wtedy

dziło. Racjonalnie można próbować sobie

Focus on Business Polska | lipiec–sierpień 2022

W książce piszę o firmach
„w odwecie”, firmach
„nie miałem wyboru”,
firmach „też bym tak
chciał”. To ni mniej ni więcej,
jak karykatury motywacji.

Fot. Adrianna Kunikowska.

wytłumaczyć, że „takie jest życie przed-

rodzaj akceptacji: własnych możliwo-

Jak sprawić, by mieli respekt, ale też,

siębiorcy”. Tak robi wielu szefów. Ale

ści, potencjału, ale i ograniczeń. To bar-

żeby było w firmie miło? Albo – z dru-

przecież nie ma obowiązku prowadzenia

dzo delikatna materia i nie ukrywam,

giej strony – jest tak miło, że trudno sta-

własnej firmy – to po co się tak męczyć?

że niełatwo się o niej mówi. Z jednej

wiać wymagania.

strony może przestraszać, a z drugiej

Wiele razy słyszałam, że ten „psy-

Co oznacza wyjście naprzeciw wła-

może trącić zbędnym patosem. W psy-

chologiczny bełkot” jest nikomu niepo-

snej wolności i szczęściu? To w ogóle

chologii funkcjonuje pojęcie „odrębno-

trzebny, bo biznes to gra intelektualna.

jest możliwe, czy raczej jest złudze-

ści”, czyli stanu, w którym mamy pełną

Tylko, że to zakrawa z kolei na wypar-

niem, jakim się karmimy zakładając

świadomość bycia odrębnym człowie-

cie lub odrzucenie własnych emocji – te

firmę i marząc o wolności na Hawa-

kiem, ale jednocześnie nie odrzucamy

są po prostu naszym ewolucyjnym zaso-

jach oraz odcinaniu kuponów od szyb-

potrzeby innych. To odwieczny konflikt

bem, a tylko niewielu z nas nauczono,

kiego sukcesu?

dwóch potrzeb – bliskości i autonomii.

jak z niego korzystać. Zatem wyjść z ilu-

Trafiła Pani w sedno. Tak, karmimy

Dotyczy naprawdę wielu dorosłych osób,

zji i zwiększyć samoświadomość, by wła-

się iluzją wolności. A tej się nie zdobywa

no i właśnie przedsiębiorców. Objawia

ściwie ustawić priorytety – to jest proces

ilością zer na koncie. Wolnym się czło-

się to na przykład w relacji z pracowni-

wyjścia z mindf*cka w telegraficznym

wiek czuje albo nie. Wolność to pewien

kami – jak być blisko, ale nie za blisko?

skrócie. I tak, to absolutnie możliwe.
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Nie mówię, że rzeczy zaczną się magicz-

momentu, gdy już nikt nie ma potrzeby

Pani klucze – co się dzieje? Na ile rośnie

nie układać zgodnie z naszym życze-

„prężenia muskułów” i udowadniania

napięcie, na ile złość? Napięcie jest często

niem – takie myślenie jest niebezpiecz-

swojej doskonałości, zaczyna się praw-

objawem lęku. Złość to adekwatna reak-

nie, to tzw. „myślenie magiczne”. Mówię

dziwa praca – bo każdy z moich klientów

cja niezgody, bo właśnie nie może Pani

o tym, że dojrzałość i prawdziwa wolność

przechodzi swój proces zmiany w swoim

wejść do własnego domu. I tu zaczyna

pozwalają w pełni doświadczać życia we

tempie i robi to dla siebie. A doświad-

się przygoda z emocjami, ich rozpozna-

wszelkich jego barwach. Bo, uwaga, ale

czenia innych są niezwykle wzbogaca-

waniem i tym samym mniej lub bardziej

mindf*ck, to również brak cieszenia się,

jące cały proces. Rzecz w tym, żeby nie

adekwatnymi reakcjami. Ale to materia

autentycznej radości z własnych sukce-

starać się nikogo naśladować, bo to, co

złożona, więc na potrzeby tej rozmowy

sów – tego również doświadcza bardzo

zadziałało dla jednego, niekoniecznie jest

tu się zatrzymam.

wielu przedsiębiorców. Mimo że firma

wskazane komuś innemu. Zatem każda

stabilnie się rozwija, właściciel nie potrafi

książka, szkolenie czy konferencja będą

W książce pisze Pani o „stanie prowa-

w pełni doświadczać tego sukcesu. Więc

wartościowe, jeśli po nich nastąpi reflek-

dzenia firmy”. Czym dokładnie on jest?

jak potem budować szczęśliwe firmy,

sja i odpowiedź na pytania: Co mi to robi?

To z jednej strony świadomość

w których ludziom chce się pracować?

Jak to się ma do tego, co dla mnie ważne?

tego, po co prowadzę firmę? Jaką orga-

Co dla siebie z tego biorę? „Kij w mrowi-

nizacja, którą tworzymy, niezależnie

Wielu przedsiębiorców skwapliwie

sku”, o którym Pani mówi, to zatem moje

od wielkości, daje wartość założycielom

uczestniczy w szkoleniach motywa-

zaproszenie dla czytelników i każdego

i klientom – co ważnego, dzięki temu ma

cyjnych, pochłania kolejne biografie

przedsiębiorcy do tego, aby na początku

właściciel i jego klienci. Potem dopiero

mistrzów zarządzania szukając prze-

zająć się sobą.

pracownikom. Bo współpracowników

pisów na sukces. Pani wkłada przysłowiowy kij w mrowisko pisząc, że świadomość, iż inni mają podobnie, niczego
nie rozwiązuje, a szukanie odpowiedzi na pytanie „Jak oni sobie z tym
radzą?” jest nam niepotrzebne. Co
zatem robić? Nie szukać analogii?

Wyobraża sobie Pani, co by było, gdyby każdy
przedsiębiorca w momencie rejestracji swojej firmy
usłyszał od pani w urzędzie: „Od pierwszego dnia
prowadzenia firmy już nigdy nie poczujesz spokoju.”?

Nie korzystać z doświadczeń innych?
Nie porównywać?
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Prowadząc firmę można w ogóle osiąg-

zapraszamy do tworzenia wizji i wła-

Najważniejsze, że, jak Pani wska-

nąć spokój? A jeśli tak, to w jaki sposób?

śnie dawania tej wartości. Wtedy zde-

zuje, coraz więcej osób szuka rozwiązań.

Wyobraża sobie Pani, co by było,

cydowanie łatwiej określić zasady, gra-

I to już bardzo ważny moment, jeśli nie

gdyby każdy przedsiębiorca w momencie

nice, tego, co promujemy, akceptujemy,

kluczowy – zdać sobie sprawę, że czegoś

rejestracji swojej firmy usłyszał od pani

a czego nie tolerujemy. Niestety właśnie

nie wiem i dać sobie prawo do potrze-

w urzędzie: „Od pierwszego dnia prowa-

tu najczęściej dochodzi do pomylenia

bowania pomocy. Potem już kwestia,

dzenia firmy już nigdy nie poczujesz spo-

ról – szef dba o pracowników, zapomi-

jakiej pomocy szukamy. Często jest to

koju.”? Pewnie niewielu chętnych byłoby

nając po co mu firma i siebie tym samym

wskazany przez Panią przysłowiowy

do prowadzenia firm. Dla wielu właści-

odkładając na „święte nigdy”. A ludzie

„przepis na sukces”, który, gdyby ist-

cieli właśnie ten spokój jest tym, za czym

chcą pracować, brać odpowiedzialność,

niał, ktoś by już go opatentował. Porów-

gonią, tylko szukają go nie tam, gdzie

a nade wszystko – robić coś sensownego.

nania są czymś naturalnym – nasz mózg

trzeba, stawiając warunek – jak zaro-

Więc tym bardziej to „po co” warto by

szuka punktu odniesienia. Gorzej, jeśli

bię X, to będę spokojnie spał. No nie. Jak

było stabilne i silne, bo jest podstawą

nieświadome porównania stają się źró-

będziesz spokojnie spał, to łatwiej zaro-

dobrej współpracy.

dłem rozczarowań albo utraty wiary

bisz nawet 10xX. Zatem znowu do gry

I drugi aspekt – jakie miejsce zaj-

w siebie. Świadomość, że inni właściciele

wchodzą emocje i sposób, w jaki radzimy

muje ta firma w moim życiu? Na ile

też mierzą się z lękami, nie ze wszyst-

sobie z nieprzewidywalnością.

pozostaje w równowadze z pozosta-

kim sobie radzą i nie są idealni, pomaga

Prowadzenie firmy to fantastyczna

łymi obszarami i rolami, jakie pełnimy.

wielu moim klientom. Widać to głównie

przygoda – przeżywam ją już od 13 lat.

Jak długo chcę prowadzić tę firmę?

w trakcie programów grupowych, jakie

Bycie szefem tak samo. To ogrom doś

Na ile ją rozwijać? Jaka mam być w niej

prowadzę. Ten rodzaj pomocy jest nie-

wiadczeń, które pozwalają poznać

moja rola?

zwykle wartościowy na początku drogi.

samego siebie. I tam też jest spokój –

To są kluczowe pytania, które nie-

Pozwala zrzucić maskę „super hero”,

w akceptacji, wdzięczności, codziennym

wielu przedsiębiorców sobie zadaje,

który wszystko musi wiedzieć, umieć

docenianiu. Znowu robi się lekko podnio-

nie mówiąc już o znalezieniu odpo-

i znać się na wszystkim. Do tego być ide-

śle, ale to właśnie stany, za którymi tak

wiedzi. To tak jakby pojechać gdziekol-

alnym szefem, bo tego się od niego ocze-

po ludzku tęsknimy, a kojarzą się niestety

wiek na urlop, nie wiedząc, ile chce się

kuje – tak buduje się dziś iluzoryczny

często z lekkim nadęciem. No ale, niech

tam spędzić czasu, co się chce tam robić

wizerunek liderów.

już zostanie psychologicznie – spokój

i jeszcze zabrać pasażerów na gapę. Przy-

Kiedy w trakcie pracy indywi-

jest wtedy, gdy nie rządzą nieświadome

pomina to raczej wyjazd „do obozu”

dualnej lub grupowej dochodzimy do

lęki. Proszę sobie wyobrazić, że zgubiła

zamiast „na obóz”.
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Przedsiębiorcy często robią „niewła-

namieszać w głowach i spowodować reflek-

ściwe rzeczy”?

sję, a o to przecież chodzi – żeby się zatrzy-

Faktycznie robienie „niewłaściwych
rzeczy” podaję często jako podstawowy

mać i sprawdzić, co tak naprawdę się wokół
mnie dzieje, w czym biorę udział?

błąd przedsiębiorców. No i właśnie, czym

Do tego też służy trójkąt równo

te „niewłaściwie rzeczy” są? Można je roz-

wagi. To moje podejście do obalenia

patrywać w skali makro – to na przykład

kolejnego mitu, czyli pojęcia „work-

wspomniane wcześniej dbanie o pracow-

-life balance”. O ile coraz lepiej przed-

nika z lęku, by nie odszedł, gdy ten nie ma

siębiorcy rozumieją, że nie samą pracą

świadomości celów firmowych, bo sam

człowiek żyje i warto mieć życie pry-

właściciel zapomniał, po co właściwie

watne oraz relacje, o tyle nadal ogromnie

otworzył firmę. Pracownik chce praco-

zaniedbany jest obszar osobisty – takie

wać, ale – nie znając szerszego kontekstu

wewnętrzne życie, które przecież każdy

– działa na połowę swoich możliwości, co

ma, choć bardzo wielu, lekko zagracone.

z kolei rozczarowuje szefa, który zaczyna

Życie prywatne stawiamy na równi

wierzyć, że może dba jeszcze za mało –

z życiem osobistym, a to spore nieporo-

i mamy błędne koło. A w skali mikro, to

zumienie. Życie prywatne, to na przy-

na przykład mówienie, zamiast pytania

kład rodzina lub przyjaciele, ale życie

i słuchania. Często spotkania firmowe są

osobiste to wewnętrzny sposób przeży-

„przegadywane”. 80% czasu mówi szef,

wania tych relacji i uczuć, jakie się z nimi

a współpracownicy kiwają przytakująco,

wiążą. To właśnie w sferze osobistej jest

po czym po spotkaniu głowią się, o co wła-

spokój, poczucie odrębności i odpowiedzi

ściwie chodziło. Dlatego tak często mówię:

na pytania, co jest dla każdego ważne i co

„Zmień gadanie na pytanie”. Rzecz w tym,

naprawdę chce ze swoim życiem zrobić,

żeby ponownie – zastanowić się nad przy-

jak je przeżyć. Dlatego jeśli siebie, swoją

polega na poczuciu, że „teraz już wiem

czyną. Czemu tak bardzo lubimy brać

osobistą przestrzeń ustawimy na szczycie

wszystko”, ale bardziej na tym, że akcep-

na siebie tyle odpowiedzialności, odbie-

trójkąta, to dwa kąty u podstawy, tj. praca

tuję to, że nie muszę wiedzieć wszyst-

rając ją tym samym innym dorosłym

zawodowa i relacje prywatne pozwolą

kiego i mogę czegoś chcieć, albo nie,

ludziom, którzy przyszli do pracy? Tu

zrobić z tego trójkąt równoboczny – swo-

i to jest OK. Gotowość często przychodzi

także nieświadome schematy biorą górę

istą równowagę. A jeśli dbamy o każdy

na skutek dwóch emocji – strachu: „Boję

i dopóki nie „wyciągnie” się ich na świa-

z tych obszarów świadomie, to nawet

się, więc lepiej zacznę coś zmieniać”, albo

tło dzienne, będą doprowadzać szefa

jeśli, w którymś dzieje się coś niepoko-

złości: „Mam dosyć tej sytuacji, musi być

na skraj rozpaczy.

jącego, to wsparcie dają dwa pozostałe.

jakiś inny sposób”. Solidny nerw i złość
to czasem najlepszy kop do zmiany. Bo

Robienie „niewłaściwych rzeczy” podaję często jako
podstawowy błąd przedsiębiorców. No i właśnie, czym
te „niewłaściwie rzeczy” są?

jeśli to, co i jak robimy, nie daje oczekiwanych rezultatów, to gdzieś jest przyczyna,
no i najczęściej jest ona w naszych własnych głowach.
Gdyby miałaby Pani dać tylko jedną

Zasadniczo więc „niewłaściwe rzeczy” to takie, które nie dają nam oczeki-

Jak przejść drogę od mindf *cka

radę dla osób, które chciałyby prowa-

do wyzwolenia?

dzić własną firmę, to byłoby to…

wanego rezultatu. Może to być coś kon-

Najlepiej jak najszybciej – to tak

Od dawna mówię, że ludzie byliby

kretnego lub po prostu określone zachowa-

lekko żartobliwie. A na poważnie, to

szczęśliwsi, gdyby sobie częściej odpo-

nie czy reakcja. No i, niestety, odpowiedź

każdy proces jest inny. Nie jest to rów-

wiadali na pytania, po co robią to, co

na Pani pytanie brzmi: Tak, przedsiębiorcy

nież coś, co ma swój koniec, bo rozwój

robią? Zatem z pewnością świadomość

często robią „niewłaściwe rzeczy”. Dzieje

nie ma końca. Zmiana zależy od osoby,

motywów własnych działań się przy-

się jednak tak dlatego, że to, o czym teraz

która jej dokonuje – jej motywacji, ale

daje – łatwiej zdecydować, co naprawdę

rozmawiamy i przyczyny, o których piszę

przede wszystkim gotowości. Niektórzy

jest dla kogoś ważne. Wiem też, że wielu

w książce, nie są czymś oczywistym i nie

moi klienci robili 2 – 3 podejścia do naszej

przedsiębiorców, szefów podważa swoje

uczy się tego na studiach.

współpracy. Po chwilowej zmianie na lep-

własne możliwości i czasem przedwcze-

sze stwierdzali, że już wszystko teraz wie-

śnie rezygnuje z wielu rzeczy, niekoniecz-

Czym jest trójkąt równowagi? W jaki

dzą i rozumieją, i reszta sama się ułoży.

nie też związanych z biznesem. Dlatego

sposób jego znajomość może pomóc?

Przypominało to trochę triumf 4-latka,

podzielę się zdaniem, które wielu moich

Zaprasza mnie Pani do streszczenia

który nauczył się wiązać buty i teraz

klientów zaadaptowało: „Dokopać sobie

książki, ale to bardzo dobrze, bo jeśli któ-

sam będzie chodził do przedszkola. To,

zawsze zdążysz, tylko po co?

ryś z czytelników nie lubi długich form,

co teraz mówię, jest prowokacyjne. Ale

to już sama nasza rozmowa może trochę

chcę tym podkreślić, że wyzwolenie nie
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Aktualne trendy płacowe:
duża dynamika wzrostu
wynagrodzeń
i zmieniające się benefity
Tekst | Martyna Petrus

13% – o tyle wzrosło średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów od
poprzedniej edycji Raportu Płacowego Antal. Według najnowszego badania, wskazującego
poziom wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, średnie miesięczne
wynagrodzenie takich osób w 2022 r. wyniosło 13 654 zł.

Rok 2022 oznacza nowe możliwości

– Obecne zapotrzebowanie na spe-

opinii, walucie euro. Mnogość ofert pracy

dla pracowników, ale i pracodawców.

cjalistów IT przewyższa ich dostępność

skutkuje również tym, że kandydaci stają

W ciągu ostatniego roku eksperci Antal

na rynku. Nadal branża technologii infor-

się coraz bardziej wybiórczy i czekają

odnotowali bardzo wysoką dynamikę

matycznych chłonie doświadczone osoby,

na oferty wyjątkowe, które pozwolą im

zmian w zakresie płac i nic nie wska-

jak również wychodzi z ofertami do kan-

podnieść poziom finansowy o nawet 5000-

zuje na to, aby miała się ona w najbliż-

dydatów, którzy przebranżowili się na IT

6000 zł brutto – komentuje Monika Kiliań-

szym czasie ustabilizować. Na rosnące

bądź zaczynają zdobywać swoje pierwsze

ska, Team Manager, Antal IT Services.

oczekiwania pracowników i kandyda-

doświadczenia zawodowe w tym obsza-

– Znaczną dywersyfikację wynagro-

tów wpływ mają: poziom inflacji, wzrost

rze. Na rosnące wynagrodzenia wpływa

dzeń widać także w obszarze Sales & Mar-

stóp procentowych i niepewna sytuacja

też sytuacja ekonomiczna w kraju – infla-

keting. Najbardziej rozchwytywani pra-

ekonomiczna związana z wojną toczącą

cja, zmiany związane z Polskim Ładem,

cownicy notują niespotykane wcześniej

się w Ukrainie. Te czynniki sprawiają,

które często rzutują negatywnie na wyna-

wzrosty. Jednocześnie niż demograficzny

że oczekiwania wzrostu sięgają nawet

grodzenia w przypadku pracy kontrakto-

przy wysokim popycie determinuje silny

40% dotychczasowych pensji.

wej, niezwykle popularnej w sektorze. To

wzrost płac na stanowiskach z niewielkim,

wszystko winduje oczekiwania pracow-

nawet 3-letnim doświadczeniem – mówi

ników, którzy są coraz bardziej otwarci

Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, Business

na propozycje finansowe w stabilnej, w ich

Unit Director, Antal Sales & Marketing.

JEDNOMYŚLNOŚĆ PRACODAWCÓW
– 2022 ROKIEM PODWYŻEK
Na największe podwyżki w 2022 r. mogli
liczyć specjaliści i menedżerowie w branży IT (średnio o 34% więcej). Z wynikiem 18 843 zł brutto są – poza kadrą
zarządzającą – najlepiej opłacanymi pracownikami w Polsce i nie tylko. Wyższa
kadra zarządzająca (wzrost o 18%) – średnie wynagrodzenie miesięczne w tej grupie wyniosło 25 895 zł brutto. Handlowcy
i marketerzy (wzrost o 29%) – ich średnia pensja brutto to 13 804 zł. Przedstawiciele finansów i księgowości odnotowali wzrost o 29%. To jeden z najwyższych wskaźników płac wśród badanych
grup (obok sprzedaży i marketingu).
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– W porównaniu do poprzedniej edy-

Dynamika wzrostu wynagrodzeń

edycji raportu Antal – ich przeciętnie ofe-

cji badania mocno odbiła się kadra zarzą-

w centrach usług wspólnych także

rowane wynagrodzenie wyniosło 7925 zł

dzająca, finanse i księgowość. Pracodawcy

rośnie (22%) – dzięki średniemu mie-

brutto. Mimo znacznego wzrostu jest to

w obszarze finansów i księgowości wręcz

sięcznemu wynagrodzeniu w wysokości

wciąż najniżej opłacana grupa z wymienio-

nie nadążają za zmieniającymi się wyna-

9834 zł brutto.

nych w badaniu. Na tle ostatnich lat dyna-

grodzeniami. Najwyższe wzrosty odnoto-

W logistyce średnio został odnoto-

wano na poziomie specjalistów i mene-

wany wzrost o 21%, a miesięczna pensja

dżerów niższego szczebla. Na wyższych

brutto wyniosła 12 164 zł.

mika wzrostu wynagrodzeń jednak rośnie.

(NIE)OCZYWISTE BENEFITY POZAPŁACOWE

stanowiskach nie ma tak dużych zmian.

W branży farmaceutycznej i sprzętu

Benefitami, które mocno zyskały na zna-

Wpływ na wynagrodzenia miały: infla-

medycznego średnie miesięczne wyna-

czeniu i pracodawcy oferują je najchęt-

cja, wysokie stopy procentowe wpływa-

grodzenie wyniosło w badanym okresie

niej, są prezenty i bony świąteczne –

jące na raty kredytów, zmiany w polityce

13 572 zł brutto (wzrost o 12%).

na co zapewne miała wpływ poprawia-

wynagrodzeń od stycznia 2021 r., a przede

Na stanowiskach inżynieryjnych

jąca się sytuacja gospodarcza. W sto-

wszystkim pracodawcy, którzy szukają

odnotowano wzrost o 10% – średnie

sunku do poprzedniej edycji raportu ich

mocno wyspecjalizowanych, aktywnych

miesięczne wynagrodzenie wyniosło

wzrost nastąpił o 8 p.p. i oferuje je 42%

ekspertów i wspierających biznes mene-

10 611 zł brutto.

firm. Na znaczeniu zyskały także benefity

dżerów – dodaje Michał Borkowski, Sec-

W bankowości i ubezpieczeniach wy-

w postaci miejsca parkingowego (wzrost

tor Manager, Antal HR, Finance, Legal &

niosło ono 12 724 zł brutto (wzrost o 7%).

o 3 p.p.) oraz dofinansowanie do ubezpie-

Administration.

Prawnicy, którzy zyskali najwięcej

czenia emerytalnego (wzrost o 5 p.p.).

Specjaliści i menedżerowie zarzą-

w początkach pandemii, obecnie odno-

Większość pracodawców dobrze

dzania zasobami ludzkimi zanotowali

towali wzrost przeciętnych płac jedynie

określa potrzeby swoich pracowników.

wzrost wynagrodzeń o 22% – średnio

o 3%. Ich średnie miesięczne wynagro-

Największe różnice dotyczą dodatkowych

wyniosło ono 12 524 zł brutto. Średnie

dzenie wyniosło 13 068 zł brutto.

dni urlopu – tutaj aż 35% badanych chcia-

miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło tu 13 284 zł.

Płace przedstawicieli administracji

łoby otrzymywać taki benefit (wzrost

wzrosły o 28% w stosunku do poprzedniej

o 6 p.p.), a nie ma go w ofercie obecnego
pracodawcy. Kolejnym ważnym benefitem
jest samochód służbowy – 24% responden-

Autor

tów chciałoby rozbudowania o ten punkt

Martyna Petrus
PR Specialist, Antal

portfolio benefitów (wzrost o 2 p.p.) – oraz
dofinansowanie edukacji – i tu analogicznie
odnotowano 23% wskazań. Według specjalistów i menedżerów przeceniane są natomiast karty fitness.
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Równość płci oczami specjalistów
Tekst | Aleksandra Tyszkiewicz

Na polskim rynku pracy stale zachodzą ważne zmiany. Jedną z nich jest stopniowe angażowanie
się pracodawców w inicjatywy zwiększające równość i różnorodność pracowników w firmach.
Jednak, czy obecnie prowadzone działania są wystarczające? Jak wynika z tegorocznego raportu
Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2022” – nie do końca. Aż 53% ankietowanych specjalistek
doświadczyło w toku kariery przeszkód wynikających z płci.

Do pełnej równości płci na polskim rynku

i menedżerki częściej od swoich kolegów

Z odpowiedzi respondentów badania

pracy brakuje jeszcze wiele. Choć firmy

doświadczały sytuacji, w których o ich

Hays wynika, iż w 2022 roku kobiety

coraz chętniej podejmują działania zwią-

szansach zawodowych decydowały ste-

odpowiadają za zaledwie 16% orga-

zane z wdrażaniem polityki różnorodno-

reotypy, nieuświadomione uprzedzenia

nizacji. Warto zauważyć, że jest to

ści i częściej angażują się w inicjatywy

lub dyskryminujące praktyki.

wynik o 5 pkt. proc. niższy niż w ubie-

zwiększające odsetek kobiet na stanowi-

Wyniki pokazują, że kobiety najczę-

głym roku. Choć w Polsce nie brakuje

skach kierowniczych, to w rzeczywistości

ściej mierzą się z przypadkami fawory-

utalentowanych, odnoszących sukcesy

zmiany te nie dla wszystkich są zadowa-

zowania mężczyzn (55% wskazań), kie-

menedżerek i dyrektorek, to przyglą-

lające. Nadal można zaobserwować dużą

rowaniem się stereotypami w decyzjach

dając się składom zarządów i rad nad-

grupę kobiet, dla których rynek pracy

o zatrudnieniu i awansie (53%) i zakła-

zorczych, można zauważyć, że w zdecy-

nie jest w pełni przyjaznym i dostęp-

daniem ich mniejszej dyspozycyjności

dowanej większości są w nich właśnie

nym miejscem.

(48%). Często wskazywaną przez profe-

mężczyźni. Tym samym, w wielu waż-

sjonalistki sytuacją okazał się również

nych procesach decyzyjnych może bra-

ROZWÓJ KARIERY A PŁEĆ

brak zaufania obecnego lub potencjal-

kować kobiecej perspektywy, która nie-

Jak wynika z raportu Hays Poland Kobiety

nego pracodawcy do posiadanych kwa-

rzadko pozwala pochylić się nad często

na rynku pracy 2022, 53% kobiet i 28%

lifikacji (42%).

pomijanymi kwestiami, m.in. warun-

mężczyzn napotkało w toku kariery prze-

Powyższe dane znajdują swoje od

szkody wynikające z ich płci. Specjalistki

zwierciedlenie w składach zarządów firm.

Jak wynika z raportu Hays Poland Kobiety na rynku pracy
2022, 53% kobiet i 28% mężczyzn napotkało w toku
kariery przeszkody wynikające z ich płci.

kami pracy, sposobem komunikacji czy
kulturą organizacyjną.

ROLA RODZICA I PRACOWNIKA
Respondentki badania wskazały

Krzywdzące stereotypy, czy gorsze per-

Unijna dyrektywa „Work-life balance” ma

również, że w toku swojej kariery doś

spektywy rozwoju zawodowego, to nie

na celu ułatwić rodzicom godzenie życia

wiadczyły poczucia niedocenienia ze

jedyne przeszkody, z jakimi mierzą się spe-

zawodowego z rodzinnym i zmianę głę-

strony współpracowników. Aż 48%

cjalistki. Ogromnym problemem jest także

boko zakorzenionej sylwetki rodzica-

kobiet pełniących role kierownicze lub

rozpatrywanie kobiecych kandydatur

-kobiety, m.in. poprzez przyznanie ojcom

zarządcze miało wrażenie, że ich praca

w kontekście potencjalnego macierzyń-

dwumiesięcznego urlopu rodzicielskiego.

i wysiłek są lekceważone. Wysokie sta-

stwa. Wyniki badania Hays Poland poka-

Coraz więcej pracodawców pochyla

nowisko w firmie dla wielu responden-

zują, że aż 67% matek napotkało na swo-

się nad kwestią równych szans na rynku

tek wiąże się również z postrzeganiem

jej drodze zawodowej trudności związane

pracy. Firmy dostrzegają, iż różnorodność

ich przez pryzmat stereotypów. Do takich

z pogodzeniem pracy z wychowywaniem

w miejscu pracy to nowe sposoby rozwią-

należy zaliczyć m.in. „kobiecy styl zarzą-

dzieci. Rodzicielstwo i obowiązki rodzinne

zywania problemów, innowacyjność,

dzania”, błędnie postrzegany jako zbyt

są bowiem utożsamiane głównie z kobie-

a w niektórych przypadkach nawet odpo-

emocjonalny, z nadmierną skłonnością

tami. Niektórzy decydenci w firmach

wiedź na problemy z pozyskiwaniem pra-

do kompromisów i brakiem posłuchu

wciąż wychodzą z założenia, że jako matki

cowników. Wiele organizacji jako środek

wśród podwładnych.

będą brały zwolnienia w celu opieki nad

do osiągnięcia odpowiedniego poziomu

dziećmi lub wkrótce zajdą w ciążę i znikną

zróżnicowania zespołów postrzega wdro-

z firmy na długi czas.

żenie tzw. polityki różnorodności.

LUKA PŁACOWA
Kolejną bolączką specjalistek jest dostrzegana przez nie różnica pomiędzy wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn. O tym,
że płeć pracowników o porównywalnych umiejętnościach i doświadczeniu
nie wpływa na płacę, przekonanych
jest 33% respondentek i 66% respon-

Ogromnym problemem jest rozpatrywanie kobiecych
kandydatur w kontekście potencjalnego macierzyństwa.
Wyniki badania Hays Poland pokazują, że aż 67% matek
napotkało na swojej drodze zawodowej trudności.

dentów badania. Według różnych wyliczeń GUS, skorygowana luka płacowa –

Warto zauważyć, że trudności w łą-

Co istotne, oficjalne dokumenty

bazująca na porównaniu pracowników

czeniu roli rodzica i pracownika nie doty-

powinny przekładać się na konkretne

o podobnym wykształceniu, zajmują-

czą wyłącznie kobiet. Z wieloma przeszko-

działania mające zagwarantować wszyst-

cych pokrewne stanowiska i posiadają-

dami mierzą się również pracujący ojco-

kim pracownikom firmy równość szans

cych podobny staż pracy – wynosi w Pol-

wie. Aż 45% specjalistów doświadczyło

– na awans, wynagrodzenie adekwatne

sce ok. 18-20%. W praktyce na lukę pła-

bowiem na swojej drodze zawodowej

do posiadanych kwalifikacji, ocenę

cową wpływa m.in. fakt, iż kobiety czę-

przeszkód w godzeniu pracy z wychowy-

wyłącznie w oparciu o wyniki pracy itp.

ściej niż mężczyźni pracują na niepełny

waniem dzieci. Ponadto w gronie respon-

W teorii założenia polityki różnorodno-

etat, są zatrudnione w odmiennych sek-

dentów, którzy napotkali podobne trud-

ści powinny budować kulturę organi-

torach, czy rzadziej zajmują wysoko opła-

ności w łączeniu ról, aż 69% kobiet i 81%

zacyjną opartą na szacunku, równości

cane stanowiska. Tymczasem brak rów-

mężczyzn wskazało na brak możliwości

i inkluzji, dzięki czemu każdy pracownik

ności jest niekorzystny zarówno dla firm,

pełnego uczestnictwa w życiu dziecka. Jest

– bez względu na płeć, wiek, pochodzenie,

jak i pracowników, ponieważ uniemoż-

to zatem ważna informacja dla firm, którą

światopogląd czy przekonania – może

liwia adekwatne wykorzystanie i rozwi-

warto wykorzystać w kontekście wdra-

realizować swoje zawodowe ambicje.

janie talentów. Co mogłoby pomóc roz-

żania programów wsparcia dla pracują-

Jednak, aby polityka różnorod-

wiązać ten problem? Według 77% kobiet

cych rodziców. Inicjatywy nie powinny

ności była skuteczna, przede wszyst-

i 57% mężczyzn – większa transparent-

ułatwiać łączenia ról wyłącznie matkom,

kim musi być umocowana w strategii

ność wynagrodzeń.

ale również ojcom, którzy, jak pokazują

biznesowej, a jej zapisy przestrzegane

dane, chcieliby równie mocno angażować

przez kadrę menedżerską. Pracownicy

się w sprawy rodzinne.

muszą mieć poczucie, że różnorodność

Wyniki badania pokazują także,
że na przestrzeni ostatniego roku kobiety
awansowały nieznacznie częściej od męż-

jest dla organizacji naprawdę ważna.

czyzn. Chociaż zarówno respondentki,

ZMIANY NA HORYZONCIE

Tylko wtedy ma ona szansę zaistnieć

jak i respondenci jako powód uzyskania

Obecnie, na horyzoncie widać już stop-

w praktyce i korzystnie wpłynąć na

awansu najczęściej wskazywali własne

niowe zmiany prowadzące do wyrówna-

organizację.

starania (kolejno 36% i 39%), to pozo-

nia szans pracujących kobiet i mężczyzn.

stałe argumenty różnią się w zależności
od płci pracownika. Podczas gdy kobiety
częściej źródła awansu upatrywały w inicjatywie przełożonego (19%) i pojawiającej się w firmie potrzebie biznesowej
(17%), mężczyźni zazwyczaj postrzegali

Autor
Aleksandra Tyszkiewicz
Executive Director, Hays Poland

go jako rezultat kolejnego etapu zaplanowanej ścieżki kariery (26%).
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Biblioteka Managera
NAWYKI MILIONERÓW. DROGA DO BOGACTWA I SUKCESU
Odnoszenie imponujących sukcesów

Zaprezentowane tu reguły mają uniwer-

Dzięki tej książce:

i zdobywanie wielkich pieniędzy wydaje

salny charakter i każdy może je z powo-

• łatwiej określisz, jaki jest Twój rzeczy-

się wyjątkowo skomplikowane. Zdecydo-

dzeniem zastosować. Są rezultatem

wanej większości ludzi to się po prostu

badań nad nawykami i cechami wybit-

• odblokujesz swoją produktywność

nie udaje! Trzeba mieć sporo szczęścia

nych ludzi. Dzięki analizie ich strategii

• zrozumiesz własne możliwości i zacz-

i dobre znajomości, a i tak nie gwarantuje

życiowych można było wyodrębnić nie-

niesz je w pełni wykorzystywać

to pomyślnego rezultatu. Owszem, cza-

wielkie, łatwe do wprowadzenia zmiany

• podejmiesz 30-dniowe wyzwanie

sami słyszy się o przeciętniakach, którzy

w nawykach, które mają moc odmienia-

mozolnie, krok po kroku pięli się w górę,

nia życia na lepsze.

wisty cel i dlaczego chcesz się rozwijać

"Lepsze życie"
• zaczniesz przemieniać swoje życie
na takie, o jakim marzysz.

aby w końcu dzięki nadludzkiemu wysiłkowi osiągnąć swój cel. Czy naprawdę nie

Podejmij wyzwanie i zacznij żyć

ma jakiejś prostszej ścieżki do sukcesu?

na własnych warunkach!

Taka prostsza ścieżka istnieje i została dokładnie opisana w tej książce.

Autor: Dean Graziosi
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-283-8442-2
ISBN e-booka:
978-83-283-8443-9

PROFESJONALNE NEGOCJACJE.
PSYCHOLOGIA ROZMÓW (NIE TYLKO) BIZNESOWYCH
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Zastanawiało Cię kiedyś, co właściwie

jest przeszłość – historia dotychczaso-

podlega negocjacjom? Otóż istotą nego-

wych negocjacji, marka, z jaką siadamy

cjacji jest konflikt. W procesie mającym

do stołu rozmów, pozycja na rynku, repu-

doprowadzić do porozumienia należy

tacja itd. Skutki negocjacji nie będą się

w mądry, satysfakcjonujący dla obu stron

ograniczać do warunków samego kon-

sposób zrealizować cele, które dla każdej

traktu. Będą długotrwałe, może nawet

z nich są różne. Muszą być różne – gdyby

wpłyną na kształt firmy w kolejnych

były identyczne, nie byłoby czego negocjo-

latach.

Autor: Paweł Kowalewski
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-283-9308-0
ISBN e-booka:
978-83-283-9692-0

wać. Oto pierwsza prawda, którą należy

Teraz czas poznać pozostałe reguły

zrozumieć przed przystąpieniem do nego-

rządzące procesem profesjonalnej

nie tylko zrozumiesz psychologiczne pod-

cjacji. Druga brzmi następująco: negocja-

komunikacji biznesowej. Przedstawi Ci

stawy negocjacji, ale także nauczysz się

cje zaczynają się o wiele wcześniej niż

je w swojej książce Paweł Kowalewski,

korzystać ze zdobytej wiedzy tak, by pro-

w momencie, gdy do nich siadamy.

doświadczony trener negocjacji, media-

cesy psychiczne zachodzące w umyśle

Podstawą do negocjowania kontrak-

tor, ekspert w zakresie zarządzania

Twojego negocjacyjnego partnera dzia-

tu, porozumienia, ustaleń na przyszłość

i sprzedaży. Dzięki temu podręcznikowi

łały zawsze na Twoją korzyść.
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