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Od Redakcji
Editorial Note

Dymitr Doktór
Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy!

Dear Readers!

Mimo długiej zimy inwestycje outsourcingowe w Polsce
nie zostały zamrożone i, jak informuje PAIiIZ, sukcesywnie
rosną. Tylko pierwszy kwartał przyniósł deklaracje urucho
mienia 37 nowych projektów BPO/SSC, przyczyniając się
do utworzenia nowych 9178 miejsc pracy. Polska i polskie
miasta są głodne inwestycji z sektora nowoczesnych usług,
co potwierdziły m.in. władze Kielc organizując konfe
rencję „Apetyt na outsourcing. Perspektywy Rozwoju BPO
w Kielcach i innych miastach Polski Wschodniej”. Na
naszych stronach od początku roku przybliżamy informacje
na temat atrakcyjności inwestycyjnej Polski Wschodniej.
W bieżącym numerze kontynuujemy ten proces dedykując
znaczną część Outsourcing&More województwu święto
krzyskiemu i miastu Kielce. Przy tworzeniu materiału
o regionie ściśle współpracowaliśmy z Centrum Obsługi
Inwestora w Urzędzie Miasta Kielce oraz firmami GIgroup
i Savills, które przygotowały raporty HR i Real Estate.

Despite the long winter, outsourcing investments in
Poland have not frozen and they are on the increase,
according to the Invest in Poland Agency. The first quarter
itself brought declarations of launching 37 new BPO/SSC
projects, contributing to creation of 9,178 new jobs. Poland
and Polish cities are hungry for investment in the sector of
modern services, which was confirmed by the authorities
of the city of Kielce during the April conference: ”The
appetite for outsourcing. Prospects for Development of
BPO in Kielce and other cities of Eastern Poland.” Since
the beginning this year we have been providing you
with information about the investment attractiveness of
Eastern Poland; the current issue continues this process
dedicating a significant part of Outsourcing&More to the
Świętokrzyskie voivodeship and the city of Kielce. While
creating material concerning the region, we cooperated
closely with the Investor Service Centre in the Kielce City
Hall and with GIgroup and Savills, which prepared HR
and Real Estate reports.

Analizując świat usług outsourcingowych, tym razem posta
nowiliśmy temat numeru poświęcić outsourcingowi sił sprze
daży, merchandisingowi, programom tajemniczego klienta
oraz usługom hostessowym. Sprzedaż i techniki wspiera
jące sprzedaż i obsługę kupującego, to kluczowe funkcje
w organizacjach, mające na celu zwiększenie obrotów, a tym
samym ich dochodów i zysków. Outsourcing sił sprzedaży,
to jedna z najczęstszych praktyk outsourcingowych, z której
korzystają między innymi firmy telekomunikacyjne czy też
branża FMCG. W trakcie naszych kontaktów, udało nam się
też uzyskać informację o Targach FMCG, które będą orga
nizowane w Gliwicach, a jednym z tematów poruszanych
podczas wystąpień będzie outsourcing sił sprzedaży.
Dla urozmaicenia naszych publikacji od bieżącego numeru
wprowadzamy felietony autorstwa uznanych ekspertów
branżowych. W tym numerze zamieściliśmy teksty Piotra
Rutkowskiego oraz Poli Czapskiej.
Zapraszając do lektury, zachęcam Państwa również do od
wiedzin OutsourcingPortal, którą to platformę internetową
odświeżyliśmy oraz dołożyliśmy szereg nowych funkcji,
zarówno dla dostawców i odbiorców usług oraz bezpośred
niego i pośredniego otoczenia branży outsourcingowej.

Analysing the world of outsourcing services, this time we
decided to dedicate this issue to sales force outsourcing,
merchandising, mystery shopper programs and promotions
worker services. Sales and techniques supporting sales
and customer service are key functions in organizations
and aim at increasing turnover, and thus revenue and
profit in organizations. Sales force outsourcing is one of
the most common outsourcing practices, which is used,
among others, by telecommunications companies or the
FMCG sector. We have also managed to obtain information
about the FMCG Trade Fair, which will be held in the city
of Gliwice, and one of topics of the speeches will be sales
force outsourcing.
Diversifying forms of publication, with this issue we
are introducing feature articles by recognized industry
experts. In this issue we have included articles written by
Piotr Rutkowski and Pola Czapska.
Inviting you to reading, we would also like to encourage
you to visit the OutsourcingPortal, a refreshed on-line
platform enriched with a number of new functions, both
for service providers, customers, directly and indirectly
surrounding the outsourcing sector.
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Aktualności

Aktualności
Outsourcing w 7245
opisach
Co roku na polskim rynku pojawiają się
nowe opracowania dotyczące branży
nowoczesnych usług dla biznesu.
Początkowo były to pojedyncze arty
kuły, rozdziały w książkach i książki,
które w ostatnich latach zostały uzu
pełnione o prace dyplomowe, wywiady,
raporty, a także almanachy i materiały
wydawane na płytach CD. Każda z dos
tępnych pozycji została skrupulatnie
sprawdzona i spisana oraz umieszczona
w bazie danych, a następnie posłużyła do
przygotowania finalnego raportu. Dane
w raporcie dotyczą okresu, którego data
końcowa wypadała w styczniu 2013.

Przesłuchiwanie zgłoszeń
na Telemarketera Roku
rozpoczęte
Organizator konkursu na najlepszego
Telemarketera Roku, Polskie Stowa
rzyszenie Marketingu SMB, zakończył
przyjmowanie zgłoszeń od firm.

Polska otwarta na indyjskie inwestycje BPO
- podsumowanie VIII Polish Outsourcing Forum
Eva Aboo i zespół Roadshow Polska w tym roku wraz z Indyjsko Polska Izbą
Przemysłowo-Handlową (IPCCI) zdecydowali o zmianie dotychczasowej
strategii organizowania imprez w Polsce i zaprosili uczestników do centrum
światowego outsourcingu jakim są Indie. Przy merytorycznym wsparciu ASPIRE
i PwC, udziale w panelach dyskusyjnych
przedstawicieli PAIiIZ, Miasta Łodzi,
Cushman&Wakefield, Skanska, Fundacji Pro
Progressio oraz indyjskich firm, które już
w tej chwili mają swoje Centra Operacyjne
w Polsce, impreza zgromadziła grupę kilku
dziesięciu organizacji indyjskich zaintere
Więcej informacji na
sowanych możliwościami offshoringu do
www.outsourcingportal.pl
Polski.

Największy w Polsce Park
Naukowo-Technologiczny już otwarty!
Gdynia inwestuje w rozwój Parku już od 2001 roku. PPNT jest jednym z najważ
niejszych narzędzi wspierania przedsiębiorczości przez tutejszy samorząd. To
setki nowoczesnych miejsc pracy w inno
wacyjnych firmach oraz atrakcyjna oferta
regionu dla inwestorów. Rezydujące tutaj
firmy już odnoszą sukcesy na światowych
rynkach i przysparzają dochodów Gdyni
- miastu, które rozwija się dynamicznie
zgodnie z przemyślaną strategią. PPNT,
Więcej informacji na
to jeden z wyznaczników wysokich stan
www.outsourcingportal.pl
dardów życia w Gdyni.

Prezydent Komorowski zaprasza inwestorów
z Francji

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl
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Prezydent Komorowski spotkał się z francus
kimi przedsiębiorcami w siedzibie Paryskiej
Izby Handlu i Przemysłu, jednej z naj
większych tego typu organizacji na terenie
Francji. Hasło „Inwestowanie w Polsce po
prostu się opłaca” było wstępem do omó
wienia dynamiki BIZ w Polsce, których
struktura podlega znaczącym zmianom –
już ponad połowa z nich dotyczy innowacji
i przedsięwzięć opartych na wiedzy.
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Poznań, Lublin, Łódź, Szczecin
i Agencja Rozwoju Pomorza
współpracują z Pro Progressio

P

owstała na początku roku 2013 Fundacja Pro
Progressio rozpoczęła realizację swoich celów
statutowych, którymi są m.in. promocja polskich
miast i ich atrakcyjności inwestycyjnej dla sektora no
woczesnych usług dla biznesu, a wśród nich takich branż
jak: BPO (Outsourcing Usług Biznesowych), SSC (Centra
Usług Wspólnych), R&D (Centra Badawczo-Rozwojowe),
ITO (Outsourcing Usług Informatycznych) oraz Call
i Contact Center.

Fundacja swoją
działalnością wspiera promocję
atrakcyjności inwestycyjnej polskich
miast, agencji rozwoju regionalnego,
stref ekonomicznych, parków
technologicznych...
W ramach Fundacji Pro Progressio został uruchomiony
Klub Outsourcingu oferujący pakiety świadczeń infor
macyjno-promocyjno-reklamowych dla sektora publicz
nego i prywatnego, przy wykorzystaniu najważniejszych
w Polsce mediów branży outsourcingowej – witry
ny internetowej OutsourcingPortal oraz magazynu
Outsourcing&More. Fundacja, dzięki współpracy z Ni
emieckim Stowarzyszeniem Outsourcingu, dociera z
informacjami o podmiotach, z którymi współpracuje do
niemieckich, austriackich i szwajcarskich organizacji
bezpośrednio i pośrednio związanych z sektorem out
sourcingowym.
Pierwszym miastem, które podjęło współpracę z Pro
Progressio jest Poznań, który już od stycznia bieżącego
roku, razem z Fundacją, przedstawia klimat inwestycyjny
miasta. Od marca 2013 r. grupa miast współpracujących
z Fundacją powiększyła się o Łódź i Lublin. Grono insty

tucji publicznych współpracujących z Pro Progressio
regularnie się powiększa i od maja kolejnym miastem
współpracującym z Fundacją będzie Szczecin. Wśród
nowych Partnerów Fundacji jest także Pomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego.
Pro Progressio zajmuje się promocją swoich członków
i Partnerów zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.
Ostatnią ku temu okazją było VIII Polish Outsourcing
Forum organizowane w Indiach, gdzie Prezes Pro Progressio
– Wiktor Doktór, promował w rozmowach z indyjskimi
inwestorami polski rynek usług nowoczesnych dla biznesu
i zachęcał do zwiększania offshoringowych bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w Polsce.
Przy realizacji swoich działań Fundacja Pro Progressio
współpracuje z regionalnymi Ambasadorami Fundacji,
którymi są Mariusz Wiśniewski w województwie pomor
skim i kujawsko-pomorskim, Maciej Buś w wojewódz
twie wielkopolskim, Mateusz Chudzik w województwie
łódzkim, Andrzej Paradowski w województwie mazowiec
kim oraz Krzysztof Wróbel w województwie śląskim.
Fundacja swoją działalnością wspiera promocję atrak
cyjności inwestycyjnej polskich miast, agencji rozwoju
regionalnego, stref ekonomicznych, parków technolo
gicznych, firm z sektorów HR i Real Estate, developerów
zajmujących się budynkami biurowymi, a także firm
z branży outsourcingowej działających w Polsce.
Celem Pro Progressio jest rozwój outsourcingu i nowo
czesnych usług dla biznesu w Polsce, poprzez zbudowanie
nowoczesnego środowiska branży outsourcingowej wraz
z jej otoczeniem biznesowym w myśl modelu biznesowego
CASPEN – Consulting (Konsulting), Advisory (Doradztwo),
Support (Wsparcie biznesowe), Promotion (Promocja),
Education (Edukacja), Networking (Integracja i wymiana
doświadczeń).
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News

Poznań, Lublin, Łódź, Szczecin
and Invest In Pomerania Agency
cooperate with Pro Progressio

P

ro Progressio Foundation, founded at the beginning
of the year 2013, began to execute its statutory
objectives, namely to promote Polish cities and
their investment attractiveness for the sector of advanced
business services, including such industries as: BPO
(Business Process Outsourcing), SSC (Shared Service
Centre), R&D (Research and Development Centre), ITO
(IT Services Outsourcing) and Call and Contact Centre.

By its activity,
the Foundation supports promotion
of investment attractiveness of
Polish cities, regional development
agencies, economic zones,
technology parks...
Within the scope of operation of Pro Progressio
Foundation an Outsourcing Club was opened; it offers
packages of information, promotional and advertising
benefits for public and private sectors, using the most
important outsourcing industry media in Poland, namely,
the OutsourcingPortal website and Outsourcing&More
magazine. The Foundation, in cooperation with the
German Outsourcing Association, provides information
about entities, with which it cooperates, for German,
Austrian and Swiss organizations directly and indirectly
connected with the outsourcing industry.
The first city which began cooperation with Pro
Progressio is Poznań; since January 2013, together with
the Foundation, it has been presenting its investment
environment. Since March 2013, the Foundation has
been cooperating also with the city of Łódź and Lublin.
The group of public institutions cooperating with Pro
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Progressio is constantly growing; from May on, another
city beginning its cooperation with the Foundation will
be Szczecin. The group of Partners of the Foundation
includes also Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
[Invest In Pomerania Agency].
Pro Progressio is promoting its members and partners,
both in Poland and abroad. The recent opportunity was the
VIII-th Polish Outsourcing Forum organized in Bangalore
(India), where Wiktor Doktór, the CEO of Pro Progressio,
during meetings with Indian BPO and SSC investors, was
promoting Polish market of advanced business services
and encouraging to increase offshore direct foreign
investments in Poland.
While carrying out its activities in the regions, Pro
Progressio Foundation collaborates with regional Foun
dation Ambassadors; these are Mariusz Wiśniewski,
responsible for Pomorskie and Kujawsko-Pomorskie
provinces; Maciej Buś, responsible for Wielkopolskie
province, Mateusz Chudzik, responsible for Łódzkie pro
vince; Andrzej Paradowski, responsible for Mazowieckie
province, and Krzysztof Wróbel, responsible for Śląskie
province.
By its activity, the Foundation supports promotion
of investment attractiveness of Polish cities, regional
development agencies, economic zones, technology
parks, HR and Real Estate companies, office buildings
developers, as well as outsourcing companies operating
in Poland.
Pro Progressio aims at developing outsourcing and
modern business services in Poland by creating a modern
outsourcing industry environment along with its business
environment in accordance with the CASPEN business
model: Consulting, Advisory, Support, Promotion,
Education, and Networking.
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Artykuły

Jak modelować swój
biznes?

J

edynie połowa nowych firm powstałych w 2006 r.
działała dłużej niż dwa lata, a kolejne dwa lata prze
żyło tylko 72% z nich, wynika z danych Głównego
Urzędu Statystycznego. Gdzie szukać szans na rozwój i jak
działania zarządzających przekładają się na wartość firmy?
Na to i inne pytania związane z rozwojem przedsiębiorstw
starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Biznes
nabiera dynamiki”, która odbyła się 5 marca w Katowicach,
w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej.
Kluczem do sukcesu małych i średnich, oraz mikro
przedsiębiorstw, które wg danych GUS generują prawie
70% PKB w Polsce, jest konkurencyjny model biznesu.
„Należy przede wszystkim znaleźć odpowiedź na podsta
wowe pytania: Kim jest mój klient? Jak zarabia się pie
niądze w moim biznesie? Jak dostarczyć klientom okre
śloną wartość? Znalezienie właściwych odpowiedzi jest
niezbędne, aby firma miała szansę na rozwój” – mówił
Dawid Michalik, prezes zarządu Equity Advisors.
Ekspansja na obszary wykraczające poza obecną dzia
łalność podstawową firmy jest trudniejsza, niż mogłoby
się wydawać. Niestety większość prób kończy się niepo

wodzeniem, ale dzięki jasnej wizji i rozważnemu pod
chodzeniu do ryzyka przedsiębiorcy potrafią efektywnie
konkurować na rynku. „Przewagę można zyskać posze
rzając granice istniejącego biznesu – szukając nowych
źródeł dochodu, ale również definiując na nowo zysk
w danej branży” wskazywał Dawid Michalik.
W czasach niepewnej sytuacji gospodarczej na znacze
niu zyskują rozwiązania pozwalające na optymalizację
kosztów. „Im organizacja bardziej elastyczna i szczupła,
tym jest jej łatwiej dostosować się do zmiennych wa
runków. Outsourcing określonych funkcji w organizacji
takich jak sprzedaż, księgowość, HR, czy wręcz pro
dukcja, to niższe koszty stałe, a tym samym zdolność do
szybszych inwestycji i dezinwestycji” przekonywał Paweł
Zemła z Equity Investments.
Motywem, który przewijał się przez wiele prezentacji
były źródła finansowania rozwoju małych i średnich
firm. Eksperci z Equity Advisors wskazywali na szcze
gółowe różnice w oczekiwaniach różnych grup inwes
torów, w tym funduszy venture capital i inwestorów gieł
dowych. Natomiast prawnicy z kancelarii Chabasiewicz,
Kowalska i Partnerzy radzili jak uniknąć „pułapek” stoso
wanych w umowach inwestycyjnych, a eksperci 4Audyt
wskazywali na ryzyko podatkowe w transakcjach.
„Pozyskanie inwestora zewnętrznego powinno zostać
oparte na przemyślanym modelu biznesowym, następnie
na konstrukcji transakcji, a dopiero na końcu na cenie” –
tłumaczył Dawid Michalik.
Gościem specjalnym konferencji był Tomasz Hanczarek
– prezes zarządu Work Service S.A., który podzielił się
z przedsiębiorcami swoimi doświadczeniami związa
nymi z drogą Work Service na giełdę oraz z dalszymi
sukcesami związanymi z pozyskanymi funduszami
na rozwój Grupy Kapitałowej, która obecnie jest regio
nalnym liderem rynku usług personalnych.
Patronat nad wydarzeniem objęła GPW w Warszawie S.A.
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How to model your
business?

O

nly half of new businesses created in 2006
operate more than two years, and another two
years survive only 72% of them, according
to data from the Central Statistical Office. Where to look
for opportunities for development and how management
activities are reflected in the value of the company?
This and other questions related to development
of enterprises were addressed by participants of ‘Business
gains dynamic‘ conference, which took place March
5th in Katowice, at the Regional Chamber of Commerce
headquarters.
The key to the success of small and medium-sized and
micro-enterprises, which according to CSO data, generate
almost 70% of GDP in Poland, is a competitive business
model. “First of all, the basic question should be answered:
Who is my customer? How to earn money in my business?
How to provide customers with a certain value? Finding the
right answers is essential for a company to have a chance
to evelop” – said Dawid Michalik, CEO of Equity Advisors.

of investors, including venture capital and stock
market investors. However, lawyers from the law firm
Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy advised how to avoid
the “traps” used in investment agreements, and 4Audyt
experts pointed to the tax risk in transactions.
“The acquisition of an external investor should be based on
thoughtful business model, then the transaction structure,
and only at the end on the price”, explained Dawid Michalik.
Tomasz Hanczarek – CEO of Work Service SA was a special
guest, who shared with entrepreneurs his experiences
associated with the Work Service road on the stock exchange
and the further success with raised funds associated with
the development of the Group, which is now a regional
leader in HR services.
The Warsaw Stock Exchange extended its patronage over
the event.

Expansion into areas beyond the current core business
of the company is more difficult than you might think –
unfortunately, most attempts fail, but with a clear vision
and prudent approach to the business risk can effectively
compete in the market. “The advantage can be gained
by extending the boundaries of an existing business –
looking for new sources of income, but also redefining profit
in the industry”, pointed out Dawid Michalik.
In times of economic uncertainty solutions to optimize costs
are gaining importance. “The organization more flexible
and slim, it is easier for her to adapt to changing conditions.
Outsourcing of certain functions in the organization such as
sales, accounting, HR, or even production result in a lower
fixed costs, and thus the ability to speed up investment and
disinvestment”, argued Paul Zemła of Equity Investments.
The theme, which was a appearing in many presentations
were the sources of financing for development of small
and medium-sized businesses. Experts from Equity
Advisors pointed to specific differences in the expectations
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Kielce

– wschodząca gwiazda BPO

W

Polsce w blisko 400 centrach sektora BPO
(outsourcing procesów biznesowych) zatrud
nionych jest ok. 100 tys. osób. To po gór
nictwie i branży motoryzacyjnej największy i najlepszy
pracodawca w Polce. Kielce należą do wschodzących
gwiazd BPO, a oferta miasta dla tej branży sprawi, że
w najbliższych latach będzie jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce.

Polska jest atrakcyjnym miejscem dla lokalizacji centrów
BPO, przede wszystkim ze względu na swoje położenie
oraz potencjał ludzki. – Zrealizowanych 400 inwes
tycji tego typu w kraju daje nam 1. miejsce w tej branży
w Europie, a zatrudnienie na poziomie 100 tys. osób sta
nowi 40-procentowy udział w Europie Środkowej – pod
kreślił Paweł Panczyj z Association of Business Service
Leaders in P
 oland (ABSL).

O perspektywach rozwoju BPO w Kielcach i innych
miastach Polski Wschodniej rozmawiano podczas konfe
rencji 4 i 5 kwietnia br., która odbyła się w stolicy województwa świętokrzyskiego.

– Kielce ze swoją ofertą inwestycyjną, kompetentny
mi urzędnikami i zapleczem kadrowym, sytuują miasto
w gronie najatrakcyjniejszych lokalizacji dla sektora BPO
– powiedział Wojciech Lubawski. Dziś Kielce oferują ok.
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 akresie są najnowsze trendy w organizacji pracy i spo
z
sobach ich wdrożenia w firmie. – Właściwa organi
zacja przestrzeni pracy gwarantuje komfort twórcze
go myślenia pracowników i pomaga stworzyć im opty
malne warunki, a zadowolony pracownik jest efektywny
i innowacyjny – przekonywała Zuzanna Mikołajczyk, kie
rownik Działu Marketingu firmy MIKOMAX Smart Office,
która specjalizuje się w kompleksowej organizacji przes
trzeni pracy biura.

45 tys. m2 powierzchni biurowej, a w najbliższym czasie
liczba ta zostanie podwojona. W samych tylko Kielcach
działa już 20 firm tego sektora, dając zatrudnienie dla
ok. 2 tys. osób.
– W województwach wschodnich w ostatnich 10 latach
powstało aż 47 centrów usług outsourcingowych, a Kielce,
obok Lublina, stanowią największy udział w tej branży
w Polsce Wschodniej i zyskają jeszcze na wartości, po
nieważ branża BPO poszukuje kolejnych lokalizacji – za
znaczyła Agnieszka Wojnarowska, dyrektor Departamen
tu Rozwoju Regionalnego z Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych.
Konferencja była też okazją do skonfrontowania oferty
miast z oczekiwaniami inwestorów. – Oprócz kosztów
inwestycyjnych równie ważna jest atrakcyjność logistyczna.
Kielce mogą nie mieć lotniska, ale powinny mieć sieć dróg,
która szybko doprowadzi do lotniska w sąsiednim regionie.
Dobre drogi dojazdowe są równie ważne jak dobrze zorga
nizowane miasto wewnętrznie – podkreślał Marcin Nowak
z krakowskiego oddziału Capgemini Polska.
– Problemem Kielc jest też, mimo rzeszy 15 tys. absol
wentów rocznie, to, że tylko 10% z nich posługuje się języ
kami obcymi. Kiedy z tej liczby wyselekcjonujemy kandy
datów z innymi pożądanymi umiejętnościami, okazuje
się, że do pracy w naszym centrum kwalifikuje się poten
cjalnie ok. 100 osób rocznie – mówił Jerzy Wiśniewski
(Fujitsu Technology Solutions), a Zygmunt Łopalewski
(INDESIT Polska), dodał: – Chodzi o precyzyjniejsze do
określanie oferty edukacyjnej uczelni wyższych, zgodnie
z oczekiwaniami pracodawców. Na poziomie współpracy
tych instytucji z biznesem jest jeszcze sporo do zrobienia.

Uczestnicy pierwszego spotkania poświęconego branży
BPO w Kielcach zgodnie uznali, że miasta Polski
Wschodniej doskonale wykorzystują swój potencjał inwes
tycyjny i dobrze realizują założone cele strategii rozwoju.
Wśród najważniejszych zagadnień, na które samorządy
powinny jeszcze zwrócić uwagę jest m.in. utrzymanie nie
ustannego wsparcia dla inwestorów, koordynacja właści
wego przygotowania kadr i rozbudowa infrastruktury dro
gowej. Województwa Polski Wschodniej, rozwijając swój
potencjał na przestrzeni kolejnych dekad, w zakresie oferty
dla BPO będą konkurencyjne nie tylko dla największych
krajowych ośrodków, ale i dla innych państw regionu
Europy Środkowej.
Panele dyskusyjne odbywające się pierwszego dnia konfe
rencji uzupełniła wizyta studyjna w terenie. Drugiego dnia
uczestnicy odwiedzili Targi Kielce, Kielecki Park Technolo
giczny, Kieleckie Centrum Biznesu oraz w firmę Medicover.

Apetyt na outsourcing, Kielce 4-5.04.2013
Gospodarze i organizatorzy: Miasto Kielce i firma Deloitte.
Partnerzy: Association of Business Service Leaders in Poland
(ABSL), Mikomax Smart Office, Capgemini Polska,
Transcom, Indesit Polska, Savills, Fujitsu Technology
Solutions, Start People, Impel Business Solutions,
Kancelaria Prawna CERTO, Casus SA, Association of
IT & Business Process Services Companies (ASPIRE),
UPS, Lubella, Targi Kielce, Izba Przemysłowo-Handlowa
Inwestorów Zagranicznych w Polsce oraz Lubelski
i Podlaski Klub Biznesu oraz firma Helicopter.pl.
Partner organizacyjny: Bluevine Consulting, autor cyklu
seminariów inwestycyjnych i VIP Gali Propsects in Poland.
Prowadzenie: Igor Sokołowski, TVN 24.

Oferta inwestycyjna regionu to jedno, a umiejętne
wykorzystanie szans, jakie dają możliwości gospo
darcze, to kolejne elementy, niezbędne dla osiągnięcia
sukcesu inwestycyjnego. Jednymi z kluczowych w tym
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Kielce

– the rising star of BPO
M

ore or less 100 000 people are employed in
around 400 centres in BPO (business process
outsourcing) sector. It is, after mining and
automotive industry, the best and the biggest employer
in. Kielce are one of the BPO’s stars, and the city’s offer
for the sector makes it possible for Kielce to become one of
the fastest developing cities in Poland.
A lot was said about BPO development perspectives
in Kielce and other cities of Eastern Poland during
the conference that was held on 4th and 5th of April in
the capital of Świętokrzyskie Voivodeship.

14

Poland has become an attractive localization for BPO
centres mostly thanks to its geographical location and
human potential. “Four hundred investments of this kind
yet realized give us the highest position in this branch in
Europe, while the level of employment, which oscillates at
100 thousand of people, comprises 40% of the employment in
Central Europe”, stressed Paweł Panczyj from Association
of Business Service Leaders in Poland (ABSL).
“Kielce, with their investment offer, professional officials and
personnel educated in 11 local universities, put themselves
among the most attractive localizations for BPO sector”,
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emphasized the Mayor of the City. Today Kielce offer
around 45 thousand square meters of office space, and the
number is going to be doubled very soon. Nowadays, 20
companies connected to the sector operate just in Kielce,
hiring around 2 thousand people.
”In the last 10 years as far as 47 centres of outsourcing
services have been created in eastern voivodeships. Kielce,
next to Lublin, are the greatest contributor to the sector in
Poland, and they will certainly gain in importance in the
nearest future, because BPO sector needs new localizations”,
stressed Agnieszka Wojnarowska, director of Regional
Development Department od Polish Information and
Foreign Investment Agency.
The conference created an opportunity to confront cities
investment offer with investors expectations. “Logistic
attractiveness is as important as investment costs. Kielce may
not have an airport, but they should have the road network,
which will help in getting to the airport in a neighbouring
region. Good access roads are as important as good internal
organization of the city”, emphasized Marcin Nowak from
Cracow division of Capgemini Polska.
”Another problem is that only 10% out of 15 thousand people
that graduate from universities each year, have the ability to
use foreign languages. When we add other skills that we look
for in the candidate for the selection process, it appears that
only 100 people have the potential to work in our centre”,
said Jerzy Wiśniewski (Fujitsu Technology Solutions).
“Educational offer of universities should be more compatible
with potential employers expectations. There is still a lot to
be done in the area of cooperation between business and
public institutions”, added Zygmunt Łopalewski (INDESIT
Polska).
Investment offer of cities and regions is one thing. Taking
opportunities given by economic possibilities is another
crucial element for achieving investment success. Recent
trends in organizing work and the ways of implementing
them in companies, for example, are very important
elements. “Proper work organization gives the employee
the comfort of creative thinking and optimal conditions
for realizing their job. And a glad employee is effective
and innovative”, stressed Zuzanna Mikołajczyk, head of
Marketing Department at MIKOMAX Smart Office that
specializes in complex work organization in office spaces.

still are constant support for the investors, coordination of
proper preparation of personnel and development of road
infrastructure. Eastern Poland voivodeships, by developing
their potential in next decades, will become a competition
in BPO sector not only for polish centres, but also other
countries of Central Europe.
Panel discussions that took place on the first day of the con
ference were completed by the study visit. On the second
day the participants visited Kielce Technology Park, Kielce
Fair Trades, Kieleckie Centrum Biznesu and Medicover.

Appetite for outsourcing, Kielce 4-5.04.2013
Hosts and organizer: City of Kielce and Deloitte.
Partners: Association of Business Service Leaders in Poland
(ABSL), Mikomax Smart Office, Capgemini Polska,
Transcom, Indesit Polska, Savills, Fujitsu Technology
Solutions, Start People, Impel Business Solutions,
CERTO Law Firm, Casus SA, Association of IT & Business
Process Services Companies (ASPIRE), UPS, Lubella,
Kielce Fair Trades, Foreign Investors Chamber of Industry
and Commerce in Poland, Lubelski and Podlaski Klub
Biznesu, and Helicopter.pl.
Organizing Partner: Bluevine Consulting, author
of Prospects in Poland cycle of investment seminars and
VIP Galas.
Moderator: Igor Sokołowski, TVN 24.

The participants of the first meeting dedicated to BPO
sector in Kielce agreed that the cities of Eastern Poland
are effective at using their investment potential and
pursuing their development strategies. Among the most
important aspects that local authorities should focus on,
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Gliwice

– śląski lider logistyki
„Inwestycje. Logistyka. Przyszłość.” – pod takim ty
tułem odbyła się (20 marca br.) w Gliwicach druga już
konferencja, poświęcona perspektywom rozwoju rynku
logistyki i magazynów.

S

potkanie było okazją do dyskusji przedstawicieli
firm i instytucji sektora logistyki, nowoczesnych
technologii i branży automotive, a także parla
mentarzystów i gliwickich samorządowców na temat
najnowszych trendów w branży oraz ich ewentualnego
rozwoju i wpływu na Górny Śląsk.

Poruszono m.in. zagadnienia związane z oceną najpil
niejszych projektów rozwoju sieci transportu kolejowego
i drogowego, które przedstawił Jerzy Polaczek, poseł na
Sejm RP, były Minister Transportu (2005-2007). Wska
zywał on na szanse i zagrożenia, zwłaszcza te polityczne
i legislacyjne, w odniesieniu do dalszego rozwoju in
westycji infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej.

Uczestnicy spotkania mieli równie okazję zapoznać się
z raportem nt. rynku logistyki i magazynów w Polsce
w odniesieniu do analizy korzyści tego rynku dla Górnego
Śląska (Wojciech Zoń z Jones Lang LaSalle).
– Gliwice konsekwentnie budują pozycję lidera logistyki
w Polsce, są miejscem koncentrującym na swoim terenie
naukę i biznes. W odległości 60 min. jazdy samochodem
mieszka ok. 5 mln ludzi, co stanowi wyjątkowy atut miasta
w zakresie potencjału inwestycyjnego dla firm branży
logistycznej – podkreślił gospodarz konferencji Adam
Neumann, zastępca prezydenta Gliwic. Zaprezentował on
najważniejsze walory inwestycyjne i logistyczne miasta,
w tym: położenie wobec najważniejszych szlaków komu
nikacyjnych Polski (skrzyżowanie autostrady A1 i A4),
4 międzynarodowe porty lotnicze zlokalizowane w pro
mieniu kilkudziesięciu kilometrów (Katowice, Kraków,
Wrocław, Ostrawa), osobowo-towarowy węzeł kolejowy,
czy największy w Polsce port rzeczny na Kanale Gliwickim,
którym administruje Ś
 ląskie Centrum Logistyki.
Konferencja była okazją do podsumowania drugiego roku
działalności Śląskiego Klastra Logistycznego. W dyskusji,
którą prowadził Marek Zuber, ekonomista, analityk
rynków finansowych, wzięli udział Józef Gumienny,
dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego, Paweł Wojda,
dyrektor Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
w Pyrzowicach, Piotr Jabłoński, manager spedycji kole
jowej Kuehne + Nagel oraz Adam Kuśmierek, dyrektor
regionu Katowice DB Schenker. Paneliści wskazywali na
atuty dla podmiotów uczestniczących w Klastrze, ale
i dla ich kontrahentów.
Odbyło się także kilka paneli dyskusyjnych. Stefan Moisa,
członek zarządu General Motors manufacturing Poland,
Tomasz Pałka z Grupy Motoryzacyjnej Deloitte oraz Rafał
Orłowski z AutomotiveSuppliers.pl. przeanalizowali stan
obecny kurczącego się rynku motoryzacyjnego sprzedaży
aut w Europie, wobec boomu na rynkach rozwijających się.
Natomiast kwestie procesów zamykania fabryk w Europie
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 achodniej i szans w związku z tym dla Górnego Śląska
Z
w kontekście konsolidowania i przenoszenia produkcji, było
tematem dyskusji, w której uczestniczyli Tomasz Mika, dy
rektor Jones LaSalle, Klaudia Jabłońska z firmy Cursor, Marek Górecki, specjalista ds. e-commerce, dr inż. Aleksander
Niemczyk, zastępca dyrektora Instytutu Logistyki i Magazy
nowania. Piotr Ratajczak, kierownik Wydziału Handlowo
-Projektowego w Asseco Business Solutions S.A. zaprezen
tował najnowsze rozwiązania informatyczne dla branży logis
tycznej.
Pomimo licznych wyzwań i wątpliwości, analitycy progno
zują dobry rok dla branży, który, jak się szacuje, przyniesie
kilkuprocentową, tendencję wzrostową. Dobre połączenia
drogowe i bliskość zagranicznych rynków, to najważniejsze
atuty regionu śląskiego, dające tej lokalizacji mocną
pozycję na mapie Polski oraz Europy.- Mamy naturalne pre
dyspozycje, aby utrzymać pozycję lidera centrum logistycznego
nie tylko w tej części kraju, ale i Europy – podsumował pre
zydent A. Neumann, zapraszając jednocześnie uczestników
na trzecią konferencję, która odbędzie się wiosną przyszłego
roku.
Tegoroczna gliwicka konferencja logistyczna odbyła się
w Gold Hotel Silvia, a jej gospodarzem i organizatorem
było Miasto Gliwice. Partnerem organizacyjnym było
Bluevine Consulting, inicjator i pomysłodawca cyklu

„Prospects in Poland”. Partnerami merytorycznymi były
firmy: Deloitte, Jones Lang LaSalle, Asseco Business
Solutions, Schenker, Cursor, Certo Kancelaria Prawna,
Katowice Airport, Agencja Rozwoju Lokalnego, Kuhne
Nagel i Goodman.

Bluevine Consulting

Gliwice

– logistics leader in Silesia
„Investments. Logistics. Future.” – this was the title
of the second yet conference dedicated to development
perspectives for logistics and warehousing, which was
held in Gliwice on the 20th of March this year.

T

he meeting was the occasion for discussion between
companies and institutions connected to logistics,
recent technologies and automotive sector, as well
as representatives of the government and local authorities.
They talked about newest trends in the sector and their
possible development and impact on Upper Silesia.
One of the topics touched during the conference was
related to the evaluation of the most urgent projects

of developing transportation networks, presented by
Jerzy Polaczek, member of the parliament and previous
Minister of Transport (2005-2007). He pointed out chances
and dangers, especially those of political and legislative
nature, in the context of future development of road, rail
and aviation infrastructure investments. The participants
had a chance of familiarizing themselves with the report
on logistics and warehousing market in Poland and analisis
of market’s benefits for Upper Silesia (Wojciech Zoń of
Jones Lang LaSalle)
„Gliwice are consequent in building its position as a leader
in logistics in Poland. It is a place that associates business
with academics. Around 5 million people live in the range
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of a 60 minute car ride, which is a great advantage for
the city in terms of investment potential for companies
from the logistics sector”, stressed Adam Neumann,
deputy mayor of Gliwice and host of the conference. He
presented the greatest investment and logistics assets
of the city, like the closeness to the most important
transport routes in Poland (A1 and A4 junction) and
4 international airports (Katowice, Kraków, Wrocław,
Ostrawa), as well as personal and freight railway
junction or the biggest river port in Poland, situated in
Gliwice Canal and administrated by Silesian Logistics
Centre.
The conference was a great chance for summarizing
the second year of Silesian Logistic Cluster existance.
Józef Gumienny, director at Regional Development
Agency, Paweł Wojda, director of Katowice International
Airport in Pyrzowice, Piotr Jabłoński, manager of rail
transport at Kuehne + Nagel, and Adam Kuśmierek,
director for Katowice region at DB Schenker participated
in the panel discussion moderated by Marek Zuber,
economist and financial markets analyst. They stressed
not only the benefits for entities participating in Cluster,
but also for their clients.
It was not the only panel discussion during the
meeting. Stefan Moisa, member of board at Genersal
Motors Manufacturing Poland, Tomasz Pałka from
Deloitte Automotive Group and Rafał Orłowski from
Automotivesuppliers.pl, analyzed the state of still dropping
number of cars being sold in Europe in comparison to the
boom in developing markets. Moreover, Tomasz Mika,

director of Industrial Department at Jones Lang LaSalle,
Klaudia Jabłońska from Cursor, Marek Górecki,
e-commerce specialist and Aleksander Niemczyk, deputy
director of the Institute of Logistics and Warehousing,
discussed processes of shutting down factories in Western
Europe and the chances they create for Upper Silesia in
the context of production consolidating and relocating.
Piotr Ratajczak, sales and project department manager at
Asseco Business Solutions, presented recent IT solutions
for logistics.
Despite many challenges and doubts, analysts prognosticate
a good year for the sector, which shall bring a rising
tendency. Good transport and closeness to foreign markets
are advantages of the region that give it a strong position in
Poland and Europe. “We have a natural predisposition for
holding the position of the logistics centre leader not only
in this part of Poland, but also Europe”, summarized mayor
Neumann while inviting guests for the next conference,
which will take place next spring.
This year’s conference was held in Silvia Gold hotel. It
was hosted and organized by the City of Gliwice. Bluevine
Consulting, initiator of Prospects in Poland cycle, was the
organizig partner of the event. Deloitte, Jones Lang LaSalle,
Asseco Business Solutions, Schenker, Cursor, Certo Law
Firm, Katowice Airport, Regional Development Agency,
Kuhne Nagel and Goodman were content partners.

Bluevine Consulting
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Bilet do kariery
czeka w branży
outsourcingowej

T

icket to Your Future to Program Eduka
cyjny skierowany do pracodawców,
których interesują efektywne rozwiązania
z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Dzia
łania Programu kierowane są w szczególności do
przedstawicieli branży outsourcingowej, którzy
poszukują sposobów dotarcia do swych potencjal
nych pracowników – zdolnych i wykształconych
studentów, a ponadto chcą zachęcić ich do rozpo
częcia kariery zawodowej w sektorze BPO.

Program realizowany jest w ramach projektu sys
temowego Biznes dla edukacji, który obejmuje
swoim zasięgiem największe ośrodki akademic
kie w Polsce i angażuje pracodawców różnych
branż w działania edukacyjno-wizerunkowe na
uczelniach. Oprócz Programu Ticket to Your
Future Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem
Zarządzania Kadrami realizuje jeszcze dziewięć
analogicznych Programów Edukacyjnych. Celem
wszystkich działań jest promowanie współ
pracy pracodawców z placówkami edukacyjnymi
jako jednego z najważniejszych mechanizmów
przeciwdziałania bezrobociu wśród młodych.
Według danych Eurostatu, bez pracy pozostaje
w Unii Europejskiej 23,5% młodych ludzi, którzy
nie ukończyli 25 roku życia, w Polsce ten wskaźnik
jest wyższy i wynosi 28,1%. Jednocześnie grupa
osób kończących studia i dopiero wchodzących

na rynek pracy jest najbardziej zagrożona ryzy
kiem marginalizacji – pogłębiający się kryzys
może pozostawić trwałe ślady na dużej części ca
łego pokolenia młodych, niosąc szkody dla zatrud
nienia, wydajności i spójności społecznej. Program
Ticket to Your Future daje możliwość przełamania
tej negatywnej tendencji zarówno studentom, jak
i pracodawcom.
Autor / Author:

Jak wynika z badań Bilansu Kapitału Ludzkiego rea
lizowanego przez PARP i UJ mimo wysokiego bez
robocia 80% firm nie może znaleźć pracowników
posiadających wymagane kwalifikacje. Problem
niedopasowania kompetencyjnego dotyka również
dynamicznie rozwijającą się w Polsce branżę BPO.
Centra usług wspólnych, mimo dużej aktywności
rekrutacyjnej – także wśród osób kończących
uczelnie wyższe, muszą liczyć się z brakiem od
powiedniej ilości specjalistów. Atrakcyjne miejsca
pracy czekają na absolwentów biegle znających
języki, młodych informatyków obsługujących SAP
czy magistrów finansów, ekonomii i administracji.
Wciąż jednak branża BPO jest mało znana studen
tom i nie wszystkie ośrodki akademickie nadążają
za dynamicznymi zmianami rynku pracy.

Justyna Płatek
Campus Recruiter
Programu Edukacyjnego
Ticket to Your Future
/ Campus Recruiter,
Ticket to Your Future
educational program
Polskie Stowarzyszenie
Zarządzania Kadrami
/ Polish Association
for Human Resources
Management

W ramach działań przewidzianych w progra
mie Ticket to Your Future, partnerzy biznesowi
Programu – Infosys BPO Poland wraz z firmami
PASJA Grupa Dobrych Trenerów Jakub
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 ewandowski oraz Kancelaria Adwokacka adw. Alicja Bień
L
– mają szanse na dotarcie do studentów, którzy chcieliby
rozpocząć swoją karierę w międzynarodowym środowisku
pracy. Celem podjętych działań jest ukazanie studentom
kierunków lingwistycznych, ekonomicznych i informa
tycznych możliwości jakie daje przyszłościowa branża
outsourcingowa oraz wyposażenie ich w kompetencje
ułatwiające podjęcie swojej pierwszej pracy w międzyna
rodowej korporacji. Ticket to Your Future to także posze
rzenie oferty edukacyjnej uczelni poprzez warsztaty roz
wijania kluczowych kompetencji zawodowych studentów.
Tematyka warsztatów uwzględnia potrzeby edukacyjne
studentów różnych kierunków i obejmuje wprowadzenie
młodych ludzi w tematykę BPO oraz promowanie postawy
tolerancji międzykulturowej w życiu codziennym i kontak
tach zawodowych.
Program realizowany jest na dwóch uczelniach: Uniwer
sytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Adama Mickie
wicza w Poznaniu. Na obu uczelniach działania programu
Ticket to Your Future będą wspierać wyłonieni wśród
studentów Ambasadorzy. Wyróżniające się osoby zostaną
zarekomendowane do atrakcyjnego programu stażowego
i będą miały szansę na kontynuowanie współpracy z firmą

partnerską. Poprzez ogół działań Program Edukacyjny
będzie pokazywał młodym ludziom, że praca w branży
outsourcingowej daje wiele możliwości – zarówno pod
względem planowania dalszej ścieżki kariery, którą można
kontynuować w ośrodkach na całym świecie, jak i zdoby
waniu nowych umiejętności poprzez liczne szkolenia czy
ścieżki awansu. Branża BPO to – dla młodych ludzi wkra
czających na rynek pracy – szansa na zdobycie doświad
czenia w wielokulturowej organizacji i poznanie między
narodowych standardów nowoczesnego biznesu – mówi
Natalia Wiśniewska, Specialista ds. Rekrutacji Infosys BPO
Poland.
Dla pracodawców z branży BPO program Ticket to Your
Future może stać się wyznacznikiem nowoczesnych tren
dów employer-brandingowych, źródłem dobrych praktyk
i sprawdzonych rozwiązań z zakresu współpracy z uczel
niami wyższymi. W wyniku trwającego ponad dwa lata
Programu powstaną także raporty z badań przeprowadzo
nych na uczelniach wyższych. Na potrzeby Programu zba
dane zostanie m.in. postrzeganie branży outsourcingowej
jako potencjalnego obszaru podjęcia pierwszej pracy po
studiach, oczekiwania studentów i ich przygotowanie pod
względem posiadanych kompetencji.

Ticket for a career
is waiting in the
outsourcing sector

T

icket to Your Future is an education program for
employers who are interested in efficient solutions
for cooperation between business and education.
Program is directed in particular to outsourcing industry
representatives who are looking for ways to reach their
potential employees - skilled and educated students, and
also, who want to encourage them to begin their career in
the BPO sector.
The program is implemented in the scope of a system
project called Business for education, that covers
the largest academic centres in Poland and involves
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employers from various sectors in education and branding
activities at universities. In addition to the Ticket to
Your Future Program, the Polish Agency for Enterprise
Development, in cooperation with the Polish Association
for Human Resources Management implements another
nine analogous Educational Programs. The purpose of
all these actions is to promote co-operation of employers
with educational institutions as one of the most important
mechanisms of combating unemployment among young
persons. According to Eurostat, in EU there is 23.5% of
young people under the age of 25 who are unemployed; in
Poland this rate is higher, and equals 28.1%. At the same
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time, the group of graduates and new entrants to the labour
market is most at risk of marginalization - the deepening
crisis may leave permanent marks on a large part of
the entire generation of young people, bringing harm to
employment, productivity and social cohesion. The Ticket
to Your Future Program makes it possible to overcome this
negative trend for both students and employers.
According to the Study of Human Capital carried out by
PARP and the Jagiellonian University in Krakow, despite
high unemployment, 80% of companies can not find
workers with required skills. The problem of competency
mismatch also affects the rapidly growing BPO industry in
Poland. Shared service centres, despite the large recruitment
activity - even among those completing higher education
courses, must take into account the lack of adequate number
of specialists. Attractive jobs are waiting for graduates with
fluent language skills, young IT specialists able to operate
SAP and masters of finance, economy and administration.
Still, the BPO sector is not well known to students, and
not all academic centres keep up with rapid changes in the
labour market.
As part of the activities within the Ticket to Your Future
Program, Business Partners of the Program such as Infosys
BPO Poland, along with PASJA Grupa Dobrych Trenerów
Jakub Lewandowski and Kancelaria Adwokacka adwokat
Alicja Bień, have a chance to reach out to students who
would like to start their career in an international work
environment. The aim of the activity is to show students
of linguistics, economics and information technology the
opportunities offered by the forward-looking outsourcing
industry and equip them with necessary skills to help
them find their first job in an international corporation.
Ticket to Your Future means also extending the education

offer of universities through aimed at developing key
professional competences of students. Workshop topics
include educational needs of students of different faculties
and include the introduction of young people in the subject
of BPO, and promoting intercultural tolerance attitude in
everyday life and professional relations.
The program is implemented at two universities: at
the University of Wrocław and the Adam Mickiewicz
University in Poznań. At both universities, the Ticket to
Your Future program will be supported by Ambassadors
chosen among students. Outstanding individuals will be
recommended to the attractive internship program and
will have the chance to continue their cooperation with
the partner company. By all activities, the Educational
Program will show young people that work in the outsourcing
industry offers many opportunities - both in terms of further
career path planning, which can continue in centres around
the world, and in terms of learning new skills through
various trainings and career paths. For young people
entering the labour market, the BPO sector is a chance to gain
experience in a multicultural organization and knowledge
of international standards of modern business, says Natalia
Wiśniewska, Recruitment Specialist at Infosys BPO Poland.
For employers in the BPO sector, the Ticket to Your Future
program may be a determinant of modern employerbranding trends, a source of best practices and proven
solutions in cooperation with universities. As a result of
the two-year program, reports from studies conducted
at universities will be created. For the purposes of the
Program, the following will be examined: perception of
the outsourcing industry as a potential area to take the first
job after graduation, the expectations of students and their
preparation in terms of their competence.
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Harvard Business Review. Strategiczne
zarządzanie sprzedażą
Autor:
Autor:

Arkadiusz Bednarski

Harvard Business
School Press

Wydawnictwo:

Onepress

Wydawnictwo:

Onepress

Objętość:

472 stron

Objętość:

208 stron

Rok:

2013

Rok:

2008

ISBN:

ISBN:

978-83-246-5151-1

Handlowa prawda objawiona

978-83-246-1234-5

Twoja firma nie jest organizacją non profit. Górnolotne misje,
określane przez zarząd cele, podejmowane działania PR -- to wszystko

Na początku było słowo. Słowo, które stało się narzędziem do

jest godne pochwały i potrzebne, ale tak naprawdę nie dlatego firma

opisu materii. I zobaczył sprzedawca, że słowo jest dobre nie

istnieje na rynku. Co więc stanowi zasadniczą kwestię codziennych

tylko do opisu świata. Słowo wraz z ciałem — mową ciała —

zmagań w trudnym świecie gospodarki wolnorynkowej?

stało się podstawą jego warsztatu pracy. I zaczął on poszukiwać
nowych dróg dotarcia do klienta. I znalazł te drogi. Zebrał je

Otóż prawdziwym celem Twojego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie

i opisał w Pięcioksięgu Biblii sprzedaży, by służyły po wsze czasy

finansowego zysku; sprzedaż produktów lub usług po jak najlepszej

kolejnym pokoleniom.

cenie jak największemu i wiernemu gronu zadowolonych klientów;
w końcu ekspansja na inne rynki, zwycięska walka z konkurencją czy

Oto więc przed Tobą, Sprzedawco, otwiera się krynica wiedzy, na

choćby rozszerzanie oferty na półkach w hipermarketach.

którą czekałeś. Księga Wejścia. Ta księga jest o tym, jak i kiedy
ludzie poznali sprzedaż. Mówi o jej roli, przejawach, zawiera liczne

Kluczową komórką każdej firmy jest sprawnie działający dział

handlowe przypowieści, obala mity. Definiuje i systematyzuje

sprzedaży. Menadżerowie poświęcają znaczną ilość czasu i nakładów

sprzedaż. Księga Przyczyny. Oto tekst, który motywuje. Zmienia

pieniężnych, by funkcjonował on jak starannie nakręcony zegarek.

nastawienie sprzedawcy do siebie, otoczenia i procesu sprzedaży.

Jednak bez solidnych teoretycznych podstaw i cennych rad praktyków

Przekazuje współczesną wiedzę z dziedziny psychologii oraz

zwrot z poniesionych inwestycji graniczyć będzie z cudem. Autorzy

różnych nurtów pracy nad sobą. Księga Metody. To część

zgromadzonych w tym zbiorze artykułów pomogą Ci w podjęciu

poświęcona technikom sprzedaży. Wszak warsztat sprzedawcy

decyzji, dzięki którym realne stanie się osiągnięcie maksymalnej

jest

wydajności działu handlowego oraz zaplanowanie właściwego

wyznacznikiem

sukcesu

zawodowego.

Autentyczne

przykłady ułatwią doskonalenie własnych umiejętności. Księga

rozwoju Twojej firmy.

Drogi. Opisuje rzeczywistość i wieszczy. Prowadzi drogą, którą
zmierza sprzedaż, wskazuje nowe jej kierunki i rodzaje. Księga

� Wybór systemu kontroli przedstawicieli handlowych (rozli

Pasji / Tajemnicy. Księga multimedialna, połączona z medium

czanie z wyników czy nacisk na wypracowanie odpowiednich

wirtualnym poprzez stronę internetową. Obfite źródło motywacji

zachowań?).

i inspiracji.

� Symbioza działów sprzedaży i marketingu w imię owocnej

Idźcie zatem i sprzedawajcie!

� Tworzenie i rozwój nowoczesnej sieci sprzedaży.

współpracy.
� Wyzwania w procesie sprzedaży i zarządzaniu zespołem han
dlowców.

Zobacz też: zakładka Bibliografia outsourcingu na www.outsourcingportal.pl
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Kalendarium |

21.05
2013

21.05
2013

22.05
2013

23.05
2013

19.06
2013

Jak zbudować efektywny i zmotywowany zespół CC
Typ: Konferencja |
Organizator: Business Media Solutions Sp.z.o.o.
Miejsce: Warszawa

Lublin: Inspiration Destination - Perspektywy rozwoju
gospodarczego Lublina
Typ: Konferencja |
Organizator: Bluevine Consulting
Miejsce: Lublin

Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie GigaCon 2013
Typ: Konferencja |
Organizator: SW Konferencje Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Miejsce: Poznań

Unified Communications - systemy ujednolicenia platformy
komunikacji w przedsiębiorstwie
Typ: Dni otwarte |
Organizator: MultiTrain Sp. z o.o.
Miejsce: Warszawa

Rynek CC w Polsce: zleceniodawcy i outsourcerzy - partnerska
współpraca pomnażająca korzyści
Typ: Konferencja |
Organizator: Business Media Solutions Sp.z.o.o.
Miejsce: Warszawa

20.06
2013

DevCon Wrocław

20.06
2013

Business Intelligence Trends

Typ: Kursy i szkolenia |
Organizator: SW Konferencje Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Miejsce: Wrocław

Typ: Konferencja |
Organizator: Pure Conferences
Miejsce: Warszawa
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Jak wybierać żonę?
Część I

N
Autor / Author:
Piotr Rutkowski
Partner Zarządzający
SourceOne Advisory
Specjalizacja:
doradztwo, analizy,
usługi konsultingowe,
outsourcing, sourcing,
negocjacje, kontrakto
wanie usług

o i stało się! Jestem już w średnim wieku
i jako że czas już najwyższy, właśnie pod
jąłem NIEODWOŁALNĄ decyzję, że po
szukam sobie żony/męża… o pardon! … wybiorę
sobie outsourcera. Temat już nawet wstępnie prze
myślałem. Zdaje mi się, że nawet wiem po co to
robię. Po prostu, dość samotnego życia. We dwójkę
będzie raźniej, zwłaszcza, że czasy teraz niepewne.
Będziemy współdzielili koszty, każde z nas skon
centruje się na swoim „core business”, a zadania
operacyjne, nie wnoszące wartości dodanej, odda
my drugiej stronie. Zatem do dzieła!
Najpierw przygotuję listę moich strategicznych ce
lów projektu. Jeśli mam już dzieci lub mieszka ze
mną mama, to lista ta powinna zostać uzgodniona
również z moimi partnerami w biznesie. Przecież
małżeństwa (tzn. outsourcingu) nie robi się dla
zaspokojenia potrzeb technicznych, lecz projekt
taki powinien uwzględniać żywotne, biznesowe
potrzeby wszystkich udziałowców. Kiedy już we
wnętrznie uzgodnimy, co poprzez realizację tego
projektu chcemy osiągnąć, spróbujemy ustalić roz
sądnie dobraną listę wskaźników oraz dla każdego
z nich przypiszemy odpowiednie, aktualne warto
ści. Dzięki temu uzyskamy wiarygodne narzędzie
do pomiaru sukcesu, jakim z całą pewnością bę
dzie nasz projekt.
W kolejnym kroku przyjrzymy się potencjalnym
oferentom, których mamy szansę „upolować” na
rynku matrymonialnym. A tych, jak wiadomo, wy
stępują dwa główne rodzaje:
 człowiek orkiestra, co to i gwoździa wbije, i coś
smacznego upichci (nudziarze by powiedzieli,
że i SAP-em zarządzi, i PC-ta naprawi);
 człowiek wyspecjalizowany, co nie wie, jak
pralkę włączyć, ale sushi Ci takie przygotuje, że
palce lizać (ERP-a to on może i widział, ale na
reklamie, za to green data center ma takie, że i
Pentagon przyjeżdża je oglądać).
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Sprawy wstępnego wyboru nie ułatwia fakt, że jak
uczy praktyka małżeńska (znaczy się… outsourcin
gowa), nawet jak wybierzesz na początku partnera
wyspecjalizowanego, to w wielu przypadkach,
z czasem jednak będziesz go chciał/-a zmusić,
by się więcej nauczył i np. tę nieszczęsną pralkę
był w stanie włączyć. Jeśli więc wstępnego wy
boru dobrze nie przemyślisz i nie ustalisz strate
gicznych priorytetów dla swego nowo planowa
nego związku, to już na samym początku pakujesz
się w kłopoty.
W procesie wstępnego selekcjonowania kandyda
tów, których będziesz chciał/-a zaprosić do przetar
gu, dobrze jest:
 ocenić aktualne możliwości kandydata do
wsparcia Ciebie w planowanym związku (zna
czy… projekcie outsourcingu);
 oszacować Twój poziom komfortu, w przypad
ku wejścia w kontrakt z danym kandydatem.
Aby właściwie zaadresować powyższe kwestie,
warto zrobić mapowanie uzgodnionych w pierw
szym kroku celów strategicznych projektu na po
tencjał i doświadczenia rozpatrywanego kandy
data. Z naszej wstępnej oceny tegoż powinniśmy
uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
 Czy outsourcer poradzi sobie ze stale zmienia
jącym się i niezwykle konkurencyjnym otocze
niem biznesowym?
 Jak mocno oferentowi zależy na tym kontrakcie
i jak podchodzi do współpracy z nami?
 Czy outsourcer ma wystarczający potencjał
ludzki, technologiczny i organizacyjny, żeby
zmierzyć się z projektem, jaki mu proponuje
my?
Trudne i skomplikowane? Bo takie w istocie jest.
A w procesie wyboru nie doszliśmy jeszcze nawet
do połowy. Wkrótce zapraszam na kolejny odcinek.
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How to choose a wife?
Part I

W

ell, it happened! I’m already middle-aged
and as it’s high time, I’ve just made the
IRREVOCABLE decision that will look for
a wife/husband ... pardon! ... I will choose an outsourcer.
I’ve even thought this issue over. It seems to me that
I even know why I’m doing it. To put it simply, I’m fed
up with life as a single. Together, life will be merrier,
especially now when times are uncertain. We will share
our costs, each of us will focus on their “core business”
and operational tasks, not providing the added value,
will be carried out by the other party. Here we go!
First, I will prepare a list of my strategic objectives of
this project. If I already have children or live with my
mum, this list should be agreed upon with my business
partners too. All in all, marriage (i.e. outsourcing) is not
something we need to meet our technical needs, but
such a proposal should include viable business needs
of all stakeholders. Once you have agreed with yourself
what you actually wish to achieve through this project,
we will try to establish a reasonably-chosen list of
indicators and assign appropriate current values to each
of them. In this way we get a reliable tool for measuring
success, which our project will definitely be.
In the next step we will take a look at the potential
bidders, which we have a chance to “hunt down” on
the matrimonial market. And there are, as we know, two
main types of those:
 a one-man band, able to hammer down nails and cook
something tasty (bores would say: able to manage
SAP and fix a PC);
 a specialist, who does not know how to operate a wa
shing machine, but is able to make the best sushi
you’ve ever eaten (he may have seen ERP on TV, but
his green data centre is so impressive that guys from
Pentagon come to see it).

The initial selection is no easier by the fact that, as
the practice of marriage teaches (the outsourcing
practice, I mean), even if you choose a specialised partner
at the beginning, in many cases, after some time you will
want to force him to learn more to be eventually able to
operate the washing machine. Thus, if you don’t think
over the initial choice well and will not set strategic
priorities for your newly proposed relationship, you will
get in trouble at the very beginning.
In the process of pre-selecting candidates you will want
to invite to tender, it is wise to do the following:
 assess current capacity of a candidate contribute to
your planned relationship (that is, to the outsourcing
project);
 assess your level of comfort in case of entry into
a contract with the candidate.
To properly address these issues, it is helpful to map
the the strategic objectives of the project agreed upon
in the first step concerning the potential and experience
of the particular candidate. From our initial assessment,
we should get answers to the following questions:
 Will the outsourcer cope with a constantly changing
and highly competitive business environment?
 How much is the bidder interested in the contract and
what is candidate’s attitude to cooperation with us?
 Does the outsourcer have the human, technological
and organizational potential to deal with the project
proposed by us?
Difficult and complicated? It is, in fact. And we have not
even reached the halfway point in the selection process.
To be continued soon.
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Świadczenie usług

na rzecz podmiotu zagranicznego

N
Autor / Author:
Noemi Chudzik, LL.M.
radca prawny / solicitor
Partner w „Chudzik i Wspólnicy
Radcowie Prawni” sp.p.
specjalizującej się w obsłudze
przedsiębiorców związanych
z outsourcingiem.
Kancelaria przeprowadza
także pełne due diligence
nieruchomości.
Partner in ”Chudzik i Wspól
nicy Radcowie Prawni” sp.p.
servicing businesses dealing
with outsourcing.
The law firm also carries out
full due diligence for real-estate.
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aturalną sytuacją w obrocie gospo
darczym jest kontakt z klientem
zagranicznym. Stosunki te dotyka
ją również rynku usług outsourcingowych.
Świadczeniu tych ostatnich na rzecz pod
miotów zagranicznych z państw członkow
skich Unii Europejskiej postanowiliśmy
poświęcić naszą uwagę. Zawieranie umów
pomiędzy przedsiębiorcami, których sie
dziby znajdują się na terytorium różnych
państw, wiąże się m.in. z kwestią prawa
właściwego dla dokonywanej czynności
prawnej. Zagadnienie to jest o tyle istotne,
że przez jego pryzmat postrzegana będzie
zawierana przez strony umowa. Określenie
prawa właściwego dla danej umowy oznacza
bowiem wskazanie prawa państwa, któremu
podlegać będą postanowienia w niej zawar
te, a zatem ocena ich znaczenia, interpreta
cja, realizacja oraz wszelkie konsekwencje
niewskazane wprost w umowie, a wynikają
ce z danych przepisów.
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W prawie polskim, zagadnienie prawa
właściwego dla zobowiązania umownego,
w tym dla umowy o świadczenie usług,
uregulowane jest w ustawie z dnia 4 lute
go 2011 roku – Prawo prywatne międzyna
rodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432).
Przepis art. 28 ust. 1 wskazanej ustawy sta
nowi wprost, że prawo właściwe dla zobo
wiązania umownego określa rozporządze
nie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku
w sprawie prawa właściwego dla zobowią
zań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L
177 z 04.07.2008 r., str. 6). Rozporządzenie
dotyczy zobowiązań umownych w spra
wach cywilnych i handlowych powiąza
nych z prawem różnych państw i normu
je podstawową zasadę prawa prywatnego
międzynarodowego z zakresu kontraktów,
a mianowicie swobodę wyboru prawa, i to
zarówno w zakresie całej umowy, jak i jej
części.

Artykuły / Articles

Zasada ta oznacza, że strony, mogą po
rozumieć się w zakresie wyboru prawa
właściwego dla zawieranej przez nie
umowy, choćby w ramach negocjacji po
szczególnych jej postanowień. Swoboda
ta obejmuje również, możliwość zmiany
postanowienia umowy w tym względzie
w każdym czasie, o ile wszystkie stro
ny wyrażą na to zgodę. Dodać należy,
że wybrane prawo może nie być pra
wem żadnego z państw członkowskich,
w takim wypadku jednak jego stosowa
nie nie może być sprzeczne z prawem
wspólnotowym.
W zakresie natomiast, w jakim strony
nie dokonały wyboru prawa właści
wego dla umowy, zgodnie z art. 4 ust.
1 pkt b) rozporządzenia Rzym I, umowa

o świadczenie usług podlega prawu
państwa, w którym usługodawca ma
miejsce zwykłego pobytu. Przy czym,
za miejsce zwykłego pobytu w odnie
sieniu do spółek i innych podmiotów
posiadających osobowość prawną lub
jej nieposiadających, przedmiotowe roz
porządzenie uznaje miejsce siedziby ich
głównego organu zarządzającego. Z ko
lei, w razie zawarcia umowy w ramach
działalności oddziału lub, gdy na mocy
umowy spełnienie świadczenia nale
ży do obowiązków takiego oddziału,
za miejsce zwykłego pobytu uznaje się
miejsce siedziby tego oddziału. Przykła
dowo zatem, podmiot świadczący usługi
outsourcingowe w formie spółki z ogra
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą
na terytorium Polski, zawierając umo

wę z przedsiębiorcą zagranicznym ma
jącym siedzibę na terytorium Niemiec,
może swobodnie umówić się w przed
miocie prawa właściwego dla zawiera
nej umowy. Jeżeli jednak tego nie uczy
ni, a powstanie konieczność na przykład
interpretacji postanowienia umowy
poświęconego możliwości jej wypowie
dzenia, właściwe dla tej interpretacji
będzie wówczas prawo państwa, w któ
rym usługodawca ma miejsce zwykłego
pobytu, czyli – w omawianym przykła
dzie – prawo polskie. Usługodawca za
tem znajduje się w tej komfortowej sytu
acji, że nawet bez swobodnego wyboru
prawa, prawem właściwym dla zawartej
przez niego umowy, będzie prawo pań
stwa, w którym znajduje się jego główny
organ zarządzający.

Providing services
to a foreign entity

A

natural situation in business
trading is when a company
comes into contact with
a foreign client. This applies
also to the outsourcing services’
market. The provision of the latter
to companies based in European
Union member states is what we
decided to focus on. The conclusion
of agreements between businesses
whose offices are based in different
countries is connected with, among
other things, the question of the
relevant legal regulations applicable
to a given type of business activity.
This matter is crucial in the sense
that any agreements to be concluded
are going to be interpreted from the
perspective of these relevant legal
regulations. Determining the relevant
legal regulations for any given type
of agreement entails specifying

the country whose law the provisions
of the former are going to have
to adhere to, and as a result, any
interpretation and evaluation of their
meaning as well as their execution,
and
any
consequences
which
might not be directly specified in
the agreement itself, but which might
arise out of given regulations, will also
have to adhere to that law.
In Polish law, the question of which
law applies to a given contractual
obligation, including to agreements
on providing certain services, is
specified in the Act of 2 February
2011 – International private law (Bill
of laws of 2011, No. 80, item 432). The
contents of art. 28 section 1 thereof
directly state that the relevant law in
these types of situations is specified
by European Parliament and Council
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(WE) directive no. 593/2008 of 17
June 2008 on the relevant law for
contractual obligations (Rome I) (Bill
of laws UE L 177 of 4 July 2008, page
6). The directive applies to civil and
trade law contractual obligations
connected with the law in any given
state and sets forth the basic rule
of international private law in terms of
contracts, which is, freedom in terms
of selecting the law to be applicable,
both as it pertains to whole contracts
and parts thereof. This rule means
that the parties may agree between
themselves as to which country’s
law is going to apply to the contract
being concluded while negotiating
the various provisions of same. This
freedom also involves the possibility,
at any time, to change the contract
in this aspect, as long as both parties
agree. It bears stressing that the selected
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applicable law need not be the law of any European Union
member state; in such situations, however, the selected law
may not be in conflict with any of the Union’s laws.
In the event that the parties have not opted to select by
themselves the law applicable to a contract/agreement,
pursuant to art. 4 section 1 paragraph b) of the Rome

I directive, a service provision agreement is bound
by the law of the country where the party providing
the contractual services habitually resides; in this case,
habitual residency as it applies to companies and other
entities having a legal identity or not, is specified by the
directive as meaning the location of the main offices of such
an entity. Moreover, if an agreement is being concluded by
an entity’s division or if the execution of an agreement
is the obligation of such a division, then the location of
habitual residency is taken to mean the location of that
division’s main offices. For example: an entity providing
outsourcing services in the form of a limited liability
company headquartered in Poland, while entering into
an agreement with a business based in Germany, may
freely agree as to which country’s law shall apply to said
agreement. If it fails to do so, however, and if a need arises
to interpret a provision of the agreement pertaining to its
termination, then the law which shall apply is the law
of the country, where the party providing the services
habitually resides, which in this case means Polish law. In
this sense, the service-providing entity is in a convenient
position in that even if it has not chosen the law which shall
apply, the law applicable to the agreement it is entering into
will still be the law of the country, where its main offices
are located.
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Strategie dotyczące eksportu usług
biznesowych i IT na rynek niemiecki:
wejście na rynek niemiecki

E

ksport usług IT do Niemiec wymaga
innej strategii rozwoju biznesu, niż ma to
miejsce w przypadku eksportu to krajów
takich, jak Stany Zjednoczone czy Wielka
Brytania. Niemieccy biznesmeni są z reguły
ostrożni i w inny sposób reagują na metody
i techniki sprzedażowe.

Kluczowe obszary podczas przygotowywania strategii na rynek niemiecki:
1) Branding & Wizerunek – Branding i wizerunek
publiczny stanowią kluczowe aspekty strategii
marketingowych w Niemczech. Pomocny może
być marketing i branding klastra ICT.
2) Informacje & Edukacja – Należy informować
grupę docelową o możliwościach oferowanych
przez lokalny przemysł usługowy, łącznie z ofer
tą cenową, biznesową oraz środowiskiem gospo
darczym, metodami pracy, kompetencjami oraz
mentalnością biznesową.
3) Prezentacja – Prezentacje, na które składają
się strony internetowe, profile, usługi oraz kom
petencje firmy muszą dostarczać informacji na

wyższym poziomie szczegółowości, niż ma to
miejsce w przypadku innych rynków.
4) Konkurencja – Będąc największą gospodarką
w Europie, Niemcy stanowią bardzo atrakcyjny
rynek usług IT. Dostawcy usług z krajów sąsia
dujących oraz innych zagranicznych lokalizacji
konkurują ze sobą, co oznacza, że jest to nie
zmiernie istotne, aby stworzyć marki krajowe
dostarczające unikalną ofertę.
5) Powiązania międzynarodowe – Tworzenie
relacji ze związkami przedsiębiorców, miejs
cowymi sieciami biznesowymi, mediami oraz
organizatorami eventów, stanowi dużą zaletę
podczas poszukiwania bezpośrednich kon
taktów w grupach docelowych w Niemczech.

Autor / Author:
Stephan Fricke

6) Jakość & Działanie – Dla potencjalnych
klientów z Niemiec wielkie znaczenie odgrywa
jakość, w związku z tym, należy kłaść nacisk
na ten obszar. Istotnym aspektem są czynniki
miękkie, takie jak jakość usług, niezawodność
partnerów biznesowych oraz stosowane rozwią
zania.
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Strategia marketingowa
 Heise Online – www.heise.de
Stosuje się standardowy Marketing Mix: produkty
(usługi), cena, promocje i miejsce. Naszą rekomendacją
jest wzięcie pod uwagę zarządzanie personelem i proce
sami, ponieważ związane jest to z istotnymi aspektami
sprzedażowymi, takimi jak wiedza ogólna, specjalizacja,
zarządzanie jakością oraz procesy zaopatrzeniowe.
Cena jest także istotnym elementem marketingowym,
jednakże jakość stawiana jest na pierwszym miejscu.
W związku z tym niemiecki nabywca nie wybierze firmy,
która zaoferuje najniższą cenę, ale nie jest przekonująca
pod względem standardów jakości. Wybrana zostałaby
kolejna firma z korzystną ceną, ale w satysfakcjonujący
sposób spełniająca oczekiwania w kwestii jakości. Nego
cjacje dotyczą warunków umowy lub kontraktu i mniej
skupiają się na cenie usługi.

 Outsourcing Journal – www.outsourcing-journal.org
Treść
Niemiecka kultura biznesowa wymaga dużej ilości infor
macji. Dzięki temu eksporterzy otrzymują szansę na
zaprezentowanie swoich kompetencji. W praktyce, mena
dżerowie marketingowi lub PR lub też dyrektorzy zarzą
dzający powinni skupić się na opisaniu tego, na czym znają
się najlepiej w formie 2-4 stronicowego materiału. Prezen
tacja marketingowa nie zostanie opublikowana, lub będzie
miała jedynie walor reklamowy. Ogólnie rzecz biorąc, neu
tralne, niemarketingowe treści przyciągną większą uwagę
i będą bardziej skuteczne.
Publikacja i dystrybucja

Dostawcy powinni skoncentrować się na strukturze
i projekcie swojego portfolio biznesowego. Przejrzyste
portfolio serwisowe jest nie tylko łatwiejsze do zaprezen
towania, ale jest także bardziej zrozumiałe dla grupy do
celowej. Aby skutecznie wprowadzić usługi IT na rynek,
konieczne jest także stosowanie wskazówek oraz proce
sów, które zapewnią wysoki standard jakości.

Można wykorzystać wszelkie dostępne platformy, aby
przekazać daną treść. Portale mediów społecznościowych,
takie jak Xing.com, LinkedIn.com, Twitter, Facebook,
Slideshare, a także blogi oraz portale informacyjne są
dobrym przykładem.

2) Branding
Stosowanym językiem może być język angielski. Poten
cjalni klienci, zwłaszcza z branży IT oraz wyższej kadry
kierowniczej, nie powinni mieć problemów z językiem
angielskim. Jednakże, na bardziej zaawansowanych
etapach wchodzenia na rynek, eksporterzy powinni
zainwestować w prezentacje i komunikację w języku
niemieckim.
Poniżej przedstawione zostały 4 najistotniejsze obszary
związane z wprowadzeniem usług IT na rynek niemiecki.

Kluczowe elementy marketingu usług IT
1) Public relations

Aby zyskać uznanie, cała komunikacja oraz prezentacje
powinny być w oczywisty sposób powiązane i identyfiko
wane z marką dostawcy usług. Dzięki dobremu brandin
gowi firma stanie się zauważalna i rozpoznawalna. Istotne
są poniższe elementy:






Korporacyjna strona WWW
Blog korporacyjny
Publikacje
Reklamy i banery
Artykuły promocyjne

W komunikacji i prezentacjach należy wykorzystać także
swoją markę krajową, logo, linki do stron www, etc.

Public relations – włączając artykuły komercyjne i infor
macyjne, białą księgę, materiały prasowe itp. – istotny
czynnik w marketingu usług IT w Niemczech.

3) Tworzenie leadów

Eksporterzy, ich klastry IT lub stowarzyszenia mogą roz
począć budowanie relacji z mediami IT w Niemczech.
Znaczącymi wydawcami są:

Lead biznesowy to kontakt, który wykazał zainteresowanie
usługami oferowanymi przez ich dostawcę. Istnieje wiele
sposobów na generowanie leadów w biznesie niemieckim.
Pierwszym etapem w generowaniu leadów jest dobre przy
gotowanie.

 CIO Magazin Niemcy – www.cio.de
 IT Business – www.it-business.de
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Tworzenie listy – przy pomocy wyszukiwarki internetowej,
mediów społecznościowych, czy uczestnictwa w eventach,
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należy stworzyć listę osób nale
żących do Twojej grupy docelowej.
Na podstawie tych danych tworzy się
bazę danych – dobrze utrzymana baza
danych pomoże zwiększyć wskaźnik
konwersji i wygenerować więcej
leadów lepszej jakości.
Nie należy kupować list lub adresów
email, aby rozpocząć wysyłanie maili
marketingowych, od których roi się
w internecie. To jest spam, i prak
tyka ta jest zakazana przez prawo,
nie tylko w Niemczech. Mimo tego, że
wydaje się to być sprawą oczywistą,
jest to często stosowana metoda przez
wielu dostawców. Jeżeli dostawca
nie respektuje prawa w tej kwestii,
nie może być wiarygodny jako partner
biznesowy.

Firmy powinny rozważyć członkostwo
w największych stowarzyszeniach
działających na ich rynkach docelowych,
aby zostały zauważone w sieciach lokalnych
i czerpały z tego korzyści.

Telefon / cold calling
Cold calling jest trudną i raczej nie
skuteczną metodą w przypadku osób
podejmujących decyzje w branży
IT w Niemczech. Jednakże, kontakt
telefoniczny może przynieść dobre
rezultaty. Kluczowym elementem jest
utworzenie relacji zanim nastąpi tele
foniczny kontakt z daną osobą.

nr 3/2013 (maj/czerwiec)

Przykładowo, podczas kampanii,
jeżeli skontaktujesz się telefonicznie
z leadami biznesowymi, możesz osią
gnąć lepsze rezultaty, niż wykorzys
tując jedynie pocztę elektroniczną.
Treść
Treść wysokiej jakości jest dosko
nałą metodą na zbieranie leadów
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w dłuższym okresie czasu. Możesz
opublikować białą księgę z informa
cjami oraz pozwolić użytkownikom
na zarejestrowanie się przed jej po
braniem.
Kluczową kwestią jest jakość oraz
rodzaj treści. Pojedynczy artykuł nie
przyniesie spodziewanych efektów,
natomiast raport, materiał wideo lub
podcast to dobre sposoby na przeka
zywanie treści dla tej metody genero
wania leadów.
Należy oczywiście przekierować ruch
na Twoje materiały. Można uczynić
to stosując metody SEO, stosując plat
formy, takie jak YouTube lub Slideshare
lub współpracując z mediami zewnętrz
nymi.

 Język: niemiecki.
Oprócz powyższych eventów, w Niem
czech odbywają się także inne konfe
rencje i wydarzenia branżowe. Więcej
informacji można znaleźć w Internecie
lub w Outsourcing Journal, a także
w innych źródłach informacyjnych.
Pomimo tego, że opłaty za uczest
nictwo lub wstęp mogą być wysokie,
taka inwestycja z pewnością może
się zwrócić, jeśli przeliczymy cenę na
liczbę wygenerowanych leadów.
Webinaria
Webinaria są skuteczną metodą gene
rowania nowych leadów. Jednakże na
leży przemyśleć kilka kwestii ważnych
podczas planowania i przeprowadzania
webinariów.

Eventy
Uczestniczenie
w
konferencjach
i targach branżowych może być
w Niemczech bardzo skuteczną
metodą na generowanie leadów.
Kluczem do sukcesu jest dobre przy
gotowanie przed danym eventem!
Shared Service Woche, doroczna kon
ferencja w listopadzie, Berlin
 Największe konferencje dla SSC
i BPO w Niemczech.
 Bardziej skoncentrowany na SSC
i BPO, mniej na outsourcingu IT.
 Język: niemiecki.
CeBIT, wydarzenie organizowane na
wiosnę, Hannover
 Największe targi z tysiącami od
wiedzających.
 Dział outsourcingowy, zazwyczaj
w hali 6.
 Język: niemiecki, angielski.
Entscheiderforum Outsourcing, BIT
KOM
 Dziesiąty event, odbywający się
corocznie w listopadzie.
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Data i godzina: Należy sprawdzić daty
świąt w Twoim kraju docelowym, aby
upewnić się, że odbiorcy będą dos
tępni. Należy też zwrócić uwagę na
strefy czasowe i godziny pracy.
Wskazówka: rekomendowane jest na
granie webinaria i jego publikacja
w formie videocastu lub prezentacji
video. Słuchaczom należy pozwolić
na rejestrację przed ściągnięciem/obej
rzeniem materiału.
Darmowe usługi, darmowe oprogramo
wanie, darmowe wersje testowe
Brak opłat też się w Niemczech opłaca.
Zaoferuj darmowy element oprogramo
wania (plug-in na stronie internetowej,
podstawowa wersja programu, itp.)
lub darmową usługę, którą docenią
przyszli klienci (ocena procesu, konsul
tacji, itp.).

4) Sieć i współpraca
Współpraca biznesowa
Strategiczna współpraca z niemieckimi
dostawcami usług IT da Ci dostęp do
zasobów marketingowych i sprzeda
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żowych w Niemczech. Istnieją różne
modele, począwszy od luźnej współ
pracy nad projektem, aż do fuzji.
Stowarzyszenia
Firmy powinny rozważyć członko
stwo w największych stowarzysze
niach działających na ich rynkach
docelowych, aby zostały zauważone
w sieciach lokalnych i czerpały z tego
korzyści. Niektóre stowarzyszenia ofe
rują wsparcie dla IT oraz importerów
usług biznesowych. Najważniejszymi
stowarzyszeniami w Niemczech są:
German
Outsourcing
Association
(Outsourcing Verband) – niezależne
stowarzyszenie działające na zasadach
non-profit, reprezentujący: lokalnych
i globalnych dostawców oraz nabywców
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
www.outsourcing-verband.org
BITKOM – związek federalny działa
jący w branży IT, telekomunikacyjnej
oraz nowych mediów
www.bitkom.de
ITSMF Germany – Społeczność skupia
jąca się na zarządzaniu usługami IT
www.itsmf.de

Autor: Stephan Fricke. Przed współ
uczestniczeniem w tworzeniu German
Outsourcing Association w roku 2010,
Stephan zdobył doświadczenie pełniąc
różne funkcje menadżerskie, marketin
gowe i w działach komunikacji w Niem
czech, Austrii i Europie Wschodniej.
Pracował dla międzynarodowych orga
nizacji badawczych oraz światowych
dostawców usług biznesowych i opro
gramowania. Obecnie koncentruje się na
dostarczaniu informacji oraz tworzeniu
możliwości współpracy na rynku kra
jowym oraz na rynkach zagranicznych.
Stephan ma aktywny profil na plat
formach Xing i LinkedIn lub email:
s.fricke@outsourcing-verband.org
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Strategies for Exporting IT and Business
Services to the German Market:
Market Entry Germany

E

xporting IT services to Germany requires a slightly
different business development strategy than for
instance a strategy used for exporting to markets like
the US or the UK. German business people are generally
cautious and respond differently to the concept of sales
methods and techniques.

Key areas when preparing a strategy for the
German market:
1) Branding & Image – Branding and the public appearance
are important corner stones of marketing strategies in
Germany. ICT cluster marketing and branding can be
helpful.
2) Information & Education – The target group needs to be
informed about the opportunities offered by the local service
industry, including value preposition, business as well as
economical environment, working methods, expertise and
business mentality.

Marketing strategy
The usual marketing mix applies: product (service), price,
promotion and place. We recommend including personnel
and process management as these carry important selling
points such as general expertise, specialization as well as
quality management and purchasing processes.
Price is also an important marketing factor in Germany,
but the general understanding is that quality comes first.
Accordingly, a German buyer is unlikely to chose an
organization that bid the lowest price but is not persuasive
in regards to their quality standards. It is more likely that
the next lowest offer with satisfactory quality expectations
is going to be chosen. Negotiations are around terms
and conditions of a contract or agreement and less about
the actual price of a service.

3) Presentation – Presentations incl. websites, company
profiles, services and expertise need to be more informative
and detailed than might be necessary for other markets.

Providers should pay special attention to the structure
and design of their service portfolio. A clear framed
service portfolio is not only easier to communicate, but is
also better understood by the target group. Furthermore,
guidelines and processes to ensure high quality standards
are required in order to market IT-services effectively.

4) Competition – As the biggest economy in Europe, Germany
is a very attractive market for IT services. Providers from
nearshore and offshore destinations compete with each
other, why it is even more important to establish country
brands and communicate unique value prepositions.

Language can be English. The prospects, especially in IT
and higher management should have no problem with
English. However, in a later stage of the market entry,
exporters should invest in presentation and communication
in German language.

5) International linkage – Building links to industry
associations, local business networks, media and event
organizers can be a huge advantage when seeking direct
contacts within your target group in Germany.

In the following we have a look at the 4 most important
areas of marketing IT services in Germany.

6) Quality & Operations – Quality management and
operations should be in place as this is a great concern of
German prospects. In our markets soft factors as quality of
service and reliability of business partners and solutions are
very important aspect.

IT services marketing key elements
1) Public relations
Public relations – including commercial and informative
articles, white paper, press releases etc. – is an important
factor in IT marketing in Germany.
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Corporate website
Corporate blog
Publications
Advertisements & banners
Merchandizing

Use your country brand in public communication and
presentations too. Use the logo; refer to links and so on.

3) Lead generation

Exporters or better their IT-cluster or industry association
can start building links and contacts with IT media in
Germany. A few of the relevant publishers are:
 CIO Magazin Germany – www.cio.de
 IT Business – www.it-business.de
 Heise Online – www.heise.de
 Outsourcing Journal – www.outsourcing-journal.org
Content
The German business culture requires a lot of information.
This gives exporters the chance to present solution
competencies. In practice marketing or PR managers or
managing directors should write about what they do best
in 2-4 pages of informative content. Marketing presentation
will not get published or only as advertorial content. In
general neutral, non-marketing content is more effective
and will gain more attention.
Publishing and distribution
You can use any available platform to distribute your
content. Social media sites like Xing.com, LinkedIn.com,
Twitter, Facebook, Slideshare, blogs and press release
portals are useful examples.

2) Branding
In order to achieve public acknowledgement all your
communication and presentations should be clearly
identified by and connected to your brand. Good branding
will help to build your public presence and to get
recognized. Elements include:
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A business lead is a contact that has demonstrated interest
in the services offered by the provider. There are many
ways to generate leads for new business in Germany. The
first steps in lead generation are preparatory, but not less
important.
List building – collect contacts belonging to your target group
using Internet research, social media, event participation
and so on. Structure this data in a database – a well
maintained database will help you to increase conversion
rates and to generate more and better qualified leads.
Do not buy lists or crawl email addresses form websites
and start sending out marketing emails. This is spam by
definition and forbidden by law, not only in Germany. Even
this seems to be an obvious fact; still many providers use
this method. If a provider disrespects the law in this way he
can hardly be a trusted business partner.
Telephone / cold calling
Cold calling is a rather difficult and ineffective method in
the case of German IT decision makers. However, contact
over the phone can work for you in the German market. The
key is to establish a contact before you seek the personal
contact via phone.
For instance during a campaign, when you follow up on
business leads you might get a higher response by phone
than following up by email only.
Content
Quality content is a great method to collect leads over
a longer period of time. You could publish an informative
white paper and let people sign up before they can download
the paper.
Important here is the quality and the type of content.
A single article won’t work very well, but a report, paper,
video-cast or podcast are suitable content types for this lead
generation method.
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Companies need to consider memberships with
the most relevant industry associations in their
target market, to gain visibility in local networks
and to benefit form local insights.
Then of course you need to drive traffic
to your content. This can be achieved
by SEO methods, by using platforms
like YouTube or Slideshare or by cooperating with external media.

Journal as well as other Internet news
and information resources. Even
the participation or exhibition fees
are high; it can be certainly worth
the investment when you calculate the
price per generated lead.

Events
Webinars
Attending industry conferences and
trade fairs in Germany can be very
effective in terms of generating quali
fied leads. Key to success here is a good
preparation a considerable time before
the event!
Shared Service Woche,
November, Berlin

yearly

in

 Biggest conference for SSC and BPO
in Germany.
 More SSC, BPO, less focused on IT
outsourcing.
 Language: German.

Webinars are a very efficient method to
generate new business leads. However,
there are a few points to consider when
planning and performing webinars.
Date and time: Check the public
holidays of your target country to
ensure that people are available.
Also, pay attention to time zones and
working hours.
Tip: Record the webinar, publish
it afterwards as video-cast or video
presentation and let people register
before download/watch.

models possible from a rather loose cooperation on project basis to mergers/
acquisitions.
Industry associations
Companies need to consider member
ships with the most relevant industry
associations in their target market, to
gain visibility in local networks and
to benefit from local insights. Some
associations offer partly extensive
support for IT – and business service
importers. The most important asso
ciations in Germany are:
German
Outsourcing
Association
(Outsourcing Verband) – independent,
non-profit association representing
both: local & global providers as well
as buyers in Germany, Austria and
Switzerland
www.outsourcing-verband.org
BITKOM – Federal Association for
Information Technology, Telecommuni
cations and New Media
www.bitkom.de
ITSMF Germany – Community for ITService Management
www.itsmf.de

CeBIT, yearly in spring in Hannover
 Biggest trade show with a few hun
dred thousand visitors.
 Outsourcing division, usually in
hall 6.
 Language: German, English.
Entscheiderforum
KOM

Outsourcing,

BIT

 10th year event, yearly in November.
 Language: German.

Free services, free software and free
trials
Freebies work in Germany, too. Offer
a piece of software for free download
(website plug-in, basic version of your
software product etc.) or a free service
that is of value to your prospects
(process evaluations, consulting etc.).

4) Network and Co-operation
Business co-operations

In addition to these events there are
a number of commercial conferences
and summits in Germany. You can
find further information by searching
the Internet or from the Outsourcing

Strategic co-operations with German
IT-service providers can give you
access to marketing and sales resources
in Germany. There are different

nr 3/2013 (maj/czerwiec)

The author: Stephan Fricke. Before
initiating
and
co-founding
the
German Outsourcing Association
in 2010, Stephan gained experiences
in various management, marketing
and communication functions in
Germany, Austria and Eastern Europe.
He worked for international research
organizations, global business service
and software providers. Today he
focuses on providing information
and
on
building
co-operation
opportunities for his home as well as
for global markets. You can connect
with Stephan via Xing and LinkedIn
or contact via email: s.fricke@
outsourcing-verband.org
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Badanie Potencjału
Efektywności Operacyjnej
badanie.4results.pl
1. Mierniki
2. Raportowanie i monitorowanie
3. Spotkania
4. Zarządzanie wizualne
5. Standardy pracy

2. Przepływ pracy
3. Elastyczność stanowisk
4. Systemy IT
5. Porządek i układ biura

1. Postawy kierownicze
2. Rola kadry kierowniczej
3. System motywacyjny
4. Szkolenia i rozwój ludzi
5. Zasoby do optymalizacji

ORGANIZACJA
PRACY

PROCESY

LUDZIE

KULTURA

1. Misja, wizja i wartości
2. Nastawienie pracowników
3. Podejście do zmian
4. Wdrażanie usprawnień
5. Metody rozwiązywania
problemów

Badanie benchmarkingowe
w sektorze BPO i SSC

Potential Survey
badanie.4results.pl
1. Inter-departmental cooperation

1. Metrics
2. Reporting & monitoring
3. Meetings
4. Visual management
5. Work standards

3. Job elasticity
4. IT systems

1. Managerial attitudes
2. Managerial roles
3. Incentive system
4. Employee training and development
5. Optimization resources

ORGANIZATION
OF WORK

PROCESSES

PEOPLE

CULTURE

1. Mission, vision & values
2. Employee attitudes
3. Approach to changes
4. Improvement implementation
5. Problem solving methods

Benchmarking analysis in the
BPO and SSC sectors

Wywiad

Wskazujemy kierunki rozwoju
regionów Polski

– rozmowa z Anetą Kłodaś,
dyrektorem zarządzającym Bluevine Consulting
Outsourcing&More: Niedawno odbyła się biznesowa kon
ferencja w Poznaniu, na temat perspektyw rozwoju inwes
tycyjnego tego regionu. To kolejny „przystanek” w tego
rocznym kalendarzu spotkań z cyklu „Prospects in Poland”.
Wcześniej okazje do zaprezentowania się miały m.in.
Kielce, Gliwice, Wrocław i Dąbrowa Górnicza. Do kogo
skierowane są te spotkania?

o aktualnej sytuacji gospodarczej i nowych trendach oraz
czytelny komunikat dla przyszłych, potencjalnych inwes
torów, których chcemy zainteresować propozycjami danego
regionu.

Aneta Kłodaś: Jako organizator konferencji, seminariów
oraz wizyt studyjnych pomagamy m.in. miastom, samo
rządom oraz działającym na ich terenie podmiotom gospo
darczym i innym instytucjom w dotarciu ze swoją ofertą
inwestycyjną. To zaproszenie do rozmów dla jak naj
większej grupy przedsiębiorców, środowisk biznesowych
oraz dziennikarzy.

AK: Jesteśmy ich pomysłodawcą i organizatorem. Samo
rządy, znając nasze dotychczasowe doświadczenie, po
wierzają nam kompleksową organizację takich wydarzeń.
Zawsze odpowiadamy za cały projekt: przygotowujemy
program konferencji, adekwatnie do tematu spotkania za
praszamy prelegentów, branżowych gości, dbamy o szeroki
PR i informację medialną.

Bez lukrowania, merytorycznie przedstawiane są słabe
i mocne strony realizacji biznesu w danym regionie i pers
pektyw jego dalszego rozwoju. Najmocniejsze atuty po
pierane są eksperckimi analizami znanych firm dorad
czych, regionalnych agencji rozwoju, ekonomistów. To po
prostu doskonała okazja do wymiany doświadczeń, wiedzy

Przykładowo, w ramach cyklu seminariów gospodar
czych „Prospects in Poland”, podczas ostatniej konferencji
w Poznaniu, który gościł nas już po raz trzeci, na stałe wpi
sując „Prospects in Poland” do kalendarza wydarzeń, spot
kali się przedstawiciele biznesu, samorządów oraz ekono
miści i analitycy rynku inwestycyjnego, którzy dyskutowali
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O&M: Na czym konkretnie w organizacji tych przedsię
wzięć polega rola Państwa firmy?
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m.in. na temat szans i zagrożeń w dobie kryzysu, kierunków
inwestycyjnych, w tym inwestycji alternatywnych, polityki
inwestycyjnej oraz tamtejszych marek i ich dalszej eks
pansji, z wykorzystaniem lokalnego potencjału i globalnych
możliwości, w świetle prognoz makroekonomicznych dla
kraju. Z kolei, w Dąbrowie Górniczej tematem przewodnim
były inwestycje i innowacje w gospodarce, spotkanie gli
wickie poświęcone zostało rozwojowi branży logistycznej,
a Kielce zaprezentowały się jako wschodząca gwiazda BPO.
Następna konferencja z tego cyklu odbędzie się 8 maja
w Opolu, które ma ogromne szanse, by kojarzyć się nie
tylko z polską piosenką, ale również z biznesem i przy
jaznym miejscem do robieniem interesów.
O&M: Cykl seminariów „Prospects in Poland” zajmuje
szczególną pozycję w Państwa ofercie.

W tym przypadku możemy liczyć na naszych partnerów
jakimi są uczelnie wyższe i parki naukowo-technologiczne,
jak Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji czy Poz
nański Park Przemysłowo-Technologiczny, który jest przy
kładem jednej z takich platform łączącej biznes z nauką.
Kolejną instytucją wartą przywołania jest Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która dokonuje
doskonałej analizy czynników decydujących o dalszym
rozwoju poszczególnych sektorów w danym regionie.
W skali globalnej tego zagadnienia, punkty odniesienia
doskonale uwypukla znany ekonomista Marek Zuber, który
w przejrzysty sposób przedstawia aktualne niuanse gospo
darki oraz – obok takich dziennikarzy z TVN24, jak Marta
Kuligowska czy Igor Sokołowski – prowadzi merytoryczne
panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi konferencji.

AK: To prawda. Zaintereso
Z kolei firma doradczo-kon
wanie inwestycjami w naszym
sultingowa Deloitte, nasz ko
...przygotowujemy program
kraju, który wbrew globalnym
lejny stały partner, przygo
konferencji, adekwatnie do
tendencjom, pozostawał poza
towuje raporty analityczne
epicentrum światowej recesji,
dla samorządów. Dokonała
tematu spotkania zapraszamy
stworzyły Polsce niebywałą
takiej analizy np. dla Kielc
okazję wypracowania w oczach
w odniesieniu dla sektora no
prelegentów, branżowych
inwestorów, wizerunku stabil
woczesnych usług outsour
gości, dbamy o szeroki PR
nego, bezpiecznego i perspekty
cingowych, która była zesta
wicznego rynku. Przy jego orga
wieniem atutów regionu w od
i informację medialną.
nizacji współpracujemy z naj
niesieniu do oferty krajowej.
większymi firmami i najwięk
szymi organizacjami na rynku,
Oczywiście nie do przecenienia
dzięki czemu poruszamy podczas spotkań najbardziej aktu
są także odbywające się podczas konferencji case studies,
alne tematy w skali mikro i makro.
czyli prezentowanie konkretnych przykładów działalności
podmiotów gospodarczych w danych regionach, niejedno
O&M: Jakich jeszcze partnerów udało się Państwu zaanga
krotnie z wizytą studyjną na terenie tych podmiotów.
żować do stałej współpracy?
I w tym przypadku możemy liczyć nie tylko na liczne grono
przedstawicieli przedsiębiorstw MŚP, ale i globalnych
AK: Oferta inwestycyjna miasta i regionu to jedno, a umie
marek, jak Capgemini, Fujitsu czy INDESIT.
jętne wykorzystanie szans, jakie dają możliwości gospo
darcze, nie przeszacowanie inwestycji czy skuteczne zarzą
O&M: Wspomniała Pani, że konferencje i seminaria to
dzanie, to kolejne elementy, niezbędne dla osiągnięcia
nie tylko okazja do spotkań biznesowych, ale również do
sukcesu inwestycyjnego. Jednymi z kluczowych w tym
wyjścia z informacją do mediów. Czy dziennikarze są także
zakresie zagadnień są najnowsze trendy w organizacji
tym zainteresowani?
pracy i sposobach ich wdrożenia w firmie, zwłaszcza przes
trzeni biurowej, w czym specjalizuje się przedsiębiorstwo
AK: Tak, i to nie tylko ci z mediów regionalnych, ale i ogólno
MIKOMAX SMART OFFICE – jeden z naszych stałych
polskich, a nawet zagranicznych. Mamy doskonałe kontakty
partnerów, który w czytelny sposób wskazuje na właściwą
z największymi tytułami, ich przedstawiciele na nasze zapro
organizację przestrzeni pracy, będącej gwarantem komfortu
szenie już dwukrotnie przybyli do Polski. W ubiegłym roku
twórczego i innowacyjnego myślenia pracowników.
dziennikarze z Niemiec, Francji, Belgii, Austrii oraz Wielkiej
Brytanii, reprezentujący takie tytuły, jak Property Week,
Podczas naszych konferencji usiłujemy też inicjować i roz
Deutsche Welle, Automotive Logistics, Wiener Zeitung,
wijać kontakty świata nauki i biznesu, bo z tym w Polsce
Property Investor Europe odbyli studyjną wizytę w Polsce
jeszcze bywa różnie, i jak się okazuje, nie zawsze jest „po
w ramach Gliwice International Business Press Tour.
drodze” tym sektorom, co koniecznie trzeba zmieniać.
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Interview

We indicate development directions
of the regions of Poland
– interview with Aneta Kłodaś,
managing director of Bluevine Consulting

Outsourcing&More: A conference about investment and deve
lopment perspectives for the region of Poznań was held re
cently in the capital of Wielkopolska. It was another ‘stop’ in
this year’s calendar of ‘Prospects in Poland’ cycle. Earlier this
year other cities, like Kielce, Gliwice, Wrocław and Dąbrowa
Górnicza, took the opportunity to present themselves. To
whom are those meetings dedicated?

without sugarcoating. The greatest assets are supported by
expert analysis of well known advisory companies, regional
development agencies, economists. It is a perfect occasion
for exchanging experiences, knowledge of current economic
situation and newest trends. Moreover, it is a clear message to
future, potential investors that we want to interest with what
each region has to offer.

Aneta Kłodaś: As the organizer of conferences, seminars and
study visits we help cities, local authorities and business
entities as well as other institutions that operate on their
territory. This is an invitation to dialogue with the biggest
possible group of entrepreneurs, business communities and
journalists.

O&M: What is the role of your company in organizing these
events?

Weak and strong sides of business relations in regions
and perspectives for their development are presented in detail,
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AK: We are the initiator and organizer of these events. Local
governments, with their knowledge of our experience, trust us
with the complexity of organizing such events. We are always
responsible for the whole project: we prepare agenda of the
conference, we invite proper lecturers, guests from adequate
business sector, we care for the PR and contact with the media.
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For example, our last ‘Prospects in Poland’ conference
are not always on the same path, and it is extremely
was hosted by the City of Poznań for the third time, which
important to change this situation. In this case we can
makes it a regular event in city’s calendar. During the
relay on many universities and science and technological
meeting, business and local authorities representatives,
parks, like Wielkopolska Investemnt Support Center
economists and financial market analysts discussed
or Poznan Science and Technology Park, which is an
subjects of chances and dangers in the time of the crisis,
example of a great dialogue platform between business
investment possibilities (i.e. alternative investments),
and science.
investment policy, local brands and their further
expansion with the use of local potential and global
Another institution worth mentioning is Polish Infor
possibilities in the context of macroeconomic prognosis
mation and Foreign Investment Agency, which prepares
for the country. Then, the meeting in Dąbrowa Górnicza
very important analysis of aspects that influence on de
was focused on investment and innovation in economy,
cisions of future development of various sectors in the
Gliwice wanted to concentrate on logistics development
regions. Marek Zuber, well known economist, stresses
and Kielce showed themselves
perfectly some economic as
as the rising star of BPO. The
pects and situates them on
next conference of the cycle
a global scale. He clarifies
...we prepare agenda
will be held on the 8th of
the nuances and moderates
of the conference, we invite
May in Opole, a city which
panel discussions, along
have a great opportunity to
with Marta Kuligowska or
proper lecturers, guests from
be associated not only with
Igor Sokołowski, journalists
music festivals, but also with
from TVN24. Deloitte, an ad
adequate business sector,
strong business and a good,
visory and consulting com
we care for the PR and
friendly place to operate in.
pany, another of our regular
partners, prepares analytic
contact with the media.
O&M: ”Prospects in Poland”
reports for local authorities.
cycle holds a special place in
They worked on such report
your offer.
for Kielce in the context of
the sector of modern outsourcing services, a comparison
AK: It is true. Our country, against global tendencies,
of the advantages of the region with our country’s offer.
has managed to stay far from the centre of the crisis.
Interest in investments in Poland has grown, which gave
We can not forget about case studies, which present
our country a great opportunity of creating an image
specific examples of economic entities and their activity
of a steady, safe and perspective market. We work with
in particular region. Additionally, more than often we
the largest companies and organizations in the market,
visit their offices. In this case we are supported not only
thanks to what we are able to discuss the most actual
by numerous group of small and medium enterprises, but
problems in micro and macro level.
also global brands like Capgemini, Fujitsu or INDESIT.
O&M: Which partners did you manage to engage in more
regular cooperation?
AK: Investment offer of cities and regions is one thing.
Taking opportunities given by economic possibilities,
correct investment evaluation or effective management
are other crucial elements for achieving investment
success. MIKOMAX SMART OFFICE, one of our regular
partners, specializes in one of the key aspects in this
matter: recent trends in organizing work and the ways of
implementing them in companies, with a special focus
on office space. They lead very clearly towards the right
arrangement of office space, which guarantees creative
comfort and innovative thinking. During our conferences
we also try to initiate and strengthen relations between
academics and business. As it appears, these sectors

O&M: You have mentioned that conferences and semi
nars give the opportunity of business meetings and they
create possibilities of appearing in the media. Are journa
list interested in these meetings?
AK: Yes, they are. And not only regional or Polish media,
even international ones. We have great relations with big
titles. Their representatives have visited Poland twice as
a response for our invitations. Last year journalists from
Germany, France, Belgium, Austria and Great Britain,
representing magazines like Property Week, Deutsche
Welle, Automotive Logistics, Wiener Zeitung or Property
Investor Europe, participated in a study visit in Poland in
the frames of Gliwice International Business Tour.
O&M: Thank you very much.
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Sektor usług biznesowych w Polsce
z uwzględnieniem Makroregionu Polska
Wschodnia oraz perspektywy rozwoju

L

iczba projektów obsługiwanych przez Departament
Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Infor
macji i Inwestycji Zagranicznych utrzymuje się
na wysokim poziomie. Na początku kwietnia 2013 r. ich
całkowita ilość wynosiła 157, a wartość szacuje się na 3,7
mld euro. Tylko dzięki tym projektom pracę ma szansę
znaleźć ponad 28 851 ludzi. Wśród inwestorów rozważa
jących ulokowanie swojej działalności w Polsce przewa
żają firmy ze Stanów Zjednoczonych – są to aż 45 projekty
o wartości przekraczającej 632 mln euro. Stworzą także
najwięcej nowych etatów – 9867. W czołówce pozostają
także przedsiębiorstwa niemieckie – 19 projektów o war
tości 483 mln euro i 3470 nowymi miejscami pracy, bry
tyjskie, chińskie, szwajcarskie a także indyjskie, których
łączna wartość inwestycji przekroczy 406 mln euro.
Polska od kilku lat utrzymuje status dojrzałej lokali
zacji dla inwestycji z branży usługowej. Obecnie
obsługiwane są 62 projekty z branży usług bizne
sowych, B+R oraz IT, o wartości przekraczającej
316 mln euro. Od początku tego roku 7 z 14 zakończonych
inwestycji stanowiły projekty z sektora usług, a dzięki
nim powstanie 1300 miejsc pracy.
Polska, jako lider pod względem wielkości zatrud
nienia w BSS, zarejestrowała średnioroczny wzrost
w latach 2008-2011 na poziomie ponad 20%, charakte
ryzując się jednocześnie największą stabilnością wśród
wszystkich państw regionu. Od 2009 r. przybyło w Polsce
28 tys. miejsc pracy, co stanowi aż 46% wzrostu zatrud
nienia w EŚW wygenerowany przez działające centra
usług
Niezaprzeczalnym jest więc fakt, iż to właśnie naj
większe aglomeracje przeżyły dynamiczny rozwój
pod względem napływu inwestycji z sektora nowo
czesnych usług. W chwili obecnej zatrudnionych jest
ponad 100 000 wykwalifikowanych pracowników,
specjalizujących się w procesach finansowych, zarzą
dzania zasobami ludzkimi czy związanych z dostar
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czaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych.
I choć widoczne są oznaki przesilenia w tym sek
torze, to kryzys światowy stał się nowym impulsem do
jego rozwoju. Kolejną fazą rozwoju sektora w Polsce,
oprócz napływu nowych inwestycji będą reinwestycje
w rozwiniętych ośrodkach akademickich jak i nie
odkrytych dotąd jeszcze w naszym kraju lokalizacji
w Makroregionie Polska Wschodnia (Makroregion).
Już ponad 10 tys. osób z Makroregionu znalazło zatrud
nienie w 36 firmach z sektora nowoczesnych usług dla
biznesu. Atrakcyjność regionu Polski Wschodniej została
potwierdzona w raporcie firmy doradczej Colliers Inter
national, która opublikowała mapę wschodzących gwiazd
(miast) sektora usług biznesowych w Polsce w 2013 roku.
Z opracowania wynika, że m.in. w stolicach województw
tworzących Makroregion (Olsztyn, Białystok, Lublin,
Rzeszów, Kielce), koszty najmu są nawet o połowę niższe
w porównaniu z dojrzałymi rynkami biurowymi, a podaż
powierzchni biurowej do końca roku 2013 znacznie się
zwiększy.
Należy również podkreślić znajomość języków obcych,
w tym języka rosyjskiego, która w stolicach województw
Makroregionu jest wyższa, niż przeciętnie, a znajomość
języka angielskiego i niemieckiego niemal na tym samym
poziomie, co średnia dla całego kraju.
Opisywane lokalizacje stają się coraz atrakcyjniejsze
dla firm sektora nowoczesnych usług. To efekt m.in.
stosunkowo niskich kosztów pracy, dynamicznego
rozwoju infrastruktury, przychylnej polityki lokalnej
i wykształconej kadry pracowników ze znacznie niż
szymi oczekiwaniami finansowymi w porównaniu
do innych miast Polski. Makroregion zamieszkuje po
nad 8 milionowa populacja, przy czym blisko jed
na trzecia jest poniżej 25 roku życia. Działają tam
aż 53 uczelnie wyższe, na których studiuje ponad
305 tys. osób (47 tys. studentów kierunków technicz
nych).
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O indywidualnym podejściu do inwestorów zapewnia
każda stolica Makroregionu. Warto przytoczyć tutaj
dane z Kielc, w których zatrudnienie w sektorze usług
biznesowych znalazło już ponad 2 tys. osób. Potwier
dzeniem atrakcyjności tego miejsca jest otwarcie
centrum świadczenia usług z zakresu księgowości, płac
i kadr dla firm międzynarodowych przez firmę UCMS
Group Poland. Firma w początkowej fazie rozwoju pla
nuje zatrudnienie do kilkudziesięciu osób, w przysz
łości zaś do kilkuset. UCMS szukając lokalizacji dla
swojego biura w Polsce kierowała się takimi kryteriami,
jak: dogodne połączenia komunikacyjne i odległość
od Warszawy, dostępność i kwalifikacje pracowników,
dostępność powierzchni biurowej i jakość infrastruktury
ICT, wsparcie lokalnej administracji, koszty działalności
i funkcjonowania biura. Po wnikliwej analizie oraz paro
krotnych wizytach firmy w wybranych miastach, wybór
padł na Kielce.
Kolejną, atrakcyjną dla inwestorów lokalizacją jest
Rzeszów, który oprócz bycia liderem innowacji
i rozwoju w sektorze lotniczym, stanowi również za
plecze dla usług outsourcingowych. Przykładem są tutaj
rodzime firmy, oferujące rozwiązania informatyczne dla
sektora finansowego, ubezpieczeniowego czy jednostek
samorządowych, ale również takie jak firma Availo, do
starczająca usługę doradztwa prawnego dla klientów
zewnętrznych. Przy wykorzystaniu nowoczesnej tech
nologii firma Availo zapewnia pomoc prawną na te
lefon świadczoną przez wysokiej klasy profesjonalistów
z wieloletnią praktyką i znakomitych referencjach –

 yłącznie adwokatów, radców prawnych, doradców
w
podatkowych, w systemie opłat „pre-paid”. Nowe techno
logie telekomunikacyjne i informatyczne dają zatem
prawnikom możliwość zaproponowania zupełnie nowej
jakości usług na telefon.
Wspomniane wyżej miasta oraz ich konkurenci z Makro
regionu nie bez powodu aspirują do rangi lokalizacji
atrakcyjnych dla inwestycji, zwłaszcza w omawianym
sektorze. Należy zatem spodziewać się wzrostu liczby
tworzonych centrów usług biznesowych w tymże
regionie, co dla potencjalnych inwestorów przełoży się
na zoptymalizowanie kosztów, politykę zatrudnienia oraz
zminimalizowanie zagrożenia związanego z bezpieczeń
stwem (np. infrastruktury ICT).

Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych S.A.
00-585 Warszawa,
ul. Bagatela 12
22 334 98 75
invest@paiz.gov.pl

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
S.A. obsługuje inwestorów już od 19 lat. Misją PAIiIZ jest
zachęcanie zagranicznych firm do rozpoczęcia działalności
w Polsce. Agencja oferuje doradztwo na każdym etapie
procesu inwestycyjnego oraz kreuje pozytywny wizerunek
Polski w świecie.
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Development prospects of Business
Service Sector (BSS) in Poland
including the Macro-region
of Eastern Poland

T

he number of projects assisted by Foreign
Investment Department at Polish Information and
Foreign Investment Agency steadily remains high.
In April this year there were 157 projects in the pipeline
which represented over 3,7 bn EUR in value. Predicted
number of new jobs thanks to these projects was about
29 thousand. The majority of projects come from the US
– as much as 45 serviced ones with total value of over
632 mn EUR and 9,867 new workplaces. The rank is also
led by the German investors – 19 projects, 483 mn EUR
and 3,470 new jobs. Other significant contributors are the
UK, China, Switzerland and the India with exceptionally
high amount of planned capital expenditures – over
406 mn EUR.
Attractiveness of Poland as the mature destination
for business services projects increases year by year.
Currently there are 62 projects from BSS, incl. IT and
R&D ones totaling 316 mn EUR. Only from January this
year, 7 out of 14 completed projects were from BSS and
added 1,300 new jobs for the specialists.
Poland is a leader in the BSS when it comes to the
number of employees in Central and Eastern European
countries (CEE). It registered yearly average employment
growth of 20% in 2008-2011 which has been the most
stable comparing to other countries in the region. Since
2009 over 28 thousand jobs have been created in service
centres operating in Poland which constitutes 46% of the
employment growth in CEE.
The biggest agglomerations experienced the fastest
growth of investments inflows in the BSS. So far they have
created more than 100 thousand jobs which constitutes
40% share in overall employment in CEE. These jobs
are intended for highly educated and well qualified
employees who specialise in financial engineering,
processing, HR management, IT services etc. Although
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there have been signs of overheating in the sector, global
financial crisis boosted its development. According to
forecasts provided by several consulting companies,
services centres will be growing in Poland for a few next
years. The next phase of the BSS development will be
based not only on new investments’ inflow but also on
reinvestments in the biggest cities as well as Macro-Region.
More than 10 thousand people have already found a job
in 36 companies in BSS in this region.
The Macro-region investment attractiveness was
confirmed in the Colliers International report. They
published a map of rising stars (cities) of BSS in Poland
in 2013. According to the report, in the capital cities of
the Macro-Region (Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów,
Kielce), an office rental cost is twice lower than e.g. in
Warsaw and the supply of office space will increase
significantly.
It is worth mentioning that knowledge of Russian in
the Macro-Region is higher than Polish average and as for
other foreign languages it is around the average.
The above-mentioned locations are more and more attractive
to BSS because of low labour costs, dynamic infrastructure
development, good local policies, well educated labour
force with lower wage pressure and expectations than
other Polish big cities. 1/3 out of 8 million Macro-region
population is under 25 years old. There are 53 tertiary
education institutions with over 305 thousand students
(47 thousand students of technical faculties). The capital
cities of the Macro-region assure their special and tailormade treatment for each investor. It is worth mentioning
Kielce where more than 2 thousand people found a job
in BSS. The attractiveness of this city was confirmed by
UCMS Group Poland which established a service centre
in the field of accounting and HR. In the beginning the
company is planning to employ several dozen people,
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however in the future more than few hundreds. UCMS
when searching for its business location focused on such
criteria as distance from Warsaw, good infrastructure,
availability of highly trained and skilled labour,
availability of office space to let, quality of an ICT
infrastructure, local authorities’ support and operation
costs. After careful analysis and few sites visits in several
cities UMCS chose Kielce.
Another attractive destination for investors is Rzeszów,
which apart of being the innovative and development
leader in the aviation sector also constitutes a back office
for outsourcing services. There are several domestic
companies offering IT solutions for financial, incurrence
and local government units but also the company like
Availo which delivers legal advisory services for its clients.
The company provides a telephone legal assistance service
provided by highly qualified and professional lawyers,
legal and tax advisors with many years of experience
and excellent references. The service is charging in “prepaid” system. Therefore new telecommunications and IT
technologies enable to propose a completely new quality
of phone legal service.
The Macro-region capitals aspire to be very attractive
investment destinations especially in BSS. Therefore we
should expect more business service centres to be established
in the region. This will enhance cost optimisation,
employment and as well as minimise the security risks.
Summing up, the attractiveness of the Macro-Region is
based on:

 Lower and competitive labour and office leasing costs
comparing to most developed Polish cities such as
Warsaw or Krakow.
 Low attrition rate and increasing demand.
 New middle class generating GDP and providing
economic stability.
 Demographic structure of young society – 32% of
the population below 25 years of age.
 Well educated Poles with knowledge of various
languages.
 The current crisis in the global economy, which forces
some migrants to return to Poland.
 Cultural and geographical proximity to the recipients of
services provided by corporations.
 Cost advantage regarding the employees’ salaries.

The Polish Information
and Foreign Investment Agency
00-585 Warszawa,
ul. Bagatela 12
22 334 98 75
invest@paiz.gov.pl

The Polish Information and Foreign Investment Agency has
been serving investors for 19 years. Its mission is to increase
Foreign Direct Investment (FDI) by encouraging international
companies to invest in Poland. It guides investors through
all the necessary administrative and legal procedures along
the way to setting up their business in Poland. The Agency
promotes also Polish goods and services abroad.
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Obsługa inwestycyjna
na najwyższym poziomie

P

rzyciąganie inwestorów zagra
nicznych z sektora BPO/SSC
jest bardzo ważnym elementem
strategii każdego miasta stawiającego na
rozwój i przedsiębiorczość. Nie inaczej
jest w Poznaniu, coraz większa liczba
nowych projektów korzystnie wpływa
na rozwój gospodarki, infrastruktury
około biznesowej, zatrudnienia dobrze
przygotowanych kadr czy powstawanie
nowych, sprofilowanych pod sektor,
kierunków na poznańskich uczelniach.
Mając na uwadze te argumenty, prowa
dzone są działania zwiększające atrak
cyjność inwestycyjną miasta, kreujące
pozytywny klimat dla biznesu oraz za
cieśniające współpracę z inwestorami
podczas wyboru lokalizacji dla swojego
centrum, a także po decyzji o jego uru
chomieniu.
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Najważniejszy kontakt dla inwe
stora
Pierwszym i najważniejszym kontaktem
dla inwestora szukającego nowej
lokalizacji jest Biuro Obsługi Inwes
torów w Urzędzie Miasta Poznania.
Warunki inwestycyjne, zasoby ludzkie,
panujące trendy, koszty biznesu i po
wierzchni biurowej – informacje te są
niezbędne do podjęcia jak najbardziej
trafnej decyzji. Oprócz danych inwestor
otrzymuje opiekę merytoryczną pilota
inwestycyjnego odpowiedzialnego za
organizację spotkań z władzami miasta,
poznańskimi uczelniami, firmami re
krutacyjnymi, lub inwestorami obec
nymi już w Poznaniu. Przygotowanie
oferty nowoczesnych powierzchni biu
rowych jest równie ważnym elementem,
gdyż centra często różnią się profilem
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i w związku z tym potrzebami. Po de
cyzji inwestora o otwarciu centrum
w Poznaniu, pilot przeprowadza
inwestora przez proces uzyskiwania
wszystkich decyzji administracyjnych,
niezbędnych do rozpoczęcia działal
ności. Pilot pozostaje w stałym kontakcie
z inwestorem, reagując na sugestie oraz
nowe inicjatywy.

Wychodząc poza standardy
Oprócz działań, które można uznać za
standardowe podczas współpracy z in
westorami, Biuro Obsługi Inwestorów
jest otwarte na nowe inicjatywy. Szcze
gólnie jest to widoczne w procesie im
plementacji projektu oraz we współpra
cy z działającymi już centrami. Oto kilka
przykładów wsparcia inwestorów:
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 Udostępnienie sal konferencyjnych Urzędu Miasta pod
czas procesu rekrutacji oraz szkoleń.
 Promocja procesu rekrutacji na uczelniach, w przestrze
ni miejskiej, mediach itd.
 Zmiana nazwy przystanku na prośbę inwestora.
 Pomoc w uzyskaniu statusu specjalnej strefy ekonomicz
nej na terenie, na którym inwestor zrealizował swój pro
jekt.

Poznań daje pracę
Wychodząc naprzeciw biznesowi, który stale potrzebuje
dostępu do dobrze wykwalifikowanej kadry specjalistów
realizowane są kampanie promocyjne i eventy mające na celu
wzbogacić poznański rynek pracy.
W grudniu 2012 r. przeprowadzona została kampania wize
runkowa „Poznań daje pracę”. Miała ona na celu pokazanie,
że Poznań, jako miejsce z bardzo rozwiniętym sektorem usług
nowoczesnych oraz perspektywą otwarcia kolejnych centrów
tego typu, poszukuje oraz będzie poszukiwać specjalistów
z wielu dziedzin. Podjęta inicjatywa pokazała osobom poszu
kującym zatrudnienia, że w Poznaniu jest wiele atrakcyjnych
ofert pracy. Jednocześnie była też sygnałem dla obecnych i po
tencjalnych inwestorów, że miasto potrafi zidentyfikować ich
problemy i starać się im zaradzić. Kampania ogólnopolska rea
lizowana była w prasie, radiu i na outdorze. Hasłem przewod
nim kampanii było zdanie: „Poznań szuka profesjonalistów”.
Kampania billboardowa zrealizowana została w Bydgoszczy,
Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu
i Zielonej Górze. W sumie reklama pojawiła się na 195 noś
nikach. W radiu usłyszeć można było spot zachęcający do od
wiedzenia strony www i podjęcia pracy w Poznaniu. Można
było także zobaczyć reklamy w ogólnopolskiej prasie, dzien
nikach i magazynach.
Wszystkie komunikaty kierowały na stronę www.poznan
dajeprace.pl, na której zamieszczone zostały ogłoszenia
o pracę. Dodawanie ogłoszeń o pracę było bezpłatne.

Wzajemne zrozumienie w sektorze BPO/SSC
Bardzo ważna z punktu widzenia potencjalnego inwestora
jest znajomość rynku usług nowoczesnych wśród absol
wentów uczelni wyższych. Warto żeby wiedzieli oni, jakie
procesy są realizowane w centrach, czy warto jest tam pra
cować i wiązać przyszłość z tą ścieżką kariery. Rozpoczęty
w 2012 r. cykl eventów „WorkGate” ma stanowić platformę
pomiędzy firmami z branży outsourcingu poszukującymi
wartościowych pracowników, a studentami wchodzącymi
na rynek pracy. W pierwszej edycji warsztatów dla stu
dentów organizowanych z inicjatywy Miasta Poznania, przy
silnym wsparciu i zaangażowaniu poznańskich centrów

BPO/SSC, wzięło w nich udział ponad 2000 osób z czego
450 uczestniczyło aktywnie w warsztatach.
Dla firm takie wydarzenie jest okazją do pozyskania
nowych, wartościowych pracowników oraz zbudo
wania swojego wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy.
Natomiast dla studentów wydarzenie to jest szansą na bez
pośredni kontakt z przedstawicielami firm, dzięki czemu
mogą poznać kryteria naboru nowych pracowników.

Wysoko postawiona poprzeczka
Konkurencja w Polsce i Europie jest bardzo duża. Coraz
więcej miast oferuje dogodne warunki do otwierania
nowych centrów BPO/SSC. Dobra obsługa inwestycyjna
jest już standardem, dlatego Poznań stara się być nie tylko
dobrym, ale najlepszym we współpracy z potencjalnymi jak
i obecnymi już na rynku inwestorami. Każdy jest trakto
wany indywidualnie a hasło „W Poznaniu twój biznes
będzie wyjątkowy” nie pozostaje bez pokrycia.
Więcej informacji
Biuro Obsługi Inwestorów
Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
fax :+48 (61) 878 5500
tel: +48 (61) 878 5428
email: inwestor@um.poznan.pl
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Investment support
of the highest level

A

ttracting foreign investors
from the BPO/SSC is a very
important element of the stra
tegy for each city putting emphasis on
development and entrepreneurship.
It is the same in Poznań, an increasing
number of new projects has a positive
effect on the development of economy,
business-related infrastructure, employ
ment of well-trained staff or the creation
of new study courses in Poznań higher
education institutions profiled against
industry trends. In view of these argu
ments, efforts are being made increasing
the investment attractiveness of the city,
creating a positive climate for business
and reinforcing collaboration with in
vestors when choosing a location for the
centre but also following the decision to
launch it.
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The most important contact for
the investor
The first and most important contact
for the investor looking for a new
location is the Investor Relations
Department of the Poznań City
Hall. Investment conditions, human
resources, current trends, the cost
of business and office space. This
information is needed to make the
best possible decision. In addition
to the data, the investor receives
mentoring of the investment pilot
responsible for organizing a meeting
with the city authorities, Poznań
universities, recruitment companies
or investors already present in
Poznań. Preparing the offer of modern
office spaces is as important since
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the centers often differ with their
profile and, therefore, with the needs.
After the investor’s decision to open
a centre in Poznań, the pilot guides
the investor through the process of
obtaining all administrative decisions
necessary to start a business. The
pilot remains in constant contact
with the investor, in response to
suggestions and new initiatives.

Going beyond the standards
In addition to the activities that can
be considered standard when cooperating with investors, the Investor
Relations Department is open to
new initiatives. This is particularly
evident in the process of project
implementation and in collaboration
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with already operating centres. Here are a few examples
of investor support:
 Providing conference rooms of the City Hall during
the recruitment process and training.
 Promotion of the recruitment process at universities,
in public space, in the media, etc.
 Changing the name of the bus stop at the request
of the investor.
 Assistance in obtaining the status of a special economic
zone in the area in which the investor made his project.

on radio and on outdoor. The sentence “Poznań is looking for
professionals” was the theme of the campaign. A billboard
campaign was carried out in Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków,
Łódź, Szczecin, Warsaw, Wrocław and Zielona Góra. In total,
the ad appeared on 195 carriers. On the radio, one could
hear a spot encouraging to visit the website and start work in
Poznań. You could also see ads in the national newspapers,
journals and magazines.
All messages directed to the website www.poznandajeprace.
pl, on which job offers were listed. Adding job ads about was
free of charge.

Poznań gives work
Mutual understanding in the BPO/SSC
Promotional campaigns and events designed to enhance
the labour market in Poznań are executed in order to support
business that constantly needs access to well-qualified staff of
professionals.
In December 2012, an image campaign “Poznań gives work”
was carried out. It was to show that Poznań, as a place with
well-developed modern services sector and the perspective of
opening new centres of this type, is looking for and will look
for specialists in many fields. The initiative showed job-seekers
that Poznań has plenty of attractive job offers. At the same time,
it was also a signal to the present and potential investors that
the city is able to identify their problems and try to solve them.
The nationwide campaign was implemented in newspapers,

From the perspective of a potential investor, it is very important
for university graduates to know the market of modern
services. They should know what processes are carried out in
the centers, whether it is worthwhile to work there and link
their future with this career path. Launched in 2012, a series
of events “WorkGate” is to be a platform between outsourcing
industry companies looking for quality employees and students
entering the job market. The first edition of the workshops
for students organized at the initiative of the City of Poznań,
with the strong support and involvement of Poznań BPO/SSC,
attended over 2,000 people, of which 450 participated actively
in the workshops.
For a company, the event is an opportunity to gain new, valuable
employees and build its image as an attractive employer, while
for students the event is an opportunity to have direct contact
with representatives of companies so that they can get to know
the criteria of recruitment of new employees.

Highly set bar
Competition in Poland and in Europe is very high. More
and more cities offer favourable conditions for the opening of
new BPO/SSC. Good investment service is already the standard
and therefore Poznań strives to be not only good, but the best in
collaboration with potential and investors already present on
the market. Everyone is treated individually and the catchword
“In Poznań, your business will be special” is not without
coverage.
More information
Investor Relations Department
City of Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
fax :+48 (61) 878 5500
tel.: +48 (61) 878 5428
email: inwestor@um.poznan.pl
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Łódź to idealna przestrzeń dla biznesu,
dzięki czemu inspiruje kolejnych inwestorów do
rozwoju działalności w mieście

T

o tu, w centrum Polski, na
skrzyżowaniu największych
autostrad A1 (Morze Bałtyc
kie - Rzym) i A2 (Berlin - Moskwa)
oraz dróg ekspresowych znajduje się
trzecie, co do wielkości, miasto w kra
ju i jeden z największych ośrodków
biznesowych w Europie ŚrodkowoWschodniej.
Własny port lotniczy, zapewniający
m.in. regularne połączenia do Kopen
hagi – największego hubu północnej
Europy, jak również bardzo dobra, re
gularnie modernizowana sieć drogo
wa i kolejowa, umożliwia doskonałą
komunikację ze wszystkimi najwięk
szymi europejskimi metropoliami
i polskimi miastami. Odległość do
Berlina można pokonać w zaledwie 5
godzin, do granic Polski 3-5, a do sto
licy Polski – Warszawy – 1 godzinę.
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W ubiegłych latach rozwój przemysłu
spowodował, że Łódź była symbo
lem sukcesu gospodarczego. Obecnie
nieustannie sięga do swojej tradycji,
dzięki czemu przyciąga uwagę i za
interesowanie zagranicznych inwes
torów. Miasto, zamieszkałe przez
ponad 725 tys. osób stanowi najatrak
cyjniejsze miejsce do rozwoju branży
BPO, IT i sektorów opartych na inno
wacyjnej gospodarce.
Największe łódzkie centra BPO za
trudniają łącznie około 9000 pracow
ników, natomiast ponad 2600 osób
pracuje w największych firmach IT.
Firmy, które funkcjonują w Łodzi,
od kilku lat wykorzystują sprzyjające
warunki do rozwoju działalności i po
szerzają zakres swoich usług. Nowo
czesne rozwiązania wprowadzane
w łódzkich koncernach pozwalają na
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realizację skomplikowanych projek
tów, czego efektem jest uznanie firm
w ocenie specjalistów z sektora BPO
i IT. Wśród nowych marek, które po
jawiły się na łódzkim rynku w 2012 r.
na szczególną uwagę zasługuje inwe
stycja Hewlett-Packard. Amerykański
koncern otworzył w ubiegłym roku w Łodzi
swoje centrum BPO. Otwarcie nowego
Centrum Badań i Rozwoju firmy
Samsung, światowego giganta inno
wacyjnych rozwiązań informatycz
nych, zainicjowało w Łodzi rok 2013
– przewidywany przez ekonomistów
jako rok łódzkich inwestycji.
Jednym z głównych atutów miasta jest
potencjał akademicki Łodzi. Ponad
100 tys. studentów, w tym ponad 9000
studentów kierunków informatycz
nych, kształcących się na 25 uczel
niach wyższych i ponad 25 000 absol
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Otwarcie nowego Centrum
Badań i Rozwoju firmy Samsung,
światowego giganta innowacyjnych
rozwiązań informatycznych,
zainicjowało w Łodzi rok 2013
– przewidywany przez ekonomistów
jako rok łódzkich inwestycji.
wentów, z których większość posługuje się płynnie przy
najmniej jednym językiem obcym, zapewnia szeroki dostęp
do wykształconej kadry. Programy edukacyjne uczelni pań
stwowych (Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej)
realizowane są przy współpracy z biznesem.

Także w Łodzi realizowana jest największa publiczna inwestycja
w Europie – utworzenie Nowego Centrum Łodzi łączącego funkcje
komercyjne i publiczno-kulturalne. Projekt oparty jest na rewitali
zacji postindustrialnego obszaru 100 hektarów położonego w samym
sercu Miasta. Teren ten podzielony został na trzy strefy.

Czynnikiem wyróżniającym Łódź na tle innych metropolii
jest ścisła współpraca władz miasta z biznesem, odbywająca
się poprzez Biuro Obsługi Inwestora. Jest ono kluczowym
partnerem publicznym, wspierającym strategicznych inwe
storów na terenie Łodzi. Biuro ściśle współpracuje z admi
nistracją publiczną wszystkich szczebli, w tym z Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Łódzką
Specjalną Strefą Ekonomiczną, urzędami pracy, a także
uczelniami wyższymi, deweloperami i agencjami doradz
twa zawodowego. Biuro oferuje system pomocy polegający
na możliwości załatwienia wszystkich spraw w JEDNYM
MIEJSCU, dostępny przez cały czas trwania inwestycji i po
jej zakończeniu.

Strefa I (około 40 ha) to teren, na którym – dzięki zrównoważonemu
rozwojowi funkcji kulturalnych, komercyjnych i mieszkaniowych –
toczyć się będzie całodobowe życie. Istotnym elementem Strefy I
jest idea przebudowy stacji kolejowej Łódź Fabryczna. Cały dworzec wraz z infrastrukturą kolejową zostanie przeniesiony 16,5 metra
pod powierzchnię terenu, 8 metrów pod ziemią znajdzie się hala
główna dworca połączona z całą infrastrukturą transportową miasta
(komunikacji miejskiej i dalekobieżnej). Strefa II (około 30 ha) to
obszar, na którym winny być realizowane przedsięwzięcia
komercyjne z uwzględnieniem programów rewitalizacyj
nych, mających na celu zachowanie historycznej tkanki
miejskiej. Strefa III (około 30 ha) to obszar gęstej zabudowy
historycznej z przełomu XIX i XX wieku w postaci kwar
tałów wielkomiejskich wymagających intensywnej rewita
lizacji i uzupełnień. Program Nowego Centrum Łodzi ma
nie tylko podnieść komfort życia w mieście, ale także być
szansą na stworzenie nowej tożsamości Łodzi oraz pro
mocję wizerunku miasta w aspekcie lokalnym, krajowym
i międzynarodowym. Jest jednym z największych urbani
stycznych wyzwań w historii Łodzi.

Znaczenie Łodzi na mapie gospodarczej Europy doceniło
już wiele międzynarodowych firm takich jak: Fujitsu Technology Solution, DHL Express, SouthWestern
BPO, Sii, Takeda. Miasto jest uznanym partnerem bizne
sowym również dla firm skandynawskich i duńskich. To
tu swoją siedzibę mają takie firmy jak Nordea, Stora Enso,
Cybercom, ABB, DSV.

Łódź zaprasza i zachęca do kreowania swojego biznesu!
Potwierdzeniem silnej pozycji miasta wśród partnerów z re
jonu skandynawskiego, jest organizowane w dniach 15-17
maja br. przez Ambasadę Polski w Kopenhadze seminarium
gospodarcze, którego tematem będą możliwości rozwoju
biznesu w Łodzi. Podczas trzydniowych spotkań władze
miasta będą miały okazję zaprezentować jego potencjał
i przedstawić korzyści wynikające ze współpracy. W wyda
rzeniu udział wezmą także przedstawiciele firm o kapitale
skandynawskim, dla których impreza będzie okazją do po
zyskania nowych partnerów biznesowych.

Więcej informacji
Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź
ul. Piotrkowska 104a
tel.: +48 (42) 638-59-39
fax: +48 (42) 638-59-40
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Lodz is a perfect place for doing business,
and thus keeps attracting more and more investors
who set up their operations in the city

L

odz is the third largest city in
Poland and one of the biggest
business centres in Central and
Eastern Europe. It is located in central
Poland at the intersection of Poland’s
two biggest motorways (A1, Baltic Sea
– Rome; A2, Berlin – Moscow) and
a network of expressways.
The city has its own airport, operat
ing, among others, regular flights
to Copenhagen – the largest hub in
Northern Europe, as well as a very
good and regularly modernised net
work of roads and railroads, ensuring
excellent communication with all
major European and Polish cities. The
journey to Berlin takes only 5 hours,
to Warsaw only 1 hour, and to the
Polish border 3.5 hours.
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Booming industry in recent years
has made Lodz a symbol of eco
nomic success. Today, the city keeps
drawing from its tradition and con
tinues to attract the attention and in
terest of foreign investors. Lodz has
over 725,000 inhabitants and is thus
an attractive place for BPO and IT
companies, as well as for companies
from sectors based on innovative
economy.
A total of 9,000 employees are hired
by the biggest Lodz – based BPO
centres, and more than 2,600 em
ployees by the biggest IT companies.
Companies that have been operat
ing in Lodz for several years use its
favourable conditions for growth,
and expand the range of their ser
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vices. Modern solutions introduced
at Lodz companies allow the imple
mentation of complex projects. This
brings recognition in the eyes of BPO
and IT sector specialists. Among the
new brands that appeared in Lodz
in 2012, Hewlett-Packard’s invest
ment deserves particular attention.
This American corporation opened
its BPO centre in Lodz last year. The
opening of a new Samsung R&D
Centre – a world giant in innovative
IT solutions – commenced in 2013 in
Lodz. Economists predict that 2013
will be a year of investments in Lodz.
One of the key assets of Lodz is its
academic potential. With more than
100,000 students, including over
9,000 IT students, at 25 universities,
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and over 25,000 graduates (the majority fluent in at least
one foreign language) Lodz is a great source of educated
staff. Public universities (the University of Lodz and the
Technical University of Lodz) design their syllabuses to
ensure good cooperation with the business sector.
Lodz also stands out among other cities in that its autho
rities cooperate closely with businesses through the
Investor Relations Office. The Office is one of the key
public partners supporting strategic investors in Lodz,
and works closely with all levels of public administra
tion, including the Polish Information and Foreign Invest
ment Agency, the Lodz Special Economic Zone, and em
ployment offices, as well as with universities, property
developers and job counselling agencies. The Investor
Relations Office provides a “one stop shop” for investors
throughout the entire investment process, plus follow-up
support.
Renowned international corporations that have invested in
Lodz include: Fujitsu Technology Solution, DHL Express,
SouthWestern BPO, Sii, and Takeda. The city is also
a recognised business partner for Scandinavian and
Danish companies. Nordea, Stora Enso, Cybercom, ABB
and DSV are all based in Lodz.
The city’s strong position among Scandinavian partners
is confirmed by the economic seminar to be held between
15 and 17 May by the Polish Embassy in Copenhagen.
The seminar will focus on business opportunities in Lodz.
During three days of meetings, city authorities will have
the opportunity to present Lodz’s potential, as well as
benefits from cooperation. Representatives of companies
with Scandinavian shareholdings will also attend the event
and will have the opportunity to seek new business partners.

The opening of a new Samsung
R&D Centre – a world giant in
innovative IT solutions – commenced
in 2013 in Lodz. Economists
predict that 2013 will be a year
of investments in Lodz.
Lodz will also host the largest public investment in Europe:
the new City Centre that is intended to combine business,
public and cultural functions. The project is based on
revitalisation of a post‑industrial 100 ha area situated in
the very heart of the city. This area has been divided into
three zones.
Zone I (approximately 40 ha) will be characterized
by twenty-four-hour city life based on the balance of
cultural, commercial and housing functions. The concept
of reconstruction of the Lodz Fabryczna Railway Station
shall be an essential element of Zone I. The entire Railway
Station and its infrastructure shall be moved 16.5 meters
below ground level. The main hall of the railway station
shall be situated 8 meters below ground level and shall
be linked with the entire municipal transportation system
(public transport and long-distance transport systems).
Zone II (approximately 30 ha) will be primarily dedicated
to commercial purposes. Numerous revitalization programs
aiming at preserving the historical urban form will be
implemented here. Zone III (approximately 30 ha) is an
area of dense urban infrastructure from the turn of the 19th
and 20th century. Characteristic Zone III metropolitan
quarters will require thorough revitalization or complete
reconstruction.
Lodz invites and encourages all investors to do business
in the city!

More information
Investor Relations Office
Piotrkowska 104a Str.
90-926 Lodz
ph +48 42 638 59 39
fax: +48 (42) 638-59-40
e-mail: zoi@uml.lodz.pl
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Lublin na językach

O

becnie w Lublinie na kierunkach filologicznych
kształci się ponad 3,5 tys. studentów, a także
niemal 2,5 tys. osób z zagranicy. To spory potencjał
dla branży BPO, dla której kompetencje językowe są szczególnie ważne. W międzynarodowych korporacjach coraz
częściej pracę znajdują absolwenci filologii, którym firmy
oferują pakiet specjalistycznych szkoleń, a do obsługi
klientów posługujących się językami rzadko spotykanymi
sprowadzani są native speakerzy. Dzięki unikatowym kierunkom językowym na lubelskich uczelniach, nawet wymagające firmy znajdą w mieście pracowników dla siebie.
Zdecydowana większość studentów filologii studiuje na
dwóch lubelskich uniwersytetach: Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej (UMCS) i Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim (KUL). – W bieżącym roku akademickim na filo
logiach UMCS uczy się nieco ponad 1400 osób. Liczba stu
dentów na większości tych kierunków pozostaje praktycznie
na niezmienionym poziomie – mówi Aneta Śliwińska
z Biura Prasowego UMCS. Uczelnia oferuje nie tylko
języki tak standardowe jak angielski, niemiecki, francuski,
rosyjski czy hiszpański. Można się tu również specjali
zować w rzadziej spotykanych językach, jak np. portu
galski, szwedzki, ukraiński czy bułgarski.
Firmy poszukujące specjalistów w obszarze tych dwóch
ostatnich języków znajdą tu najwięcej kandydatów. Jednak
to bułgarski ma najdłuższą tradycję nauczania w Lublinie.
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Różnorodność specjalności
wśród absolwentów zwiększy
atrakcyjność Lublina dla korporacji
międzynarodowych.
– Język bułgarski zaistniał w programach studiów UMCS
w roku 1976 jako lektorat i od tamtej pory konsekwentnie
poszerza swój zasięg – mówi dr Petar Sotirov z Instytutu
filologii słowiańskiej UMCS. Obecnie w Instytucie jest na
uczany w ramach 3 kierunków: jako podstawowy język sło
wiański w ramach slawistyki, jako drugi język słowiański
w ramach filologii rosyjskiej i w ramach bałkanistyki
– dodatkowej specjalności dostępnej dla wszystkich stu
dentów Wydziału Humanistycznego. – W ramach wszyst
kich wymienionych form kształcenia, aktualnie około 100
studentów uczęszcza na zajęcia z języka bułgarskiego –
deklaruje dr Sotirov.
Na szeroką dostępność kandydatów mogą również liczyć
te firmy, które wymagają od pracowników kompetencji tłu
maczeniowych. Na UMCS funkcjonuje bowiem lingwis
tyka stosowana, jedyny unikatowy kierunek neofilologiczny
w Polsce, choć podobne kształcenie możliwe jest w ramach
kierunku filologia na 3 innych uczelniach publicznych
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Na KUL działa jedyna w Polsce
Katedra Języka Celtyckiego, gdzie
studenci uczą się języka walijskiego,
szkockiego, irlandzkiego
i staroangielskiego.
w naszym kraju. Jest to kierunek, który łączy praktyczną
 aukę dwóch języków obcych z przygotowaniem do zawodu
n
tłumacza, przy czym od kandydatów na studia wymaga się
znajomości obu wybranych języków na poziomie matury
rozszerzonej. – Zakład Lingwistyki Stosowanej na UMCS
w Lublinie działa w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki
Stosowanej, stąd też obok języka angielskiego również wysoka
pozycja języka niemieckiego. Kombinacje językowe, które
oferowane są studentom, to angielski-niemiecki, niemiecki
-angielski, angielski-francuski i angielski-rosyjski. Obecnie
uczy się u nas nieco ponad 300 osób – mówi prof. dr hab.
Jerzy Żmudzki, kierownik Zakładu. Co ciekawe, od 2011 r.
Zakład prowadzi również specjalizację „Przygotowanie do
zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultanicznego
w języku angielskim lub niemieckim”. Specjalizacja, podob
nie jak wspomniana wcześniej bałkanistyka, należy do 16
nowych ścieżek kształcenia uruchomionych w ramach pro
jektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wie
dzy”, przygotowującego studentów i kierunki kształcenia do
uwarunkowań i potrzeb rynku pracy. – Dużo się dziś mówi
o nadpodaży humanistów. Ten projekt to sposób na wypo
sażenie absolwentów UMCS, a w szczególności Wydziału
Humanistycznego uczelni, w kompetencje poszukiwane przez
pracodawców – mówi Anna Grzegorczyk, koordynator pro
jektu. Ze środków projektu zostało więc zaprojektowane
i uruchomione specjalistyczne laboratorium tłumaczeniowe,
wyposażone w 12 dźwiękoszczelnych kabin oraz pulpitu
dla prowadzącego. – Jest to jedyne tego typu laboratorium po
prawej stronie Wisły i jedno z niewielu w całej Polsce – chwali
się prof. Żmudzki.
Pracowników znajdą w Lublinie także firmy utrzymujące
relacje handlowe z krajami francusko i hiszpańskojęzycz
nymi. Poza specjalizacją z tłumaczeń symultanicznych
i bałkanistyki, studenci uczestniczący w projekcie mogą
szkolić specjalistyczny język francuski lub hiszpański. –
Studenci mają możliwość pracy z tekstami z takich dziedzin,
jak prawo, ekonomia i finanse czy handel. Jest to bardzo
praktyczne podejście do pracy z językiem – deklaruje Anna
Grzegorczyk. – Partnerem projektu jest Francuska Izba
Przemysłowo-Handlowa w Polsce, która miała wpływ na
tworzenie programu kształcenia tej specjalizacji. To uwiary
gadnia nasze przedsięwzięcie.

Podobna liczba studentów, choć na nieco innych kie
runkach, wybrała filologie na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. – Łączna liczba studentów KUL na filo
logiach obcych w roku akademickim 2012/2013 wynosi
1460 – mówi dr Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.
Najliczniej wybierana jest filologia angielska, ale i tutaj
znaleźć można nietypowe propozycje językowe. – Na
KUL działa jedyna w Polsce Katedra Języka Celtyckiego,
gdzie studenci uczą się języka walijskiego, szkockiego,
irlandzkiego i staroangielskiego – deklaruje dr Jaskuła.
Dla firm posiadających klientów w Holandii czy Belgii,
dobra wiadomość: niderlandystyka, studia nad językiem
niderlandzkim, inaczej zwanym holenderskim lub fla
mandzkim. – Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego
istnieje na KUL dopiero pięć lat, ale cieszy się dużym
zainteresowaniem ze strony kandydatów. Bez problemu
zapełniamy wszystkie dostępne miejsca. W nowym roku
akademickim planujemy nabór na poziomie 40 osób –
mówi Stefanie Bogaerts reprezentująca Katedrę. Jednak
absolutny hit na KUL to sinologia, uruchomiona na
uczelni w bieżącym roku akademickim. W okresie rekru
tacji o jedno miejsce ubiegało się niemal 4 kandydatów.
Ostatecznie uczelnia zwiększyła nabór i zamiast 30 przy
jęła 70 studentów.
Jakie są plany lubelskich uczelni odnośnie poszerzania
oferty kształcenia na kierunkach filologicznych? – Od
roku akademickiego 2013/2014 przewidujemy urucho
mienie 3-letnich studiów licencjackich i 2-letnich magi
sterskich z bałkanistyki z wiodącym językiem bułgarskim
i do wyboru rumuńskim, serbskim, greckim lub chor
wackim w nieco mniejszym wymiarze godzin. Myślimy
też o języku czeskim i chorwackim. W mojej opinii jest
wobec nich bardzo pozytywne nastawienie i spore zainte
resowanie – deklaruje dr Sotirov z UMCS. Rozwój ofert
edukacyjnych chcą też wspierać władze miasta. – Różno
rodność specjalności wśród absolwentów zwiększy atrak
cyjność Lublina dla korporacji międzynarodowych. Zda
jemy sobie sprawę z tego, że poszukują one absolwentów
ze znajomością rzadkich języków. Dlatego rozmawiamy
z uczelniami o nowych kierunkach i specjalnościach
– podsumowuje Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału
Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Autor: Anna Jurys
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin
tel: + 48 81 466 25 07
email: ajurys@lublin.eu
www.lublin.eu
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Lublin speaks languages

O

ver 3500 people study currently at foreign language
programmes in Lublin and the population of foreign
students amounts to almost 2500. Business process
outsourcing sector, which values language competence in
particular, may consider this a strong talent potential. More
and more international companies tend to hire language
studies graduates, whom they offer several specialist
trainings, whereas in case of rare languages they search
for and engage native speakers. Thanks to the unique study
programmes in languages at the universities of Lublin, even
the most selective companies will find the right employees.
The vast majority of language studies graduates come
from two universities in Lublin: Maria Curie-Skłodowska
University (UMCS) and Catholic University of Lublin (KUL).
“There are slightly over 1400 students of language studies at
UMCS this academic year. This number remains virtually
at the same level at most of these study programmes”, says
Aneta Śliwńska from the UMCS Press Office. On offer, apart
from standard languages such as English, German, French,
Russian or Spanish, are also less common ones, including
Portuguese, Swedish, Ukrainian and Bulgarian.
It is the companies seeking specialists in the last two languages
who will find most candidates for work here. The language
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The variety of specializations
in Lublin will attract more
international companies.
with the longest teaching tradition in Lublin is, however,
Bulgarian. “The Bulgarian language appeared on the syllabi of
UMCS study programmes as a foreign language course in 1976.
Since then, it has spread noticeably”, states dr. Petar Sotirov
from the UMCS Slavic Languages Institute. It is currently
taught as a part of three majors: Slavistics, as a basic Slavic
language; Russian Studies, as the second Slavic language and
Balkan Studies, which is an additional specialty, available for
all students on the Faculty of Humanities. ”At all these forms
of education, there are approximately 100 students currently
attending the Bulgarian language course“, declares dr Sotirov.
The companies which require translation skills from
their employees can likewise anticipate plenty of candi
dates. Namely, UMCS operates the Applied Linguistics
programme, a unique modern language studies course in
Poland, although similar courses are available at three other
Polish state universities. In the scope of this major, two
languages are taught with the focus on practical learning
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At KUL we have the Department
of Celtic Studies, the single
department of this kind in Poland,
where students learn Welsh, Irish,
Scottish English and Old English

and the purpose of professional preparation of translators
and interpreters. Advanced language skills of both chosen
languages are required from the applicants, demonstrated by
the result of the final secondary school exam on the extended
level.
“The UMCS Division of Applied Linguistics operates within
the Institute of German Studies and Applied Linguistics,
hence the prominence of the German language next to English.
The offered combinations include English-German, GermanEnglish, English-French and English-Russian. At present we
have slightly over 300 students”, says Professor Jerzy Żmudzki,
Ph.D., the manager of the division. Interestingly enough,
it is this institute that runs the specialty in simultaneous
interpreting, both in German and in English, available for
all students of the Faculty of Humanities. Just like Balkan
Studies and 14 other new education paths, it is realized within
a project “UMCS for Labour Market and Knowledge-Based
Society”, co-financed by the European Social Fund.
The project manager Anna Grzegorczyk says: “Nowadays,
the oversupply of humanities students is very often
highlighted. This project enables us to provide UMCS
graduates, and especially graduates from the Faculty of
Humanities, with competences needed on the job market”.
That is why the project also entailed the design and
construction of a specialist interpreting laboratory. It was
furnished with 14 isolated cabins and a managing unit
for the teacher. “This is the only laboratory of this kind on
the right side of the Vistula river and one of the very few in
the whole Poland”, Prof. Żmudzki proudly points out.
Companies with trade partners in French or Spanish
speaking countries may also find employees in Lublin. Aside
from the before-mentioned Simultaneous Interpretation
and Baltic Studies, the project offers specialties in French
or Spanish for specific purposes. “Our students work with
legal, economic and financial texts. This is a very practical
approach to language”, Anna Grzegorczyk states. “The
French Polish Chamber of Commerce assisted in the project
by participating in the creation of the course outline, which
made it even more reliable”.

Similar number of students have decided to study languages
at the Catholic University in Lublin (KUL), yet they have
different majors to choose from. “The total number of foreign
languages students at KUL in the year 2012/2013 is 1460”, KUL
spokeswoman dr Lidia Jaskuła said. The majority of students
choose English studies, which offer various unusual second
language courses. “At KUL we have the Department of Celtic
Studies, the single department of this kind in Poland, where
students learn Welsh, Irish, Scottish English and Old English”,
dr Jaskuła declares. What is more, Dutch studies have been
recently opened, which is good news for companies with
customers in Holland or Belgium. “The Department of Dutch
Language and Literature has operated at KUL for only five years
now, but it is very popular among students. They easily cover
all the available places every year. Next year, we are planning
to accept 40 students”, a Department representative, Stefanie
Bogaerts explains. Nevertheless, the most popular major at
KUL are the Chinese studies, available from this academic
year on. During the admissions period there were as many
as 4 candidates per place. Finally the University increased
the admissions and accepted 70 people instead of 30.
What are the plans of both universities in terms of broadening
the offer of language studies? dr Sotirov from UMCS says: “We
are planning to open 3-year undergraduate and 2-year graduate
Baltic studies next year, with Bulgarian as the leading language,
and Romanian, Serbian, Greek or Croatian as additional
languages to choose from. We also think about opening new
majors in Czech and Croatian. I think that people have a very
positive approach towards these languages and are interested in
learning them”. City authorities intend to support the extension
of educational offers. “The variety of specializations in Lublin
will attract more international companies. We know that firms
look for graduates with knowledge of rare languages. That is
why we discuss introducing new majors and specializations
with the university authorities”, concludes Mariusz Sagan,
Director of the Strategy and Investor Assistance Department at
the Lublin City Hall.
Translated by Anna Kuśmierz and Małgorzata Mojak,
Applied Linguistics students at UMCS.

Author: Anna Jurys
Strategy and Investor Assistance Department

Lublin City Hall
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W IT chodzi o ludzi

N

ie jest tajemnicą, że to dobrze przygotowany
personel stanowi podstawę sukcesu większości
projektów offshoringowych. Polska od dłuższego
czasu znana jest z wykształconych, wielojęzycznych
absolwentów zarówno kierunków biznesowych jak i utalentowanych inżynierów. W sektorze IT odpowiednia
kadra jest szczególnie ważnym elementem. To ludzie
tworzą firmę i stanowią o jakości świadczonych przez tę
branżę usług.

R&D i usługi IT – specjalność Trójmiasta
Od dłuższego czasu Polska jest celem projektów
offshoringowych w branży IT. Trójmiasto nie jest
wyjątkiem. Działa tam wiele firm zajmujących się produkcją
oprogramowania, outsourcingiem usług IT oraz pracami
badawczo-rozwojowymi. Według raportu ABSL (Association
of Business Services Leaders in Poland) z 2012 r. to właśnie
R&D i usługi IT są specjalnością Trójmiasta. Nic w tym
dziwnego, w Gdańsku działa przecież największe w Europie
centrum R&D firmy Intel zatrudniające 1000 specjalistów,
czy największe na świecie centrum R&D niemieckiej firmy
Adva Optical Networking. Od wielu lat równolegle swoją
działalność rozwijają najwięksi globalni gracze na rynku

58

map cyfrowych tj. Lufthansa Systems i Jeppesen A Boeing
Company. Równocześnie działa także jeden z większych
graczy na polskim rynku outsourcingu IT francuska firma Sii,
która w ciągu bardzo krótkiego czasu rozrosła się w Gdańsku
do 400 osób. Ponadto w rankingu Computerworld Top 200
2012 na liście 25 największych spółek ICT aż 5 to te, które
mają swoje centrale lub centra w województwie pomorskim.
Są to: Intel Technology Poland, IBM, Asseco, Flextronics
International Poland (branża elektroniczna) oraz sopocka
spółka Blue Media. Co więcej, w Trójmieście działają takie
firmy jak Axciom, Compuware, Fineos, Kainos, Synopsys,
a od zeszłego roku także Misys.

Kadra kluczem do sukcesu
Według ekspertów z firmy Experis (Manpower Group)
na Trójmiejskim rynku zatrudnionych jest ponad 10 000
specjalistów IT, a w obszarze oddziaływania Trójmiasta
liczba ta wzrasta do 15 000. Te dane uwzględniają także
programistów, którzy są najbardziej poszukiwanymi pra
cownikami w branży. Według raportu firmy Randstad
„IT industry Outlook 2Q 2012” najpopularniejszymi na
Trójmiejskim rynku językami programowania są JAVA,
PHP, .Net, C/C++, oraz Oracle db. Jednocześnie widać
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wzrost znaczenia technologii mobilnych. Sektor ten re
prezentowany jest między innymi przez francuską firmę
Playsoft, zajmującą się produkcją gier na urządzenia mo
bilne. Playsoft, który ma swoje największe na świecie
centrum w Gdańsku, otrzymał tytuł „Most Unique Service
Provider” podczas Polish Shared Services and Outsour
cing Awards Gala. Technologiami mobilnymi zajmują się
także takie firmy, jak: Forever Entertainment, SpeedNet,
Goyello, Aidem Media i wiele innych.
Charakterystyką Trójmiejskiego rynku jest wyraźna prze
waga doświadczonych pracowników. Według różnych da
nych około 70% obecnych na rynku programistów to osoby
z doświadczeniem powyżej 3 lat. Jednocześnie Pomorskie
uniwersytety co roku kończy około 1000 absolwentów kie
runków związanych z IT. Według raportu płacowego CPL
Jobs, mimo zjawiska spłaszczania się stawek płacowych w
całej Polsce, w drugiej połowie 2012 r. stawki w Trójmie
ście były nadal niższe niż w innych dużych, popularnych
dla offshoringu lokalizacjach. Dzieje się tak dzięki mniej
szej konkurencji o pracownika, niskiemu współczynnikowi
rotacji utrzymującemu się na poziomie ok. 10% (na rynku
są także obecne firmy ze współczynnikiem nie przekracza
jącym 2%), a co za tym idzie – powolniejszemu wzrostowi
wynagrodzeń.

Czas na nowe projekty
W latach 2011-2012 większość Trójmiejskich firm prowa
dziło duże programy rekrutacyjne. Według różnych sza
cunków w danym okresie zatrudniono między 1000 a 2000
nowych pracowników. W chwili obecnej obserwujemy spo
wolnienie w programach rekrutacyjnych. Wygląda więc na
to, że duże apetyty firm obecnych w regionie zostały zaspo
kojone w ciągu dwóch ubiegłych lat i nadszedł właśnie czas
na myślenie o nowym projekcie w Trójmieście. Sytuację
wykorzystała już izraelska firma z sektora wysokich tech
nologii – Nation-E. Firma zdecydowała się na umieszczenie
w Gdańsku swojej centrali na całą Europę a także stworze
nie centrum R&D. W kwietniu 2012 r. w Gdyni powstało
centrum IT firmy Misys, zatrudniające obecnie 110 osób.
Decyzje Nation-E i Misys dowodzą, że warto myśleć o Trój
mieście jako lokalizacji dla projektów IT.

110 osób. Miesiąc później światowy potentat branży far
maceutycznej, koncern Bayer, zadecydował o ulokowaniu
swojego nowego Centrum Finansowo-Księgowego w Trój
mieście. Docelowo inwestor ma zatrudniać 250 osób. Także
indyjski WNS otworzył swoje centrum w Gdyni i planu
je zatrudnić docelowo 500 osób. Tylko nowe inwestycje
w branży BPO/SSC dadzą na Pomorzu prawie 1400 nowych
miejsc pracy.

Trójmiasto to także usługi
Pomorze w ostatnim czasie jest jedną z wiodących lokali
zacji inwestycji w centra usługowe. W styczniu ubiegłego
roku w Gdańsku swoje biuro otworzyła amerykańska firma
OIE Support, która zatrudnia już 120 pracowników a doce
lowo będzie ich 400. Z kolei w lutym 2012 r. firma Metsä
Group poinformowała o rozpoczęciu swojej działalności na
Pomorzu. Fińskie shared services center (SSC) zatrudnia
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IT’s all about people

I

t’s not a secret that well prepared personnel is a key to
success of most offshoring projects. Poland for a long
time has been known as a source of highly educated
multilingual graduates of business related faculties and
talented engineers. In IT sector right employees are
a specially important element. In this business it is people
who create the company and have largest impact on
quality of provided services.

R&D and IT services – Tri-City specialty
For last few years Poland has been a target for offshoring
projects in IT sector. Tri-City is not an exemption. A lot
of companies engaged in software production, IT services
and R&D activity have chosen this location. According
to Association of Business Services Leaders in Poland
(ABSL) Report 2012 it is R&D and IT services that are the
specialization of the Tri-City. This fact doesn’t surprise
given the fact that Intel has its largest in Europe R&D
centre in Gdansk employing 1000 people and in Gdynia
Adva Optical Networking located its largest in the world
R&D activity. For many years also global digital maps
market leaders Lufthansa Systems and Jeppesen a Boeing
Company have been simultaneously developing their

60

activity in Gdansk. What is more one of the largest IT
outsourcing providers in Poland, French company Sii has
grown in Gdańsk to 400 people within a very short time.
Also 5 of 25 largest ICT companies form Computerworld
TOP 200 2012 report are headquartered or have their
centers in Tri-City and Pomerania Region. Those companies
are Intel Technology Poland, IBM, Asseco, Flextronics
International Poland (electronics sector) and a company
from Sopot – Blue Media. On the top of that Tri-City also
was chosen by such companies as Axciom, Compuware,
Synopsys, Kainos, Fineos or recently Misys.

People – a key to success
According to experts from Experis (Manpower Group)
over 10 000 people are employed in IT sector in Tri-City
area and in the catchment area this number grows up to
15 000. This number includes also software developers
who are the most desired employees in this sector.
Randstad’s “IT industry Outlook 2Q 2012” says that the
most popular technologies on the Tri-City’s market are
JAVA, PHP, .Net, C/C++, and Oracle db. Simultaneously
mobile technologies are becoming more popular. This
sector is represented by French company Playsoft, which
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is engaged in production of games for mobile platforms.
This year the company whose largest developing
center is located in Gdansk got a title of “Most Unique
Service Provider” during the Polish Shared Services
and Outsourcing Awards Gala. Mobile technologies
sector is also represented by such companies as: Forever
Entertainment, SpeedNet, Goyello, Aidem Media and
many more.

in Tri-City. Recently those conditions were noticed by Israeli
high-tech company Nation-E. The company decided to locate
not only European HQ in Gdansk but also its R&D centre.
Also in April 2012 Misys created its IT Centre in Gdynia
employing 110 people. The example of Nation-E and Misys
prove that locating an IT project in Tri-City is an idea worth
consideration.

Tri-City also for services
What is characteristic of Tri-City IT market is a large
supply of experienced, senior engineers. According to
various sources almost 70% of engineers available on the
market have 3 or more years of experience. At the same
time Pomeranian universities deliver around 1000 IT
faculties graduates on the market every year. What is more,
CPL Jobs Salary Report for second half of 2012 shows that
despite of the flattening of wages in Poland, Tri-City still
offers more attractive wages than other large locatoins,
popular for offshoring. This situation is caused by lower
competition for an employee on the Tri-City market,
relatively low attrition rate not exciding the level of 10%
(some companies in Tri-City area enjoy attrition rate of
below 2%) and as a result slower wage inflation.

Tri-City has recently become a leading location for business
services centers. In January last year American company
OIE Support opened its center in Gdańsk and at the moment
employs 120 people. The plan is to grow up to 400. What
is more in February Finish Metsä Group informed about
locating its Shared Services Centre in Tri-City and has already
110 people onboard. One month later, the world leader in
pharmaceutical sector – Bayer decide to place its Finance and
Accounting Centre in Gdansk. Employment in this center is
to reach the level of 250. Also Indian WNS opened its center
in Gdynia and plans to hire 500 new people. Only new
investment in BPO/SSC sector will create 1400 new work
places in Tri-City and Pomerania Region.

Time for new projects
Between 2011 and 2012 most of the Tri-City IT companies
realized large recruitment programmes. According to various
estimations between 1000 and 2000 of new employees were
employed. At this moment a slowdown in recruitment
programmes is observed. It seems that the large appetite of
companies present in the region was satisfied in last two
years and this situation allows us to think about new projects
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Kielce
– od górnictwa kruszcowego do
zaawansowanego outsourcingu
– from ore mining to advanced
outsourcing

K

K

Województwo świętokrzyskie łączy logistycznie woje
wództwo mazowieckie z województwem małopolskim.
Jest to region Polski, w którym historycznie rozwijały się
branże górnictwa kruszcowego, metalurgiczna i hutni
cza. Przemysł ciężki w ostatnich latach jest zastępowany
szeregiem działań usługowych, do których zaliczane są
również usługi outsourcingowe. W stolicy województwa
świętokrzyskiego od kilku lat swoją działalność prowadzą

Świętokrzyskie province logistically connects Mazo
wieckie province with Małopolskie province. This is the
Polish region where, historically, ore mining, metallurgical
and foundry industries developed. In recent years, heavy
industry has been replaced by a number of service
activities, which include also outsourcing services. In the
capital city of Świętokrzyskie province there are large call

ielce i województwo świętokrzyskie to region
Polski zaliczany do obszaru Polski Wschodniej.
Polska Wschodnia to także Warmia i Mazury,
województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Region
Polski Wschodniej jest objęty wieloma programami gospo
darczymi, w tym również finansowanymi z budżetu Unii
Europejskiej, w celu pobudzenia rynków pracy i ogólnego
rozwoju gospodarczego w tej części Polski.
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ielce and the Świętokrzyskie province is a Polish
region belonging to the Eastern Polish territory.
Eastern Poland is also Warmia and Masuria,
Podlaskie province, Lubelskie province and Podkarpackie
province. The region of Eastern Poland is covered
by a number of economic programs, including those
funded from the budget of the European Union aiming
at stimulating the labour market and general economic
development of this part of Poland.
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duże call center, takich firm jak np. Medicover czy CCIG.
W ostatnim czasie również spółka UCMS zdecydowała
się na uruchomienie swojego centrum operacyjnego na
terenie Kielc. Decyzja UCMS pokazuje, iż sektor usług
outsourcingu kadrowo-płacowego pozytywnie ocenia
kielecki rynek pracy i potencjał kadrowy tego regionu.
Kielce nie posiadają własnego lotniska i zagraniczni go
ście, aby dostać się do miasta, muszą korzystać z lotnisk w
Warszawie, Krakowie lub Katowicach i dalej z transportu
kolejowego lub drogowego. Dojazd z Warszawy i Krakowa
zajmuje mniej więcej około 2 godzin jazdy samochodem.
Brak lotniska nie przeszkadza jednak w dynamicznym
rozwoju miasta, w którym od lat organizowane są zali
czane do jednych z największych w Polsce – Targi Kielce,
gdzie na łącznej powierzchni 90.000 m2 corocznie gro
madzi się przeszło 6500 wystawców i 210 000 zwiedza
jących. Targi Kielce są wizytówką miasta, ale nie jedyną.
Od 2008 r. działalność rozpoczął Kielecki Park Techno
logiczny oferujący szereg usług, począwszy od wynajmu
powierzchni biurowej, poprzez projekty inkubacji przed
siębiorczości, do oferty kierowanej wprost do inwestorów
BPO. Park od roku 2010 stanowi część Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Starachowice”, dzięki czemu inwestorzy
mają możliwość korzystania z grantów i wsparcia, jakie
Strefa ma w swojej ofercie.
Kielce i województwo świętokrzyskie, podobnie jak inne
stolice województw Polski Wschodniej, łączą w sobie
biznes i rekreację. Poza gotową do wykorzystania przes
trzenią biznesową w budynkach biurowych, parku
technologicznym i strefie ekonomicznej, region ten ofe
ruje szeroki wachlarz atrakcji turystycznych dostępnych
zarówno latem jak i zimą.
Patrząc na działania władz miasta skierowane na rynek
nowoczesnych usług dla biznesu, można stwierdzić, iż
przy konsekwentnym realizowaniu strategii względem
nowych inwestorów, sektory takie jak BPO, SSC, R&D
oraz ICT znacząco zwiększą w nadchodzących latach
swoją aktywność w Kielcach.

centres of such companies as Medicover or CCIG that
have been operating there for several years. Recently,
also another company, UCMS, has decided to launch
its operations centre in the area of Kielce. The decision
made by UCMS shows that the sector of outsourcing
of payroll services appreciates the labour market and
human resources potential of the region.
The city of Kielce does not have its own airport and
foreign guests, in order to get into the city, must use
other airports located in Warsaw, Krakow and Katowice
and continue the journey by train or road. Travel from
Warsaw and Krakow takes about two hours by car.
However, the lack of its own airport does not prevent
the city from dynamic development; for many years the
city has held one of the largest trade fairs in Poland,
Kielce Trade Fairs, where, on the total area of 90,000
sq.m. there are more than 6,500 exhibitors and 210,000
visitors every year. Kielce Trade Fairs is a pride of the
city, but not the only one. In 2008 Kielce Technology
Park began its activity offering a range of services, from
rental of office space, to business incubation projects,
to offer addressed directly to BPO investors. The Park,
since 2010, has been part of the ”Starachowice” Special
Economic Zone, thanks to which investors can take
advantage of grants and support offered by the Zone.
Świętokrzyskie province, and the city of Kielce itself,
like other province capitals in Eastern Poland combine
business and leisure. In addition to ready-to-use business
space in office buildings, in the technology park and in
the economic zone, the region offers a wide range of
tourist attractions available both in summer and winter.
Observing activities carried out by city authorities
aimed at the market of modern business services, it can
be concluded that by consistent implementation of the
strategy with respect to new investors, sectors such as
BPO, SSC, R&D and ICT will significantly increase their
activity in the years to come.
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Miasto Kielce
K

ielce – gospodarcze i administracyjne centrum
regionu świętokrzyskiego, stolica jednego z naj
mniejszych województw w Polsce, położone na
trasie Warszawa – Kraków. Miasto Stefana Żeromskiego,
ale także znanego rapera Liroya, kojarzone od lat ze scyzo
rykami, Łysą Górą, a czasami z bryłą dworca autobusowego
w kształcie kosmicznego spodka. A jednak to nieprzeciętne
miasto pozytywnie zaskakuje przyjezdnych. Liczne inwes
tycje drogowe realizowane w centrum miasta są przyjmo
wane z dużą wyrozumiałością i cierpliwością. Doceniane
są działania poprawiające stan infrastruktury uczelni
wyższych. Liczne inicjatywy sportowe, kulturalne i edu
kacyjne sprawiają, że miasto jest atrakcyjne po godzinach
pracy. Władze miasta rozwijają działania wspierające
przedsiębiorczość oraz napływ nowych inwestorów do
regionu, dbają o jakość infrastruktury technicznej, w tym
teleinformatycznej, w Kielcach. W działaniach tych widać
spójność zarządzania i konsekwentnego budowania wize
runku miasta jako miejsca przyjaznego mieszkańcom,
turystom, przedsiębiorcom i osobom niepełnosprawnym.

Zasoby ludzkie i zaplecze akademickie
Kielce to główny ośrodek akademicki całego regionu,
w którym swoje siedziby ulokowało aż 11 uczelni wyż
szych. Najważniejszą rolę na rynku tych usług odgrywają
2 uczelnie państwowe, niezmiennie cieszące się największą
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renomą i uznaniem studentów. Zarówno Politechnika
Świętokrzyska, od lat plasująca się w czołówce uczelni tech
nicznych w kraju oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
który w ostatnim czasie rozwinął kilka nowych specja
lizacji, dzięki wspólnym wysiłkom władz uczelni
i regionu, są chętnie wybierane przez studentów. Spośród
200 tysięcznej populacji Kielc aż 50 tys. stanowią studenci.
Oprócz uczelni państwowych dużą popularnością cieszą
się prywatne szkoły wyższe, obecne na lokalnym rynku
od początku lat 90-tych, w tym m.in. Wyższa Szkoła Eko
nomii i Prawa, Wszechnica Świętokrzyska, Wyższa Szkoła
Handlowa, Wyższa Szkoła Umiejętności.
Kieleckie uczelnie, mimo relatywnie sztywnych pro
gramów nauczania, pracują ze studentami kształtując
świadomość potrzeby rozwoju własnych kompetencji
i umiejętności w celu dostosowania się do oczekiwań
pracodawców. Szczególny nacisk kładziony jest na roz
wijanie kwalifikacji zawodowych poprzez uczenie się
przez całe życie oraz rozwój umiejętności językowych
i teleinformatycznych, które w kontekście planów rozwojo
wych miasta odgrywają ważną rolę.

Jakość życia
Kielczanie lubią swoje miasto – tak wynika z relacji in
westorów poszukujących kadry pracowniczej lub rynków
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Największy wpływ Targów Kielce
to jednak promowanie nowej marki
Kielc jako miasta posiadającego
atrakcyjną ofertę gospodarczą
w zakresie zasobów ludzkich,
infrastruktury technicznej oraz władz
przyjaznych przedsiębiorcom.
zbytu właśnie tutaj. Przyczyniają się do tego różne
czynniki, w tym gotowość władz do finansowania ini
cjatyw istotnych dla poziomu życia. Z ważnych dla
mieszkańców inwestycji należy wymienić projekt re
witalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc, rozwój
systemu komunikacji publicznej, czy inwestycje po
czynione w ochronę środowiska (w tym modernizacja
oczyszczalni ścieków o wartości 250 mln zł). Władze
miasta szczególną troską otaczają działania sportowe
i kulturalne, dbając o rozwój takich inicjatyw jak np.
Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entu
zjastów Mody Off Fashion, wspierają również instytucje
m.in. Centrum Geoedukacji, czy też znany z aranżacji
jazzowych Kielecki Teatr Tańca.
Jakość życia jest stale monitorowana i ulega systema
tycznej poprawie dzięki zarządzaniu miastem w oparciu
o Geograficzny System Informacji, za który Kielce
otrzymały nagrodę na Kongresie Miast Inteligentnych
w Barcelonie w roku 2012.

Klimat dla biznesu
W ostatnim czasie władze Kielc podejmują coraz więcej
inicjatyw zmierzających do budowania pozytywnego
wizerunku miasta przyjaznego dla nowych inwestycji,
przedsiębiorstw innowacyjnych i działających w sferze
nowoczesnych usług outsourcingowych.
Od ubiegłego roku nową siedzibą i nowoczesnym za
pleczem technicznym dysponuje Kielecki Park Techno
logiczny, który został powołany do życia w celu wspie
rania innowacyjnych pomysłów biznesowych i inku
bacji nowych firm. Park posiada w swej ofercie
narzędzia wsparcia dla młodych przedsiębiorców,
w swej działalności skupia się głównie na przycią
ganiu przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne
technologie, w tym informatyczne i produkcyjne. Działa

w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, co
jest szczególnie istotne z punktu widzenia firm zaintereso
wanych ulgami i zwolnieniami podatkowymi przy zatrud
nianiu nowych pracowników.
Duma miasta, Targi Kielce S.A. od lat przyczyniają się do
dynamicznego rozwoju gospodarczego całego regionu,
a poprzez działalność wystawienniczą pozytywnie wpły
wają na wizerunek miasta. Do Kielc corocznie przyjeżdża
ok. 210 tys. zwiedzających oraz ponad 6 tys. wystawców.
Ich obecność sprawia, iż w mieście szybko rozwija się
hotelarstwo i gastronomia oraz oferta spędzania wolnego
czasu. Największy wpływ Targów Kielce to jednak promo
wanie nowej marki Kielc jako miasta posiadającego atrak
cyjną ofertę gospodarczą w zakresie zasobów ludzkich,
infrastruktury technicznej oraz władz przyjaznych przed
siębiorcom.
W strukturach Urzędu Miasta działa Centrum Obsługi
Inwestora (COI), którego celem jest zapewnienie wysokiej
jakości obsługi inwestycyjnej i poinwestycyjnej dla przed
siębiorców lokalizujących w mieście oddziały swoich
firm.
– W ostatnim czasie odnotowujemy rosnące zaintereso
wanie ofertą gospodarczą Kielc, zgłaszają się do nas firmy
z kapitałem krajowym i zagranicznym prosząc o przedsta
wienie potencjalnych lokalizacji pod działalność, w tym
powierzchni biurowych. Przygotowujmy na ich życzenie ra
porty i prezentacje, świadczymy również obsługę proinwes
tycyjną. Współpracujemy z firmą doradczą Deloitte, by
podnieść standardy obsługi inwestorskiej i zwiększyć
zainteresowanie kapitału zewnętrznego ofertą Kielc, ze
szczególnym uwzględnieniem branży BPO i SSC, z którą
władze miasta wiążą nadzieje – mówi Dorota Lasocka,
kierownik Centrum Obsługi Inwestora przy Urzędzie
Miasta w Kielcach.

Plany na przyszłość
Miasto dobrze wykorzystało szansę na skok cywilizacyjny
oferowaną przez członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
Zarówno przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy zgadzają się, że
dzięki głównym inwestycjom w Kielcach stymulowanym
przez środki UE, jakość życia i klimat dla biznesu znacząco
poprawił się w ostatnich latach. Władze miasta mają nowe
pomysły, jak aktywizować gospodarczo Kielce i przyległe
gminy tworzące spójny obszar funkcjonalny. Jednym z naj
ważniejszych wyzwań na przyszłość jest wybudowanie
regionalnego lotniska, którego brak ogranicza dalszą eks
pansję Targów Kielce i stanowi barierę komunikacyjną dla
osób przyjeżdżających spoza regionu.
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City of Kielce
K

ielce – economic and administrative center of
Świętokrzyskie region, capital of one of the smallest
regions in Poland, placed on the route between
Warsaw and Cracow. The city of Stefan Żeromski, but also
a known rapper Liroy, for years associated with “scyzoryk”
sabers, Łysa Góra mountaintop, and sometimes with the
shape of bus station, looking like a space saucer. And yet,
this is an extraordinary city positively suprises the visitors.
Road investment, realized in the downtown, are received
with great understanding and patience. Actions improving
the condition of infrastructure of universities are also
appreciated. Various sport, cultural and educational events
makes the city more attractive after working hours. City
authorities are developing actions supporting entrepre
neurship and influx of new investors to the region, taking
care of the quality of the technical infrastructure, inclu
ding ICT, in Kielce. In these actions cohesion of manage
ment and consistent creation of the city’s image is visible
as a friendly place for citizen, tourist, entrepreneur and
disabled person.
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Human resources and academic background
Kielce is the main academic centre of the whole region,
in which as many as 11 universities are located. The most
important role in these services accrue to two public
universities, consistently having the best reputation and
recognition among the students. The Kielce University
of Technology, being for years on top of the list of technical
universities as well as the Jan Kochanowski University, which
recently developed a few new specializations, thanks to the
joint efforts of the authorities of university and region, are
a popular choice of the students. Of among 200 thousand of
Kielce population, 50 thousand are students. Aside of public
universities, private ones, present on the local market from
the 90’s are also quite popular, including School of Economics
and Law, Holy Cross University, Bolesław Markowski Higher
School of Commerce or University of Arts and Sciences.
Kielce universities, despite of relatively stiff curriculum, work
with the students, forming awareness of the need of developing
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their own competence and skills
in order to fit in the expectations
of employers. Particular emphasis is
put in the development of professional
qualifications through whole life
time education and expansion of
linguistic and ITC abilities, which are
of the crucial importance in context of
the city development plan.

Quality of life

and exemptions for hiring new
employees.

... the biggest influence
of the Kielce Fairs is the
promotion of the new
brand of Kielce as the
city with attractive
economic offer in terms

Kielce’s pride, Kielce Fairs have been
contributing for years to dynamic
economic development of the whole
region, and through the exhibition
activity, have positive influence on
the city image. Every year around 210
thousand visitors and over 6 thousand
exhibitors visit Kielce. Their presence
causes rapid development of hotel and
catering industry in the city as well
as leisure activities offer. However,
the biggest influence of the Kielce Fairs
is the promotion of the new brand
of Kielce as the city with attractive
economic offer in terms of human
resources, technical infrastructure and
entrepreneur friendly authorities.

People of Kielce like their city – as it
of human resources,
appears from the relations of the in
vestors looking for the employees or
technical infrastructure
the sales market right here. Various
and entrepreneur friendly
factors contribute to it, including
readiness of authorities to finance
authorities.
initiatives crucial for the level of life
quality. Among the investments im
portant for the citizens can be dis
tinguished project of revitalization of historic Kielce Down
Within the structures of Kielce City Hall operates the Investor
town, development of the public transportation system or the
Assistance Center (COI), objective of which is ensuring
investments aimed at environmental protection (including
high quality of investment and post-investment services
modernization of waste treatment plant worth 250 million
for entrepreneurs localizing branches of their companies in
PLN). City authorities takes utmost care for sport and
the city.
cultural events, having in mind the development of such
initiatives as International Contest for Designers and Fashion
– Recently we observe growing interest in economic offer of
Enthusiasts - Off Fashion, support as well various institutions
Kielce; companies with domestic and international capital are
e.g.: Geoeducation Center or known of its jazz composition,
contacting us with requests to present potential localizations
Kielce Dance Theatre.
for their business, including office spaces. At their request we
prepare reports and presentations, conduct post-investment
Quality of life is constantly monitored and improves
services. We also cooperate with consulting company Deloitte
systematically thanks to governing the city with use of
to improve the standards of investment services and increase
Geographic Information System, for which Kielce received
the interest of external capital in Kielce’s offer, with particular
an award on Smart City Congress in Barcelona in 2012.
reference to BPO and SSC branches, which the city authorities
are hoping to develop – says Dorota Lasocka, Investor
Climate for business
Assistance Center Executive in Kielce City Hall.
Recently authorities of Kielce are taking more and more
initiatives leading to creation of positive image of the city
friendly towards new investments, innovative enterprises,
working in the sphere of modern outsourcing services.
Since last year Kielce Technology Park, which was estab
lished to support innovative business ideas and incubation
of new companies, has new headquarters and technical
base. Park has in its offer many support tools for young
entrepreneurs and its activity is focused mainly on attrac
ting the enterprises using modern technologies, including
IT and production. It operates within Starachowice Special
Economic Zone, what is particularly important from
the point of view of companies interested in tax reliefs

Plans for the future
The City seized the opportunity for civilization leap offered by
the membership of Poland in European Union. Entrepreneurs
as well as citizens agree, that thanks to major investment in
Kielce stimulated by European Union funds, the quality of
life and climate for business improved significantly in recent
years. City authorities have new idea show to economically
activate Kielce and neighboring counties creating coherent
functional area. One of the most important challenges for the
future is construction of regional airport, absence of which
limits further expansion of Kielce Fairs and constitutes
a communication barrier for visitors from outside of the
region.
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Wywiad

Kielce, wschodząca
lokalizacja BPO

– wywiad z Wojciechem Lubawskim,
Prezydentem Miasta Kielce

Outsourcing&More: Panie Prezyden
cie, Kielce bardzo aktywnie zabiegają
o inwestorów z sektora nowoczesnych
usług dla biznesu. Jak obecnie
wygląda rynek BPO/SSC w Kielcach?
Wojciech Lubawski: Rynek BPO/
SSC w naszym mieście rozwija się
bardzo dynamicznie. Patrząc na dane,
które się ciągle zmieniają, trudno jest
mówić o konkretnych liczbach, po
nieważ w rzeczywistości liczba za
trudnionych w Kielcach jest znacznie
większa niż pokazują to statystyki (a te
mówią o blisko 2 tys. osób). Może już
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każdego roku
2-3 tys. osób może
znaleźć zatrudnienie
w centrach BPO
nawet dziś uległa ona zmianie w sto
sunku do tego, co było dwa tygodnie
temu – to jest naprawdę bardzo dyna
miczny proces.
O&M: Aby w Kielcach branża BPO, ale
także i centra badawczo-rozwojowe
mogły się rozwijać, niezbędna jest
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odpowiednia infrastruktura biurowa,
parki technologiczne i/lub obecność
specjalnych stref ekonomicznych –
jak w tym obszarze wygląda rynek
kielecki?
WL: Przede wszystkim trzeba chcieć tu
przyjść – zainwestować. Jeżeli pojawi
się taka potrzeba, mamy kilka atutów
absolutnie rozstrzygających o tym,
czy warto w Kielcach inwestować, czy
nie. Pierwszym ważnym czynnikiem
są ludzie, decyduje również o tym
kwestia rynku pracy, poziom wynagro
dzenia i wykształcenia, a także infra

Wywiad

Targi Kielce S.A. są silnym – drugim
ośrodkiem w Polsce
struktura. Ta infrastruktura już dziś istnieje, ale w każdej
chwili może zostać bardzo szybko rozbudowana. Kielecki
Park Technologiczny rozwija się niezwykle dynamicznie.
W zeszłym tygodniu kupiliśmy 5 tys. m2 budynku po to, aby
adaptować go do potrzeb firm z sektora nowoczesnych usług
outsourcingowych. Jesteśmy w stanie zapewnić inwestorom
prywatnym daną powierzchnię biurową w dość krótkim
czasie, mimo że mamy ograniczoną ilość powierzchni
inwestycyjnych w Kielcach, ale na budynki biurowe jeszcze
miejsce znajdziemy.
O&M: Kwestie biur są istotne, lecz najważniejsze są kadry.
W Kielcach poza Uniwersytetem i Politechniką obecnych
jest kilka szkół prywatnych – jak wygląda potencjał
kadrowy miasta?
WL: W naszym mieście studiuje ponad 40 tys. osób,
a rocznie mury uczelni opuszcza blisko 14 tys. absolwentów.
Każdy nowy rok owocuje większą liczbą absolwentów
znających język angielski. Jeśli założymy, że 30-40% absol
wentów posługuje się co najmniej językiem angielskim,
to każdego roku 2-3 tys. osób może znaleźć zatrudnienie
w centrach BPO. Absolwenci Politechniki zapewne mają
już swoje plany pracy, ale biorąc pod uwagę możliwości
rozwoju oraz relatywnie szybką ścieżkę awansu lub poziom
wynagradzania w tej branży, to jest to dla nich ciągle atrak
cyjna propozycja. W Kielcach prężnie działa Uniwersytet,
sporo uczelni prywatnych, w tym Wyższa Szkoła Ekonomii
i Prawa, które oferują szeroki wachlarz kierunków studiów.
Z każdym rokiem poziom znajomości języka angielskiego
jest coraz wyższy, przybywa również osób posługujących
się więcej niż jednym językiem obcym.
O&M: Kielce nie mają swojego lotniska, lecz znajdują się
również w odległości około 2 godzin jazdy samochodem od
Warszawy i Krakowa, co daje dobrą dostępność logistyczną
miasta. Komunikacja między aglomeracjami miejskimi jest
mniej istotna niż samo poruszanie się po mieście. W odnie
sieniu do obecnie istniejących budynków biurowych i tzw.
„sypialni” miejskich – ile czasu zajmuje dotarcie do pracy
w godzinach szczytu?
WL: Kielce są nadal wielkim placem budowy. Jesteśmy
jednym z miast najskuteczniej sięgających po środki
unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Właściwie
od podstaw zbudowaliśmy cały system komunikacyjny.
Wprawdzie dzisiaj jeszcze dosyć ciężko jeździ się po
mieście, ale już pod koniec tego roku będzie zdecydo
wanie lepiej. Jestem przekonany, że na koniec przyszłego
roku będziemy liderem wśród miast wojewódzkich, jeżeli

chodzi o wygodę poruszania się wewnątrz miasta. Nasze
200-tysięczne miasto, które ma średnicę kilkunastu kilo
metrów, będzie można przemierzyć w ciągu 15 minut,
a w szczycie komunikacyjnym – w ciągu 30 minut.
O&M: Mówiąc o Kielcach, nie da się pominąć tematu Targów
Kielce. Jakie, Pana zdaniem, imprezy targowe zasługują na
wyróżnienie, które imprezy targowe są najważniejsze?
WL: Można spojrzeć na statystyki, które wskazują gdzie jest
najwięcej wystawców i najwięcej zwiedzających. Zdecy
dowanie targi przemysłu obronnego MSPO, bo na nie przy
jeżdża elita z całego świata, targi rolnicze AGROTECH,
PLASTPOL, ale i cały szereg mniejszych, np. SAKROEXPO,
które osiągnęły wyjątkowy sukces w ściśle określonej
branży. Corocznie organizowanych jest blisko 70 imprez,
więc jest z czego wybierać i to powoduje, że Targi Kielce
S.A. są silnym – drugim ośrodkiem w Polsce, chociaż ma
rzeniem jest oczywiście zdobycie pozycji lidera.

... dysponujemy najpiękniejszym
amfiteatrem w Europie – Kadzielnią.
O&M: Nie samą pracą człowiek żyje – co można w Kielcach
robić po godzinach pracy i w czasie wolnym?
WL: Po pierwsze jest to najczystsze miasto w Polsce –
zdrowe powietrze, świetna woda, dużo zieleni. Słowem –
miasto niezwykle urokliwe. Jesteśmy również wyjątkowo
atrakcyjni pod względem sportowym, gdyż w mieście
odbywają się mecze w różnych dziedzinach o znacze
niu nie tylko ponadregionalnym, ogólnopolskim, ale
i międzynarodowym. Jesteśmy gigantem na rynku, jeśli
chodzi o piłkę ręczną, ale i piłkę siatkową, piłkę nożną,
oczywiście mówię o extraklasie. Bardzo dobrze rozwi
jają się dyscypliny sportowe, może mniej popularne, ale
równie atrakcyjne, jak bilard, łucznictwo czy lekkoatle
tyka. Posiadamy bardzo dobre zaplecze techniczne, czyli
stadiony, hale i wystarczającą liczbę pływalni. Funkcjo
nujemy w mieście, w którym jest około 20 różnego rodza
ju scen, na których odbywają się koncerty. W mojej opinii
dysponujemy najpiękniejszym amfiteatrem w Europie –
Kadzielnią. Mamy też dobre restauracje, nie tak dawno
temu znana restauratorka Magdalena Gessler, przygoto
wując w Kielcach kolejny odcinek „Kuchennych rewo
lucji” powiedziała o naszym mieście: „Nie znacie jeszcze
Kielc, tu jest świetna kuchnia”. W pełni zgadzam się ze
słowami Pani Magdy, u nas też można dobrze zjeść i to
na światowym poziomie. Mamy jeszcze jeden wyjątkowy
atut – niezwykle piękne kielczanki.
O&M: Dziękujemy za rozmowę.
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Kielce, new rising
location for BPO

– interview with Wojciech Lubawski,
Mayor of Kielce
Outsourcing&More: Mr Mayor, Kielce
very actively seeks for investors from
modern business services sector. What
is the current BPO/SSC market in
Kielce?
WL: BPO/SSC market has been growing
very rapidly in our city. Looking at the
constantly changing data, it is difficult
to talk about specific numbers, because
in reality the number of employees
in Kielce is much higher than the
statistics show (and they show about
nearly two thousand people). Maybe
even today it has changed in relation
to the data from two weeks ago – it is
really a very dynamic process.
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... each year 2 or 3
thousand people can
find a job in BPO
centres.
O&M: Appropriate office infrastruc
ture, technological parks and/or the
presence of special economic zones
are essential factors for the develop
ment of BPO sector and R&D centres
in Kielce – how does Kielce market in
this area look like?
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WL: First of all you have to want to
come here. And obviously, you have
to want to invest here. If the need
arises, we have a few advantages
which are absolutely conclusive as
to the matter – whether it is worth
investing in Kielce or not. We have to
bear in mind that people are the key
factor in the success of any business.
The labour market, the level of wages
and education as well as specific
infrastructure – these are the things
to consider before you make investing
decisions. Currently we have quite
good infrastructure in Kielce. What
is more, we can enlarge the existing
infrastructure and we can do this very

Interview

... makes Kielce Trade Fairs strong
– the second centre in Poland.
quickly. Kielce Technology Park is growing rapidly. Last
week we bought a building of 5,000 m2 in order to adapt it
to the needs of modern business services sector companies.
We are able to provide investors with a required office space
in a relatively short time, even though we have a limited
amount of space investment in Kielce. But we will always
find a place for the office buildings.
O&M: Office issues are important, but human resources
are the most crucial. In Kielce there are several private
schools apart from the two largest, i.e. the Jan Kochanowski
University and Kielce University of Technology. What is
the human potential of the city?
WL: Over 40 000 students study in our city, and we have
close to 14,000 graduates per year. Each new year brings
a greater number of English-speaking graduates. If we assume
that 30 ÷ 40% of them at least speak at least English, we can
expect that each year 2 or 3 thousand people can find a job in
BPO centres, where English proficiency is essential. Probably
graduates of University of Technology follow a precise career
path, but taking into account the opportunities in the BPO/
SSC sector, level of remuneration and relatively big chances
of being promoted, it is still attractive proposition for them.
The Jan Kochanowski University and private schools,
including School of Economics and Law, are also very active
and they offer a wide range of specializations to choose from.
Each year the level of English is getting higher. The number
of people who speak more than one foreign language steadily
increases.
O&M: Kielce does not have its airport, but it is located
approximately 2 hours drive from Warsaw and Krakow, which
gives the city a good logistic availability. Communication
between the urban agglomerations is less important than
just driving within the town. Regarding to existing office
buildings and so-called “city bedrooms” – how much time it
takes to get to work during rush hours?
WL: Kielce is still a large construction site. We are one
of the cities, which are most effective in reaching for the
EU funds per capita. Actually, we built from the ground
the all communication system. Although today it is still
quite hard to drive within the town, at the end of this year
it will be much more comfortable. I am convinced that at
the end of the next year we will be a leader among regional
cities in terms of convenience of driving within the city.
Our 200-thousand inhabitant city, which has a diameter
of several kilometers, will be able to be travelled within
15 minutes, and in heavy traffic – within 30 minutes.

O&M: While speaking of Kielce, it is not possible to ignore
the subject of Kielce Trade Fairs. I would like to know your
opinion, what fair events deserve distinction and which of
them are the most important?
WL: You can look at the statistics that show us which of
fairs have the most exhibitors and visitors. Definitely:
International Defense Industry Exhibition MSPO, because
the elite from around the world comes there, International
Fair Of Agricultural Techniques AGROTECH, International
Fair of Plastics and Rubber Processing PLASTPOL, but also
a number of smaller ones such as International Exhibition
of Church Construction, Church Fittings and Furnishings
and Religious Art SACROEXPO, that have achieved
exceptional success in specific sectors. Every year about
70 events are organized, so there is plenty to choose from.
This makes Kielce Trade Fairs strong – the second centre in
Poland, although of course the dream is to become a leader.

... we have the most beautiful
amphitheater in Europe – Kadzielnia.
O&M: “All work and no play makes Jack a dull boy” – what
can we do in Kielce after work or during leisure time?
WL: Firstly, Kielce is the cleanest city in Poland – healthy
air, great water, lots of greenery, so to say it in one word
– a charming town. We are also very attractive in terms
of sports. Games in various prestige – not only of transregional or national importance, but also games of inter
national importance take place here. When it comes to
handball, but also volleyball and football, we are a giant on
the market. “Of course I’m talking about premier league”.
Sports disciplines, perhaps less popular but equally
attractive, such as billiards, archery and athletics, have
been developing very well. We have a very good technical
background, the stadiums, halls and a sufficient number
of swimming pools. We operate in the city, where there are
about 20 different types of concert scenes.
In my opinion we have the most beautiful amphitheater
in Europe – Kadzielnia. We have also local fantastic
restaurants. Not so long ago the famous restaurateur
Magdalena Gessler, who was preparing in Kielce another
episode of Polish edition of “Kitchen Nightmares” said
about the city: “You do not know Kielce yet, the cuisine
here is great”. I fully agree with the words of Magdalena.
Here you can dine on the international level. We have one
more unique asset – Kielce women are very beautiful.
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Centrum Obsługi Inwestora

C

entrum Obsługi Inwestora
działające w Wydziale Projek
tów Strukturalnych i Strategii
Miasta Urzędu Miasta Kielce jest miej
scem pierwszego kontaktu dla zainte
resowanych procesem inwestycyjnym
w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym
/KOF/.
 Udzielamy kompleksowego wspar
cia zainteresowanym lokowaniem
inwestycji w KOF od wyboru lokali
zacji inwestycji po jej sfinalizo
wanie. Świadczymy usługę opieki
proinwestycyjnej.
 Co kwartał aktualizujemy interneto
wą bazę ofert inwestycyjnych zawie
rającą 45 ofert typu tereny (brown
fields), hale i biura (greenfields)
i projekty PPP. Baza wykonana
w technologii GIS jest dostępna na
stronie www.invest.kielce.pl.
 Cierpliwie tłumaczymy zawiłości
polskiego prawa inwestorom zagra
nicznym, których obsługujemy
w 6 językach. Pomagamy nawią
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zywać kontakty biznesowe z lokal
nymi partnerami, przyjmujemy
i wysyłamy misje handlowo-inwes
tycyjne.
 Dostarczamy aktualnej wiedzy o sta
nie gospodarki w KOF.
 Lokalnym przedsiębiorcom poma
gamy w promocji, szczególnie zagra
nicznej.

Państwa wiedza, znajomość lokalnego
rynku i jego realiów są doprawdy nie
do przecenienia. W mojej sześcioletniej
karierze jeszcze nigdy nie spotkałem
się z takim zespołem jak Państwa” –
Inwestor, sektor BPO, wrzesień 2012

Jesteśmy oficjalnym partnerem Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagra
nicznych S.A. w Warszawie, pracu
jemy na standardach Agencji rozbudo
wanych przez nas samych.

Centrum Obsługi Inwestora

Jesteśmy młodym zespołem, ale nasze
biznesowe podejście wynikające z 5. lat
doświadczeń w obsłudze inwestorskiej
jest cenione przez inwestorów, z któ
rymi mieliśmy przyjemność współ
pracować.
„Jeszcze raz pragnę serdecznie i szcze
rze podziękować za wspaniałą obsługę
podczas wizyty i spotkań w Kielcach.
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Zapraszamy do współpracy!

Urząd Miasta Kielce
Wydział Projektów Strukturalnych
i Strategii Miasta
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
tel: +48 41 36 76 356, 36 76 557
fax: +48 41 36 76 552
coi@um.kielce.pl
www.invest.kielce.pl

Articles

Investor Assistance Centre

I

nvestor Assistance Centre ope
rating in the Department of Struc
tural Funds and City Strategy,
in Kielce City Hall is the first contact
point for those interested in the invest
ment process in Kielce Functional Area
/KOF/.
 We provide comprehensive assis
tance for those who are interested
in investing in KOF starting from
choosing location and finishing
with investment implementation.
We provide aftercare services as
well.
 We quarterly update online data
base containing 45 investment
offers, such as: investment sites
(brownfields), halls and offices
(greenfields) and PPP projects. This
database based on GIS technology
can be founded at the www.invest.
kielce.pl.
 We keep patiently explaining com
plexity of Polish law to foreign in
vestors, whom we provide assis

tance to in six languages. We help in
establishing business contacts with
local partners, we host and send
trade and investment missions.
 We provide current knowledge on
the state of the economy in KOF.
 We help in the promotion of local
businesses, especially in interna
tional promotion.
 We are an official partner of Polish
Information and Foreign Investment
Agency in Warsaw, we are working
on the standards of the Agency
extended by ourselves.
We are a young team, but our business
approach coming from the five-years’
experience in assisting investors
is valued by those, whom we had
the pleasure to work with.

invaluable. In my six-year career, I have
never met with such a team like yours”
– Investor, BPO sector, September 2012
You are welcome to cooperate!

Investor Assistance Centre
Kielce City Hall
Structural Funds and City Strategy
Department
Strycharska Street 6
25-659 Kielce
phone: + 48 41 36 76 356,
+48 41 36 76 557
fax: + 48 41 36 76 552
coi@um.kielce.pl
www.invest.kielce.pl

“Once again I would like to warmly and
sincerely thank you for the wonderful
service during the visit and meetings
in Kielce. Your knowledge, expertise in
local market and its realities are really
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Kielce

– część MakroRegionu MakroPrzyszłości /
part of Macro Region Macro Future

K

ielce biorą udział w partnerskich projektach skie
rowanych do miast i regionów Polski Wschodniej.
Jednym z nich jest projekt „Tworzenie i rozwój
sieci współpracy centrów obsługi inwestora”, którego
celem jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy regio
nami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyj
ności i innowacyjności regionalnej gospodarki. W pro
jekcie uczestniczą:

K

ielce takes part in partnership projects dedicated to
cities and regions of Eastern Poland. One of such
projects is “Creation and development of coope
ration network between the investor assistance centres”.
The goal of the Project is to built the network of cooperation
between the regions of Eastern Poland in order to strengthen
competitiveness and innovative approach in regional
economies. Other participants of the project:

Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
T. +48 22 334 98 75
F. +48 22 334 99 99
www.paiz.gov.pl

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Polityki Regionalnej
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
T. +48 41 365 81 90
E. coi@sejmik.kielce.pl
www.sejmik.kielce.pl
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Województwo Warmińsko-Mazurskie
Warmińsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Obsługi Inwestora

Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
Centrum Obsługi Inwestora

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
Centrum Obsługi Inwestora

10-516 Olsztyn
Plac Generała Józefa Bema 3

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

20-010 Lublin
ul. Graniczna 4

T. +48 89 535 67 80; +48 89 521 12 80
F. +48 89 521 12 60
www.investinwarmiaandmazury.pl

T. +48 85 749 74 95
F. +48 85 749 74 40
www.wrotapodlasia.pl/coi

T./F. +48 81 537 16 21
E. coi@lubelskie.pl
www.invest.lubelskie.pl
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Miasto Białystok
Urząd Miasta
Biuro Obsługi inwestorów
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
T. +48 85 869 61 54
F. +48 85 869 62 11
E. b.in@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl

Województwo Podkarpackie
Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Obsługi Inwestora
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
T. +48 17 852 43 76
F. +48 17 852 43 74
E. coi@rarr.rzeszow.pl
www.coi.rzeszow.pl
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Kielce

– wschodząca gwiazda BPO i SSC

J

ak wynika z raportu opubliko
wanego przez firmę Colliers
International,
Kielce
mają
bardzo dobre warunki do przycią
gania firm sektora usług outsour
cingowych. Sama branża, z uwagi
na rosnące oczekiwania finansowe
pracowników oraz ograniczoną
podaż
powierzchni
biurowych
w dużych miastach, w ostatnim
czasie zaczęła wykazywać zainte
resowanie innymi miejscami, które
zapewniają dostęp do wykształ
conych zasobów ludzkich i tańszych
lokalizacji. Nie bez znaczenia jest
polityka władz miasta, dostrzegają
one potencjał rozwojowy tego sek

... na początku 2013 r.
miasto otrzymało
nominację do nagrody
„Poland Outsourcing
Awards” w kategorii
„Newcomers”
tora i wspierają inwestycje w bazę
lokalową, infrastrukturę techniczną
oraz kwalifikacje potencjalnych pra
cowników. Działania Kielc doce
niono w tym zakresie i na początku

nr 3/2013 (maj/czerwiec)

2013 r. miasto otrzymało nominację
do nagrody „Poland Outsourcing
Awards” w kategorii „Newcomers”
przyznawanej przez BiznesPolska
Media i „Outsourcing Poland”.
Kieleckie uczelnie opuszcza co roku
ok. 14 tys. absolwentów. Największą
popularnością cieszą się specjalizacje
ekonomiczne. W roku akademickim
2011/2012 studia z zakresu ekonomii,
rachunkowości oraz zarządzania były
drugim najpopularniejszym kierun
kiem wśród studentów. W porów
naniu ze studiami ekonomicznymi
liczba studentów informatyki jest
mniejsza, ale utrzymuje się ona od
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Wykres 1. Łączna liczba absolwentów kierunków ekonomicznych na kieleckich uczelniach w latach
2007-2012 oraz prognoza do roku 2014.

4000

niczne badania rynku i satys
fakcji Klientów, umawianie
spotkań handlowych, wynajem
wirtualnych stanowisk callcen
ter.

3500
3000

Jednocześnie dwie p ierwsze
firmy są największymi podmio
Ekonomia
tami w branży – zatrudniają łącz
2000
Zarządzanie
nie około 1000 pracowników, pod
1500
czas gdy pozostałe – lokalne – od
Finanse
1000
kilku do kilkudziesięciu pracow
i
Rachunkowość
500
ników. W przypadku podmiotów
0
prowadzących działalność w ob
szarze outsourcingu informatycz
nego zdarzają się przedsiębiorcy
prowadzący jednoosobową dzia
łalność gospodarczą, często ob
Źródło: Analiza oferty inwestycyjnej Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego w sektorze nowocze
sługują oni klientów pochodzą
snych usług outsourcingowych przygotowana przez Deloitte, Business Consulting S.A. 2013 r.
cych z województwa świętokrzy
skiego. Są jednak lokalne firmy
lat na podobnym poziomie 300-400 absolwentów rocznie,
przygotowujące aplikacje IT, zapewniające ich wdrożenie
zwiększa się także zainteresowanie młodych ludzi kierun
oraz aktualizację, działające na rzecz instytucji i podmio
kami technicznymi.
tów spoza województwa, takie jak Albit, APR System,
Complex Comuters. Silną pozycję w regionie posiada także
Na rynku nowoczesnych usług outsourcingowych
outsourcing obejmujący kompleksowe wsparcie informa
w Kielcach przeważają firmy lokalne, ale są tutaj także
tyczne, „helpdesk” i „service desk”, hosting, archiwizo
obecne firmy zewnętrzne. Wiele z nich zlokalizowanych
wanie i „backup” danych. Firmy takie jak Altar czy Infover,
jest w Kieleckim Centrum Biznesu. Jest to zespół
poza współpracą w ramach outsourcingu IT, dodatkowo
budynków klasy B, którego atutem jest bardzo dobra
oferują szeroki wachlarz usług bardziej zaawansowanych
dostępność transportu publicznego oraz adekwatna do
informatycznie, wymagających odpowiednio wyższych
potrzeb powierzchnia parkingowa. Wynajmujące lokale
kwalifikacji.
firmy cenią także bliskość dwóch publicznych szkół
wyższych oraz dużych centrów handlowych. Dzięki
Firma Infover świadczy zaawansowane usługi outsour
temu rekrutacja studentów i absolwentów z pobliskich
cingu informatycznego, jest największą firmą informa
uczelni często odbywa się kanałami bezpośrednimi,
tyczną województwa świętokrzyskiego. Firma działa na
poprzez kontakt z władzami uczelni i środowiskiem stu
rynku od 2001 r. (wcześniej w ramach Kolporter Info
denckim. Z drugiej strony cenionym przez pracowników
S.A.), zatrudnia ponad 200 specjalistów z branży IT,
aspektem jest bliskość punktów usługowych i hand
pozyskując do swych struktur absolwentów Politech
lowych, do których odległość wynosi mniej niż 500 m.
niki Świętokrzyskiej oraz pracowników z innych firm
Do najważniejszych podmiotów prowadzących tutaj
o podobnym profilu. Marka Infover znana jest na rynku
działalność w zakresie usług typu „call center” zaliczyć
ogólnopolskim, spółka już trzykrotnie otrzymała wyróż
należy:
nienie tygodnika „Computerworld” w kategorii Lider
Informatyki, a w 2008 r. uzyskała tytuł Primus Inter
 Call Center Medicover Sp. z o.o. – spółka prowadząca
Pares przyznawany firmom uznanym na rynku, inwestu
działalność z zakresu telefonicznej obsługi na rzecz
jącym w kapitał ludzki.
klientów grupy Medicover;
 Call Center Inter Galactica – jeden z czterech od
Równie silnie reprezentowane w regionie są usługi
działów firmy Call Center Inter Galactica (obok
z zakresu outsourcingu finansowo-księgowego i kad
Wrocławia, Opola i Częstochowy) świadczącej usługi
rowo-płacowego, które świadczą zarówno lokalne biura
telefonicznej obsługi klienta na rzecz podmiotów
rachunkowe jak i obecne w mieście przedsiębiorstwa
zewnętrznych;
międzynarodowe. Ostatnio na zlokalizowanie oddziału
 Teledirect – firma oferuje obsługę infolinii, telefo
firmy w Kielcach zdecydowała się UCMS Group Poland.
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O wyborze Kielc jako lokalizacji

Tabela 1. Wybrane firmy z branży nowoczesnych usług
outsourcingowych, prowadzących działalność na terenie Kielc
Nazwa

zadecydowała dobra proporcja
pomiędzy kwalifikacjami

Liczba pracowników

Języki, w których
świadczone są usługi

Outsourcing sił sprzedażowych oraz wsług "callcenter"
Call Centre Inter Galactica

Około 1000

polski

Medicover

Około 100

polski/angielski

Sanek

90 (w skali kraju)

polski

duży wybór powierzchni biurowej,

Teledirect

25-35

polski

postawa młodych kielczan...

Infover

200

polski/angielski

Altar

71

polski/angielski

Mansourcing

Około 50

polski/angielski

ComplexComputers

25

polski

Infonetax

20

polski

PT-1 "ZUBIX"

20

polski

Biomedic INFO

10

polski

Kophard Software

10

polski

Albit

10

polski

APR System

10

polski

Center IT

5

polski

PKB info

5

polski

PI Prokomp

5

polski

PTI Sotronik

5

polski

MJ Systems Magdalena
Michalska

2

polski

pracowników, a kosztami pracy,

Firma obsługuje klientów z 25 państw świata i posiada
biura na Węgrzech, w Rumunii, w Rosji i na Ukrainie.
O wyborze Kielc jako lokalizacji zadecydowała dobra
proporcja pomiędzy kwalifikacjami pracowników,
a kosztami pracy, duży wybór powierzchni biurowej,
postawa młodych kielczan, którzy chcą związać swoją
przyszłość z tym miastem oraz biznesowe podejście tak
pracowników Centrum Obsługi Inwestora Miasta Kielce,
jaki i deweloperów i agencji HR. W najbliższych latach
UCMS Group Poland planuje stworzyć w mieście 200
miejsc pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac i rea
lizować tutaj procesy w j. polskim i angielskim.
Spośród rodzimych firm outsourcingowych wymienić
należy Biurex, który zatrudnia 40 pracowników, Pactum,
Bilans Servis, Rusek Sp. z o.o. Kielecki oddział firmy
Impel Business Solutions, oferujący rozwiązania pła
cowo – kadrowe i księgowe, działa na terenie woje
wództwa świętokrzyskiego oraz łódzkiego.
Przykładem firm działających w obszarze outsour
cingu HR jest Mansourcing oraz Simple Outsourcing.
Pierwsza z nich zajmuje się prowadzeniem procesów
rekrutacyjnych na stanowiska informatyczne, realizo
wanych na rzecz podmiotów zewnętrznych, a oprócz
działalności outsourcingowej oferuje również rozwój
oprogramowania i wsparcie informatyczne firm. Dru
gi z podmiotów – firma Simple Outsourcing – świad
czy usługi z zakresu profesjonalnej rekrutacji studen
tów, głównie na rzecz uczelni zagranicznych (w tym z
Wielkiej Brytanii czy krajów skandynawskich).
Należy również uwzględnić firmę EP - Personel i Orga
nizacja, która oferuje kompleksową obsługę HR w zakresie
rekrutacji, zarządzania personelem, szkoleń i optymaliza
cji zatrudnienia oraz Workexpert oferującą usługi leasingu
pracowniczego, personelu tymczasowego, merchandisingu
i telemarketingu. Spośród agencji międzynarodowych
obecnych na kieleckim rynku pracy wymienić należy
Adecco i Randstad.

Outsourcing informatyczny

Outsourcing HR (w tym np. rekrutacja, szkolenia)
Mansourcing

Około 50

polski/angielski

Simple Outsourcing

4

polski/angielski

Outsourcing finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy
UCMS Group

40

polski/angielski

Biurex

40

polski

Impel Business Solutions

8

polski

Dodatkowo ok. 100 mniejszych biur rachunkowych zatrudniających
przeciętnie do 5 pracowników
Outsourcing usług obejmujących szeroko pojętą administrację
BC&O Polska

65

polski

Źródło: Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego
w sektorze nowoczesnych usług outsourcingowych przygotowana przez Deloitte, Busi
ness Consulting S.A. 2013 r. oraz dane Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce

Kielce oraz Kielecki Obszar Funkcjonalny są dobrze sko
munikowane z miastami południowej oraz centralnej
Polski. Dojazd do ważnych ośrodków tj. Warszawa,
Kraków, Katowice, Lublin zajmuje nie więcej niż 3 go
dziny, w takim czasie można również dojechać do
granicy ze Słowacją i Czechami. Biorąc pod uwagę reali
zowane projekty rozwoju systemu dróg wewnątrz Miasta
i w wokół, czas ten powinien się zmniejszyć w przeciągu
najbliższych 2 lat. Władze miasta zabiegają o zbudo
wanie regionalnego lotniska, które jeszcze bardziej po
prawi dostępność komunikacją całego regionu i poprawi
jego pozycję konkurencyjną wśród inwestorów, w tym
także branży outsourcingowej. Niecierpliwie czekają
na lotnisko inwestorzy lokalni i zagraniczni oraz Targi
Kielce.
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Kielce:

rising star of BPO and SSC

A

ccording to the report pub
lished by Colliers Interna
tional, Kielce has very good
conditions to attract outsourcing
sector companies. The industry, due
to increasing cost of work and
limited supply of office space in big
cities, has recently started to show
interest in other places that provide
access to skilled human resources
and cheaper locations. The policy
of the city authorities also matters,
they can see potential to grow in
this sector and they promote invest
ments in commercial properties,
technical infrastructure and quali
fications of potential employees.
Kielce was appreciated in this area
and at the beginning of 2013 the city
was nominated for “Poland Outsour
cing Awards” in the category “New

78

...at the beginning
of 2013 the city was
nominated for “Poland
Outsourcing Awards”
in the category
“Newcomers”
comers” granted by “BiznesPolska
Media” and “Outsourcing Poland”.
Kielce universities have approximately
14,000 graduates every year. The most
popular are economic specializations.
In the academic year 2011/2012 the
degrees in economics, accounting and
management specializations were the

nr 3/2013 (May/June)

second most popular among students.
Compared to the number of students
of economics there are fewer IT
students, but the number has been
stable in the last years and it has been
at a level of 300-400 graduates annu
ally. Also, increasing interest of young
people in technical faculties has been
noted.
The modern market of outsourcing
services in Kielce is dominated
by local businesses, but foreign
companies are also present. Many of
them are located in Kielce Business
Centre. It is a complex of class
B buildings, of which advantage is
a very good accessibility by public
transport and adequate parking area.
The businesses having the offices in
Kielce Business Centre appreciate the

Articles

Graph 1. Total number of graduates in economics at universities in Kielce
in the years 2007-2012 and forecast for 2014.
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Source: Analysis of the Kielce Metropolitan Area investment offer in the
sector of modern outsourcingservices byDeloitteBusiness Consulting
and CO,2013

proximity of two public universities and large shopping
centers. This means that the recruitment of students
and graduates from the neighboring universities is often
made through direct channels, thanks to contact with
the university authorities and the student community.
On the other hand, the proximity of shopping centre and
services is appreciated by employees, as the distance is
smaller than 500 meters. The main companies in the callcenter business are:
 Call Center Medicover – a call centre that provides
services to customers of Medicover group;
 Call Center Inter Galactica – one of the four branches
of Call Center Inter Galactica (other are in Wroclaw,
Opole and Czestochowa); provider of telephone
customer service for private companies;

 TELEdirect – the company has in the offer: hotline,
telephone market research and customer satisfaction,
support for business meetings, virtual call-center rental.
At the same time, the first two companies are major
players in the local outsourcing industry – they
employ about 1,000 workers, while other local firms
employ between 10 to 50 employees.
In terms of the entities operating in IT outsourcing, there
are many self-employers and they often support the
clients located in the region. There are, however, local
companies that provide IT applications, implementation
and update to the institutions and businesses from
outside of the region, such as Albit, APR system,
Complex Comuters. The services including outsourcing
of comprehensive IT support, “helpdesk” and “service
desk”, hosting, archiving, and data”backup” are well
represented, too.
Companies such as Altar or Infover, apart from IT
outsourcing, additionally offer a wide range of more
advanced services, requiring correspondingly higher
qualifications. Infover offers advanced outsourcing
services; it is the largest IT company in the province
and it has been on the market since 2001 (previously
as a department of Kolporter Info SA). Infover
employs more than 200 professionals from the IT
industry, attracting the graduates of Kielce University of
Technology as well as employees from other companies
of a similar profile. The Infover brand is well known
on the Polish market, the company has been awarded
by the magazine “Computerworld” as a Leader of IT
three times, and in 2008 the company received the
title of Primus Inter Pares awarded to the companies
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Table 1. Selected companies in the modern outsourcing services
operating in Kielce

Kielce resulted from a good ratio
between skilled workers and labor

Company

Number of employees

Languages

Outsourcing of commerce and callcenter services
Call Centre Inter Galactica

approx. 1000

Polish

costs, a large selection of office space,

Medicover

approx. 100

Polish/English

Sanek

90 (in the whole country)

Polish

the attitude of the young people

Teledirect

25-35

Polish

living in Kielce...

Infover

200

Polish/English

Altar

71

Polish/English

Mansourcing

approx. 50

Polish/English

ComplexComputers

25

Polish

Infonetax

20

Polish

PT-1 "ZUBIX"

20

Polish

Biomedic INFO

10

Polish

Kophard Software

10

Polish

Albit

10

Polish

APR System

10

Polish

Center IT

5

Polish

recognized on the market that invest in human capital.
Services from the outsourcing of finance, accounting
and payroll are strongly represented in the region. They
include both local accounting firms as well as international
companies. Recently, UCMS Group Poland decided to locate
a branch office in Kielce. The company serves clients in 25
countries worldwide, and has offices in Hungary, Romania,
Russia and Ukraine. The choice to locate business in Kielce
resulted from a good ratio between skilled workers and
labor costs, a large selection of office space, the attitude
of the young people living in Kielce, who want to tie their
future with the city, and business approach of employees of
Investor Assistance Centre in Kielce and local developers
and HR agencies. In the coming years UCMS Group Poland
is going to create 200 jobs for HR and payroll specialists in
the city and implement the services in Polish and English.
As for regional outsourcing companies the following
should be mentioned: Biurex, which has 40 employees,
Pactum, BilansServis, Rusek. Kielce branch of Impel
Business Solutions, offering payroll and HR solutions and
accounting, operates in the Kielce and Łódź region.

IT Outsourcing

PKB info

5

Polish

PI Prokomp

5

Polish

PTI Sotronik

5

Polish

MJ Systems Magdalena
Michalska

2

Polish

HR Outsourcing HR (including recruitment, training)
Mansourcing

approx. 50

Polish/English

Simple Outsourcing

4

Polish/English

Finance and Accounting Outsourcing and Payroll Accounting
UCMS Group

40

Biurex

40

Polish

Impel Business Solutions

8

Polish

Additionally approx. 100 smaller accounting offices having up to 5 workers
Administration Outsourcing
BC&O Polska

The example of companies operating in the area of HR
outsourcing are: Mansourcing and Simple Outsourcing.
The first one is involved in the recruitment IT specialists,
carried out for private businesses. In addition to outsourcing
business they also offer software development and IT
support. The other firm, Simple Outsourcing, provides
services in the area of professional recruitment mainly
for students interested in foreign universities (including
the UK and Nordic countries). Another companies to be
considered are: EP Personnel and Origination offering
comprehensive services of HR recruitment, personnel
management, training and workforce optimization and
work-expert servingstaff leasing, temporary employment,
merchandising and telemarketing. As for the international
agencies present in Kielce labor market, Adecco and
Randstad should be taken into account.
Selected companies in the modern outsourcing services
operating in Kielce is presented below:
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Polish/English

65

Polish

Source: Analysis of the Kielce Metropolitan Area investment offer in modern outsourcing
services sector by Deloitte Business Consulting 7 Co, 2013 and the data of Investor Assi
stance Centre, Kielce City Hall

Kielce and Kielce Functional Area are well communicated
with the cities of southern and central Poland. Access
to the major centres, such as Warszawa, Kraków,
Katowice, Lublin, takes no more than three hours,
and one needs the same time to reach the Slovakian
and Czech borders. Considering the road development
projects implemented now, the travel time should be
reduced in the next two years. The city authorities make
efforts to build a regional airport, which will further
develop communication accessibility and improve
its competitive position among investors, including
outsourcing industry. Among those who look forward
the airport there are local entrepreneurs and foreign
investors as well as Kielce Trade Fairs company.
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Targi Kielce / Kielce Trade Fairs

T

argi Kielce to trzeci ośrodek wystawienniczy
w Europie Środkowo-Wschodniej. To 216 000 gości
z 56 krajów i blisko 6 000 wystawców rocznie.
W kalendarzu targowym jest około 70 wydarzeń – targów
i wystaw m.in. PLASTPOL – najbardziej międzynarodowe
targi w Polsce, znany na całym świecie MSPO – trzecie targi
przemysłu obronnego w Europie, AUTOSTRADA-POLSKA
– jedne z największych targów budownictwa drogowego
w Europie, SACROEXPO – największe targi sakralne
w Polsce oraz AGROTECH – najchętniej odwiedzane targi
rolnicze. Targi Kielce są organizatorem 600 konferencji,
seminariów oraz szkoleń. W najnowocześniejszej w Polsce
hali wystawienniczej o powierzchni 5355 m2, możliwa jest
organizacja wydarzeń dla 4500 osób.

K

ielce Trade Fairs is the third exhibition center in
Central-Eastern Europe. Every year Kielce Trade
Fairs host 216,000 visitors from 56 countries and
nearly 6000 exhibitors. The exhibition calendar includes
about 70 events – fairs and exhibitions, such as among the
others: PLASTPOL – the most international trade fairs in
Poland, the world famous MSPO – the third defense industry
trade fairs in Europe, AUTOSTRADA-POLSKA (highway
Poland) – one of the largest road construction fairs in
Europe, SACROEXPO – the largest religious fairs in Poland
and AGROTECH – the most visited agricultural fairs. Kielce
Trade Fairs are the organizer of 600 conferences, seminars
and training courses. Organization of events for 4500 people
is possible in the most modern exhibition hall in Poland with
an area of 5355 sqm.

Targi Kielce
Kielce Trade Fairs:







7 hal z pełną infrastrukturą
90 000 m2 powierzchni wystawienniczej
Rampa do wyładunku
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Parking wielopoziomowy
Restauracje, kawiarnie








7 halls with full infrastructure
90 000 sqm of exhibition space
Ramp for unloading
Facilities for disabled people
Multi-level parking
Restaurants, cafes

Centrum Kongresowe Targi Kielce – innowacyjne, wielo
funkcyjne i największe przedsięwzięcie inwestycyjne
w historii Targów Kielce. Dzięki niestandardowym roz
wiązaniom jest miejscem organizacji dużych wydarzeń jak
kongresy, koncerty czy konferencje, a także kameralnych
wystaw i wernisaży. Zwieńczeniem nowego obiektu
jest 57-metrowa wieża widokowa z salą konferencyjno-
bankietową.

Kielce Trade Fairs Congress Center – an innovative,
multifunctional and the largest investment project in the
history of Kielce Trade Fairs. Thanks to the custom solutions
it is a venue for different events: congresses, conferences,
concerts, as well as the intimate exhibitions and openings.
The crowning of the new facility is a 57-meter high
observation tower with a conference-banquet hall.

Centrum Kongresowe Targi Kielce

Kielce Trade Fairs Congress Center

 14 sal konferencyjnych
 Sala kongresowa na 700 osób z profesjonalną sceną
 1000 m2 powierzchni ekspozycyjno-bankietowej w foy
er z dziennym światłem
 Strefa VIP i strefa odpoczynku
 Profesjonalne Centrum Prasowe
 Mobilne trybuny – możliwość aranżacji widowni do
okoła sceny
 Akustyka o podwyższonych parametrach
 Możliwość zainstalowania scenografii i dekoracji
 Wysięgniki dla kamer

 14 conference rooms
 Congress room for 700 people with a professional stage
 1000 sqm of exhibition and banquet space in the foyer
with a daylight lighting
 VIP area and relaxation zone
 Professional Press Center
 Mobile stands – the possibility of arranging an audience
around the stage
 Acoustics of improved parameters
 Possibility to install stage design and decoration
 Outriggers for cameras
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Kielecki Park Technologiczny

K

ielecki Park Technologiczny
(KPT), mimo krótkiego okresu
funkcjonowania, jest postrze
gany jako motor rozwoju gospodar
czego Kielc oraz województwa świę
tokrzyskiego. To miejsce nastawione
na innowacyjność oraz kreatywność,
a przede wszystkim otwarte na współ
pracę z przedsiębiorcami z całej
Polski.
Park oferuje nowoczesną i profesjo
nalnie przygotowaną infrastrukturę
oraz uzbrojone tereny inwestycyjne,
objęte działaniem Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Starachowice – pod
strefa „Kielce”. Firmy prowadzące
działalność na terenie KPT mogą
korzystać z jednej strony z udo
godnień parkowych, z drugiej zaś
z przywilejów podatkowych. Oferta
instytucji jest zawsze odpowiedzią
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na indywidualne potrzeby potenc
jalnych współpracowników.
KPT składa się z Inkubatora Techno
logicznego oraz Centrum Technolo
gicznego. Pierwsza z instytucji pow
stała z myślą o młodych firmach.
Atutami Inkubatora są: dobrze wy
posażona i atrakcyjnie zlokalizo
wana infrastruktura, preferencyjne
warunki wynajmu oraz szeroki wa
chlarz usług biznesowych i rozwo
jowych dla start up-ów oraz mikro
przedsiębiorstw. W Centrum Tech
nologicznym do dyspozycji firm
przygotowana została nowoczesna
hala produkcyjna oraz budynek
laboratoryjno-biurowy.
KPT skupia wokół siebie zarówno
podmioty ze środowiska naukowego,
jak i biznesowego, co daje możliwość
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komercjalizacji wyników badań
naukowych. Jest także miejscem,
w którym realizowane są między
narodowe przedsięwzięcia.
Plany rozwojowe Parku zakładają
powstanie w ciągu najbliższych lat
zespołu inkubatorów (jeden z nich
tworzony jest z myślą o branży IT)
oraz stworzenie funduszu venture
capital.
Dodatkowym atutem instytucji jest
dobra lokalizacja. KPT ma dobre
połączenia komunikacyjne z budo
wanymi obecnie drogami ekspreso
wymi w kierunku Łodzi, Krakowa,
Warszawy oraz Lublina.
Więcej informacji na temat Parku
można znaleźć na stronie interne
towej www.technopark.kielce.pl.

Articles

Kielce Technology Park

K

ielce Technology Park (KPT),
despite short period of ope
rating, is recognised as an
engine of economic development of
Kielce and Świętokrzyskie Province.
It is a place oriented for innovation
and creativity, but above all, the
place opened for cooperation with
businesses from all over the country.
The Park offers modern and pro
fessionally prepared infrastructure
and fully developed investment
areas, included in the Starachowice
Special Economic Zone (Kielce Sub
zone). The companies operating in
the KPT can benefit on the one hand
from park facilities, and on the other
hand from tax benefits. The KPT

 ffer always responds to individual
o
needs of potential collaborators.
KTP consists of a Technology Incu
bator and a Technology Centre. The
first was established with special
regard to young businesses. Its
advantage is well-equipped and
attractively – located infrastructure,
preferential rent and wide range of
business and development services
for starts-ups and micro-enterprises.
The Technology Centre offers a mod
ern production hall, a laboratory and
an office building to our partners.
KTP converges both scientific and
business environment, which allows
for the opportunity to commercia
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lize research results. It is also the
place where international initiatives
are organised.
It is planned that the Park will set up
group of incubators in the coming
years (one of them is considered for
IT industry) and establish a venture
capital fund.
An additional advantage is its good
location. The KPT has good trans
port links with constructed express
roads to Lodz, Krakow, Warsaw and
Lublin.
More information about the Park can
be found on
www.technopark.kielce.pl.
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Kieleckie Centrum Biznesu

K

ieleckie Centrum Biznesu
jest najbardziej prestiżowym
i rozpoznawalnym obiektem
w Kielcach. Jest to ośrodek biurowo
-konferencyjny posiadający zaplecze
hotelowo-gastronomiczne. Kompleks
budynków umiejscowiony jest na pię
ciohektarowej działce w otoczeniu es
tetycznie zaprojektowanych terenów
zieleni. Do dyspozycji najemców obiekt
udostępnia 500 miejsc parkingowych
oraz lądowisko dla helikopterów.
Lokalizacja budynku przy trasie wylo
towej na Warszawę oraz Tarnów daje
możliwości szybkiej i dogodnej komu
nikacji. Kielce są położone centralnie
między Warszawą a Krakowem przy
drodze krajowej numer 7 (przebudo
wanej specjalnie na Euro 2012). Podróż
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autem z Kielc do Krakowa, podobnie
jak do Warszawy, trwa dziś ok. 1,5 go
dziny.
W Kieleckim Centrum Biznesu biura
wynajmują takie firmy jak: Skanska,
Polkomtel, Getin Bank oraz firmy z sek
tora BPO: Call Center Inter Galactica,
Medicover i Fast White Cat, UCMS Gro
up Poland.

36 tys. m2. Projekt będzie realizowany
etapowo, każdy z budynków ma mieć
6000 m2, a wszystkie znajdujące się tam
biura będą miały klasę A. Do dyspozy
cji najemców oddany zostanie wielopo
ziomowy parking na 1500 aut.
Zapraszamy do zapoznania się z fil
mem promocyjnym naszego Centrum
oraz ściągnięcie Prezentacji, na stronie
www.kieleckiecentrumbiznesu.pl

Obecnie posiadamy 1200 m2 wolnej
powierzchni biurowej, którą możemy
zaadoptować na podstawie projektu
aranżacji przyszłego nabywcy.
Już wkrótce do dyspozycji najemców
oddany zostanie nowoczesny Biznes
Park. Kompleks będzie składał się
z 6 budynków o łącznej powierzchni
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anna.parkita@citycore.pl,
tel.+48 606 472 324
magda.staron@kongresowy.pl ,
+48 41 33 26 485
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Kieleckie Centrum Biznesu

K

ieleckie Centrum Biznesu
is the most prestigious and
recognisable building in
Kielce. It is an office and conference
centre with hotel and restaurant
facilities. A complex of buildings
is located on 5 hectare area and it
is surrounded by green areas. Both
the car park for 500 cars and heliport
are available for tenants.
Location of the building by the
Warsaw-Tarnów main route ensures
good communication. Kielce is
located centrally between Warsaw
and Cracow at national road 7
(which was rebuilt for Euro 2012).
Travel by car from Kielce to Cracow
takes 1,5 hour, just like travel from
Kielce to Warsaw.

The companies: Skanska, Polkomtel,
Getin Bank and BPO companies
as: Call Center Inter Galactica,
Medicover, Fast White Cat and
UCMS group Poland rent offices in
Kieleckie Centrum Biznesu.
At present we have 1200 sq m office
area for rent which can be arranged
according to project which is pro
vided by future tenant.
A modern Business Park for tenants
will be build soon. The complex
will be constituted by 6 buildings
with total area 36 ths sq m. The
project will be realised in stages,
each building class A will have
6,000 sq m. The car park for 1500
cars will be available for tenants.
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We invite you to familiarize your
self with promotional film and
presentation at our website
www.kieleckiecentrumbiznesu.pl

anna.parkita@citycore.pl,
tel. + 48 606 472 324
magda.staron@kongresowy.pl,
tel. + 48 41 33 26 485

85

Artykuły

Fundacja
Wybieram Kielce

W

ymagania stawiane mniejszym miastom aspiru
jącym do przyjęcia krajowych oraz zagranicz
nych firm z branży BPO czy SSC – zarówno
pod względem przygotowania infrastruktury, bezpośred
niego zaangażowania się w projekt, czy też przygotowania
personelu, często zmieniają się tak dynamicznie, że zarów
no aparat administracyjny, jak i system szkolnictwa, nie
jest w stanie im sprostać.
Dlatego powoływana do życia Fundacja Wybieram Kielce,
jako priorytetowe zadanie postawiła sobie rozwiązanie
wszystkich problemów stojących na drodze do uczynienia
Kielc najprawdziwszą perełką tej branży. Wszystkie atuty
są po naszej stronie – położenie, liczba mieszkańców, obec
ność uczelni wyższych, ilość studentów i absolwentów
oraz dostęp do atrakcyjnej i taniej powierzchni biurowej.
Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy wpływać na
poważne projekty infrastrukturalne, takie jak budowa dróg
czy lotnisk. Możemy jednak dokonać bezpiecznej oceny
realizowanych inwestycji – zwłaszcza rozbudowy drogi
krajowej nr 7. Po zakończeniu budowy odcinka Skarżysko
– Radom dojazd z Kieleckiego Centrum Biznesu do lotniska
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w Radomiu będzie trwał krócej niż godzinę. To znacznie
wykracza poza standardy komunikacyjne największych
metropolii. W najbliższych latach mamy nadzieję do
czekać się własnego lotniska. Możemy także zapewnić po
tencjalnych inwestorów, warunkujących swoją obecność
w Kielcach od połączenia lotniczego, o możliwości wyko
rzystania helikoptera w komunikacji pomiędzy Kielcami
a dowolnym miejscem w Polsce. Poważne rezerwy komu
nikacyjne drzemią także w połączeniach kolejowych, nad
których optymalizacją, zwłaszcza w komunikacji na linii
Kielce – Warszawa i Kielce – Kraków będziemy lobbować.
Zdajemy sobie sprawę, ze ogromna liczba studentów –
około 50 000 oraz liczba absolwentów 13 000, która na
pierwszy rzut oka wygląda imponująco, nie przekonuje do
siebie ekspertów odpowiedzialnych za rezerwy personal
ne. Polskim szkołom i uczelniom zarzuca się zbyt słabe
przygotowanie językowe – jeden język, którym najczęściej
jest angielski to za mało. Do tego dochodzi brak tzw. mięk
kich umiejętności. Z tego powodu jedynie nieliczni są
w stanie sprostać wymaganiom potencjalnych pracodaw
ców z sektora BPO/SSE.
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Dlatego Fundacja Wybieram Kielce, jako priorytet stawia
sobie właściwe przygotowanie kadr. Przygotowujemy
program obejmujący uczniów szkół średnich oraz wyż
szych do pracy w korporacjach. Dotyczy to generalnie
wyposażenia młodzieży w takie umiejętności jak praca
w zespole, szybka adaptacja w nowych realiach, radzenie
sobie ze stresem, asertywność, czy kompetencje przy
wódcze. Tworzymy system szkoleń językowych. Język
angielski to dziś podstawa. Tworzymy również programy
nauczania w języku holenderskim, niemieckim, a w ko
lejnych etapach, w językach skandynawskich.
Młodzież zainteresowana poszerzaniem swojej wiedzy
we współpracy z Fundacją Wybieram Kielce pozna pod
stawy komunikacji oraz słownictwo branżowe – inne
dla księgowych, inne dla informatyków, pozwalające
na swobodne poruszanie się w organizacji obcojęzycz
nego pracodawcy. Dlatego analitycy biorący pod uwagę
Kielce, jako potencjalne miejsce na ulokowanie swojej
działalności, powinni wziąć to pod uwagę. Jeżeli założy
my, że jedynie 10% z liczby 13 000 absolwentów spełni
kryteria pracodawcy daje nam to 1300 dobrze wyszko
lonych młodych ludzi. Liczbę tę możemy powiększyć,
jeżeli weźmiemy pod uwagę młodych kielczan studiują

cych w Warszawie, Krakowie czy innych miastach oraz
o absolwentów szkół średnich, którzy chętnie podejmą
pracę zawodową. Daje nam to liczbę około 2000 fachow
ców rocznie. Do tej liczby możemy doliczyć także osoby,
które zakończyły swoją edukację kilka lub kilkanaście lat
temu. Np. dla absolwentów języka niemieckiego szyku
jemy program edukacyjny, w ramach którego będą mogli
nauczyć się księgowości w języku niderlandzkim.
Przy takim zapleczu personalnym każda korporacja
może czuć się bezpiecznie lokując swoją działalność
w Kielcach, nawet dyskontując podaną przez nas liczbę
o 50%. W procesie edukacyjnym możemy liczyć na
współpracę z uczelniami wyższymi, które zobowiązały
się kształcić swoich studentów pod potrzeby konkret
nego pracodawcy. Posiadamy także zaplecze w postaci
Kieleckiego Centrum Biznesu, które dysponuje infra
strukturą umożliwiającą przeszkolenie każdej grupy
osób – od szkoleń indywidualnych po szkolenia dla
kilkuset osób.
Mocno wierzymy, że nasze starania znajdą uznanie
w opinii osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za lokali
zację swojej działalności – zapraszamy do współpracy.

The Foundation
I Choose Kielce

R

equirements expected from the smaller cities
which would like to encourage BPO/SSC sector
(both domestic and international companies) do
change so rapidly that both local administration and
educational system cannot meet all demands.
The mission of the Foundation I Choose Kielce is to
find solutions to all problems so as to make Kielce city
’the pearl of this sector’ . We have all facilities – good
location, huge number of inhabitants as well as students
of numerous universities and availability of attractive
and cheap offices.
It is obvious that we cannot have any impact on
serious infrastructural projects as roads and airports
construction. We can, however, make use of existing
infrastructure – in particular the development of

national road 7. When the development of the road
section from Skarżysko to Radom finishes, the journey
from Kieleckie Centrum Biznesu to Radom airport will
last less than an hour, which is our huge advantage
comparing to other big cities. Additionally, we are
hoping to have our own airport in the coming years.
We can also ensure helicopter transport between Kielce
and any place in Poland for those potential investors
who impose a condition of air transport. We may also
promise to support lobby for optimisation of railway
transport between Kielce, Warsaw and Cracow.
We are well aware that a significant number of students
(about 50,000) and graduates (13,000) appears impressive,
but may not convince some experts who are responsible
for human resources. Polish higher education is to blame
for weak linguistic skills of students – they speak only
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English, however, nowadays one foreign language is not
enough. The students also lack so called soft skills. For
this reason only some of them can meet expectations
of BPO/SSE employers. Therefore the priority of the
Foundation I Choose Kielce is to train appropriate
staff. We would like to develop program for secondary
schools and universities which prepares young people
to work in multinational companies. It generally means
equipping young people with skills such as teamwork,
fast adaptation to new conditions, coping with stress,
assertiveness and leadership competencies.
We are ready to create a system of language trainings.
English is the base today, but we have plans to create
German and Dutch teaching programmes ( for example for
German philology graduates we are thinking of preparing
educational programme of accounting in Dutch) and
the next step could be Scandinavian languages. Young
people who are interested in developing their knowledge
will learn the basics of communication and specialize
in vocabulary for accountants and IT, which can enable
natural functioning within foreign organizations.
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Therefore analysts who consider the best places to
establish business should pay attention to Kielce.
Assuming that only 10 % of 13,000 graduates meet the
criteria, it gives 1300 well trained young people. The
number increases when we consider young people from
Kielce who study in Cracow, Warsaw and other cities
or universities graduates and who are willing to come
back and work here. It gives about 2000 skilled people
annually. Thus every corporation which establishes its
activity in Kielce can feel comfortable as regards human
resources, even if we decrease the number of candidates
by 50%. Our educational process will be supported by
the actions of universities which promise to educate
students to meet employers’ requirements.
It is important to add that our city has a training
centre (Kieleckie Centrum Biznesu) ready to organise
workshops and conferences for individuals and groups.
We believe that our efforts will receive recognition
of people who are responsible for location of their
companies – we kindly invite you to cooperate with us.
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Wywiad

Outsourcing kadr i płac
będzie się rozwijał
– wywiad z Anną Kaczmarską,
Dyrektor Finansową UCMS Group Poland

Outsourcing&More: Pani Anno, od jak dawna UCMS jest
obecna w Polsce i jaki jest portfel Państwa usług outsour
cingowych?
Anna Kaczmarska: UCMS Group na polskim rynku jest
obecna od połowy lat 90-tych. Początki naszej działalności
wiążą się ściśle z rozwojem outsorcingu w Polsce. Nasza
spółka zaczynała od obsługi płacowej i kadrowej klientów
z kapitałem zagranicznym. Wraz z rozwojem i wzrostem
spółki nasi klienci mieli do dyspozycji większy i bardzej
urozmaicony pakiet usług. Obsługę kadrową i płacową
wzbogaciliśmy o rozwiązania technologiczne, pozwalające
klientom na stały dostęp do danych
swojej spółki, a pracownikom naszych
UCMS
klientów do danych kadrowo-płacowych.

O&M: Rynek usług outsourcingu płac i księgowości roz
wija się bardzo dynamicznie. Czy Pani zdaniem w ko
lejnych latach trend ten zostanie zachowany? Jakie
korzyści daje outsourcing kadr i płac?
AK: Rzeczywiście trend wzrostowy jest odczuwalny
i moim zdaniem przez kolejne lata zostanie on zacho
wany. We wszelkich badaniach widać zainteresowanie
inwestorów sektorem BPO/SSC oraz lokalizacją tego
typu biznesu w Europie Środkowej i Wschodniej. Do
datkowo przedsiębiorcy coraz częściej doceniają walory
outsorcingu. Widzimy, że świadomość pozytywnych as
pektów wydzielenia procesów backoffice jest coraz bardziej powszechna.
Group

świadczy obecnie tego

Korzyści outsorcingu? Klienci out
Szytymi na miarę usługami jest obsługa
sorcując procesy księgowe, kadrowe
rodzaju usługi w 28
płacowa lub płacowo-kadrowa w sie
czy płacowe nie muszą inwestować
dzibie klienta. Jest to bardzo popularne
europejskich krajach. w narzędzia przeznaczone do obsługi
rozwiązanie wśród naszych klientów.
tychże procesów. Mają stały dostęp
W ciągu ostatnich lat rozwijamy
do wyszkolonej kadry w danej dzie
również nasz dział outsourcingu usług księgowych. Klienci
dzinie. Klienci bardzo doceniają fakt, że outsorcing tego
cenią naszą elastyczność w tworzeniu procesów dopaso
typu procesów, to dla nich również zakup know-how,
wanych do ich potrzeb. Wydzielanie poszczególnych pro
wsparcie merytoryczne w bardzo ważnym obszarze
cesów i łączenie ich z obsługą w siedzibie klienta lub „na
firmy. Outsorcing to również brak kłopotów z fluktuacją
zewnątrz” to nasza specjalność. W ostatnich latach coraz
kadry w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych
więcej firm jest zainteresowanych outsourcingiem kadr,
i księgowych.
płac i księgowości w ujęciu regionalnym. Poszukują one
dostawcy usług, który ma wiedzę na temat zarządzania
Klienci UCMS Group Poland odczuwają nasze duże
tymi procesami w kilku lub kilkunatsu krajach europej
wsparcie w ich procesach back-office i wiedzą, że jesteśmy
skich. UCMS Group świadczy obecnie tego rodzaju usługi
gotowi przejąć do obsługi kolejne procesy i dostosować
w 28 europejskich krajach.
zakres usług do zmieniajacych się potrzeb.
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O&M: W ostatnich miesiącach podję
liście Państwo decyzję o otworzeniu
nowego biura dla UCMS w Kielcach.
Dlaczego Kielce? Czym to miasto Was
skusiło i dlaczego nie inne większe
ośrodki miejskie?

nasze projekty też będą ewaluowały.
Widzimy też duże szanse w połą
czeniu sił/wiedzy pomiędzy pra
cownikami lokalizacji warszawskiej
i nowej lokalizacji w Kielcach.

AK: Przed wyborem lokalizacji okre
śliliśmy rodzaj projektów, które umie
ścimy w kolejnym biurze oraz wy
nikający stąd wolumen procesów.
Oceniliśmy zasoby potrzebne do
utrzymania ciągłości biznesu w nowej
lokalizacji. Jesteśmy nastawieni na
obsługę średniej wielkości projektów
z naszego biura w Kielcach. Nasze
analizy wskazały, że najbardziej wła
ściwą lokalizacją nowego biura będzie
jedno z miast poza głównymi ośrod
kami BPO. Widzimy w tych miastach
duży potencjał. Wraz z ich rozwojem

wskazały, że

Nasze analizy
najbardziej właściwą
lokalizacją nowego
biura będzie jedno
z miast poza głównymi
ośrodkami BPO.
O&M: Nowa siedziba, to też nowe
potrzeby personalne. Kogo poszuku
jecie do pracy, jaki jest idealny profil

kandydata oraz jakie będą obowiązki
osób zatrudnionych w Kieleckim
Centrum Operacyjnym UCMS?
AK: Idealny kandydat to osoba z pod
stawową wiedzą kadrowo-płacową
lub z doświadczeniem w branży księ
gowej. Chcę jednak podkreślić, że
doświadczenie w obsłudze procesów
kadrowo-płacowych i księgowych
nie jest najważniejsze. Zapewniamy
naszym nowym pracownikom pro
fesjonalne szkolenia, tak więc pracę
w naszej spółce mogą znaleźć osoby
z różnym poziomem wiedzy i do
świadczenia zawodowego. Ważna
jest umiejętność posługiwania się ję
zykiem angielskim.
O&M: Dziękujemy za rozmowę.

Outsourcing of payroll
and accounting will grow
– interview with Anna Kaczmarska,
Finance Director at UCMS Group Poland

Outsourcing&More: When UCMS
Group started to provide services
in Poland and what is your current
service portfolio?
Anna Kaczmarska: UCMS Group has
been present on the Polish market since
the mid 90’s. The beginning of our
activities was closely connected with
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UCMS Group
provides such services
in 28 European
markets.
the development of the outsourcing
industry in Poland. Initially, we provi
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ded payroll and HR administration ser
vices to customers with foreign capital.
As the company continued to develop
and grow, our customers enjoyed an ex
tended and more diversified package of
services. Payroll and HR services were
enriched with technology solutions en
abling our customers and their employ
ees to access payroll and HR data.

Interview

We added customized solutions such as HR and payroll ser
vices provided at customers’ premises. These services are
very popular among our customers.
In recent years, we have also developped our department
providing accounting outsourcing services. Our customers
appreciate our flexibility in creating processes customized to
their needs.
One of our specialties is outsourcing services regarding de
screte processes (split from a main business process) com
bined with the support on site (at customers’ premises) or
‘off-site‘ (at our centers). We have seen recently that a grow
ing number of companies are interested in HR, payroll and
accounting outsourcing provided on a regional basis. They
are looking for a service provider who has knowledge and
capabilities to manage these processes in several European
countries. Today, UCMS Group provides such services in
28 European markets.
O&M: Payroll and accounting servi
ces market is dynamicaly growing
in Poland. Do you think this trend
is going to continue? What are the
benefits of outsourcing payroll and
accounting?

Outsourcing also help avoid problems with the fluctu
ation of staff in payroll, HR or accounting departments.
UCMS’ customers enjoy our strong support in their backoffice processes and know that we are always ready to
add new processes and adjust the scope of services to
changing business needs.
O&M: UCMS has recently decided to open new office
in Kielce. Why Kielce and not one of the other bigger
cities?

AK: Before choosing the new location we defined the
profile of projects that we would like to perform in our
new office and assessed related transaction volumes.
Moreover, we determined resources needed to maintain
business continuity in the new location. Our office in
Kielce will support medium-sized projects. Our analysis
indicated that the most appropriate location for our new
office would be one of the cities outside of the major BPO
locations. We see great potential in
these cities. As they grow and de
velop, our projects will evolve, too.
Our analysis
We also see good chances to com
bine abilities and knowledge of our
indicated that the
employees located in Warsaw and
most appropriate
Kielce.

location for our new

AK: Indeed, the upward trend is
O&M: New office means new re
noticeable and I think that it will be
sources. What type of candidates are
office would be one
maintained in the upcoming years.
you looking for? What is the perfect
of the cities outside
All research studies indicate inves
profile of employees working in
tors’ interest in the BPO/SSC sector
UCMS Kielce Operation Centre?
of the major BPO
and in locating such business in
Central and Eastern Europe. More
AK: The ideal candidate has a basic
locations.
over, businesses increasingly recog
knowledge of HR and payroll do
nize and appreciate the advantages
main or experience in the accoun
of outsourcing. We observe a growing
ting processes. However, I want to
awareness of positive aspects of outsourcing back-offices
emphasize that the experience in HR, payroll and ac
processes.
counting processes is not the most important criteria
for us. We provide professional training for ou new em
What are the benefits of the outsourcing? Customers who use
ployees, so people with different level of knowledge and
our outsourcing services (payroll, HR or accounting) do not
experience can find a job opportunity in our company.
have to invest in necessary tools to support these processes.
It is important for us that candidates can speak English.
They have constant access to our experienced staff. Our cus
tomers really appreciate the fact that the outsourcing of such
O&M: Thank you very much.
processes is also a purchase of the ‘know-how’ and technical
support in very important areas of their companies.
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Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodeship
Łódź
148 km

Gdańsk
474 km

Warszawa

Poznań

178 km

350 km

Lublin
176 km

Starachowice

Wrocław
354 km

Ostrowiec
Świętokrzyski

Kielce

Sandomierz

Katowice

Rzeszów

154 km

173 km

Kraków
117 km

Obszar | Area

Strefa ekonomiczna | Economic zone

powierzchnia regionu
area of the Region

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" SA
Special Economic Zone "Starachowice" SA

11 708 km2
powierzchnia miasta Kielce
area of the Kielce City

110 km

2

Populacja | Population
mieszkańcy woj. świętokrzyskiego
Świętokrzyskie voivodeship citizens

1 280 700

474,23 ha
612,90
ha

16,89 ha

w podstrefach województwa
świętokrzyskiego
in Świętokrzyskie Voivodeship
subzones
w podstrefie Kielce
in Kielce subzone

w wieku przedprodukcyjnym
pre-production age

18,1% (232,20 tys.)

w wieku poprodukcyjnym
post-production age

18,3% (234,40 tys.)

w wieku produkcyjnym
production age

63,6% (814,20 tys.)

Edukacja | Education

9

46 585

universities

students

uczelni

Kierunki filologiczne
Foreign language studies

studentów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski | University of Warmia and Mazury
59,6%
(27 768)

Publiczne Szkoły Wyższe w województwie świętokrzyskim:
Public Higher Education Institutions in Świętokrzyskie Voivodeship

38,4%
(17 776)

20,8%
(9 745)

0,5%

40,3%

(247)

(18 817)

Wyższe Szkoły Niepubliczne
Non-public Higher Education Institutions

3 195 PLN

średnie wynagrodzenie
w województwie brutto

średnie wynagrodzenie
w Kielcach brutto

voivodship average
gross salary

Kielce average
gross salary

16,6 %

Publiczne wyższe szkoły zawodowe
Public higher vocational schools

Absolwenci kierunków ekonomicznych (2011/2012)
Graduates of economy studies (2011/2012)

2 972 zł

stopa bezrobocia w województwie
unemployment rate in voivodship

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Kielce University of Technology

Absolwenci | Graduates

Wynagrodzenie | Salary

Bezrobocie | Unemployment

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach
The Jan Kochanowski Humanities and Life Sciences
University in Kielce

3 538

Powierzchnia biurowa | Office space
Województwo | Voivodship

całkowita
powierzchnia
biurowa

biura w budowie

biura planowane

offices under
construction

planned office
space

3 000 m2

30 000 m2

total office space
stopa bezrobocia w Kielcach
unemployment rate in Kielce

11,3 %

50 000 m2

Źródło/Source: GUS, Pro Progressio, Centrum Obsługi Inwestora Urząd Miasta Kielce
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Kielce i inne miasta
wschodniej Polski

– miasta z apetytem na outsourcing

M

ówiąc o tradycyjnych lokalizacjach dla centrów
outsourcingu w Polsce myślimy o Krakowie,
Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu i Ka
towicach, a coraz częściej również o Szczecinie i Lublinie.
Stopień atrakcyjności tych miast dla firm, które chcą ulo
kować swoje centra usług w Polsce jest oczywiście różny
ale m.in. dzięki zainteresowaniu centrów szeroko rozu
mianego outsourcingu, rynek biurowy w tych miastach
rozwija się bardzo dynamicznie.
Zdecydowanie mniejszą dynamiką rozwoju charaktery
zuje się miasto Kielce oraz inne miasta Polski wschodniej,
czyli Olsztyn, Białystok i Rzeszów. Czy mają one jednak
szanse dołączyć do czołówki?

Demografia
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0
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Stopa bezrobocia

Ludność

Wykres 1. Ludność i stopa bezrobocia
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Wykres 2. Liczba studentów
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Bezrobocie w Kielcach w lutym 2013 r. wynosiło 11,6%.
Spośród wymienionych miast wschodniej Polski, najniż
szym wskaźnikiem bezrobocia charakteryzuje się Rzeszów
(8,8%).

6.50%

O atrakcyjności miast dla najemców sektora BPO świadczy
m.in. liczba studentów i absolwentów, którzy w wielu cen
trach usług stanowią znaczną część pracowników. Oprócz
Lublina, pozostałe miasta w Polsce wschodniej są niewiel
kimi ośrodkami edukacyjnymi. Najwięcej osób studiuje
w Rzeszowie (54 000).

100 000

Największym miastem we wschodniej Polsce pod wzglę
dem liczby mieszkańców jest Lublin (348 600 osób), a naj
mniejszym Olsztyn (175 400 osób). Pośrodku stawki pla
sują się Kielce, które zamieszkuje około 202 000 osób.

200 000

Studenci

Zasoby biurowe w Kielcach oraz innych miastach wschod
niej Polski wynoszą około 303 000 m² powierzchni biurowej,
z tego 38% zlokalizowane jest w lubelskich biurowcach. Taka
wielkość zasobów biurowych jest niewielka w porównaniu
z miastami z dłuższą historią i zdecydowanie większym za
interesowaniem i aktywnością najemców.

0%

Warto również pamiętać, że o ile w największych miastach
duża część powierzchni biurowych znajduje się w budyn
kach zaprojektowanych jako biurowce, to w mniejszych
miastach bardzo często powierzchnie biurowe znajdują się
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w obiektach, które łączą w sobie funkcje mieszkalne, hote
lowe i/lub handlowo-usługowe z biurowymi. Często rów
nież właściciele tych nieruchomości prefererują sprzedaż
powierzchni zamiast jej najmu.
Poziom czynszów w miastach wschodniej Polski jest zdecy
dowanie niższy niż w miastach tradycyjnie postrzeganych
jako polskie centra BPO.

Swoje siedziby w Kielcach mają tak znane firmy, jak:
Kolporter, Grupa Kapitałowa Rovese (Cersanit, Opoczno),
GK Barlinek, NSK Bearings Polska, Nomi, DS Smith Polska
czy Echo Investment. Wszystkie z nich notowane są w ran
kingu największych polskich firm (Lista 500 tygodnika
„Polityka”).

Kielce – stolica województwa świętokrzyskiego, zamiesz
kana jest przez blisko 202 000 osób, z których ponad 64,5%,
to osoby w wieku produkcyjnym. W mieście funkcjonuje
11 szkół wyższych z 42 000 studentów oraz 14 000 absol
wentów rocznie.

Podaż powierzchni biurowej w Kielcach jest niewielka
i wynosi około 46 000 m², a największa inwestycja to Astra
Park zrealizowana w 2007 r. przez Echo Investment (16 400
m²). Pozostałe inwestycje biurowe to Kieleckie Centrum
Biznesu o powierzchni 10 000 m², trzy inwestycje lokal
nego dewelopera firmy Becher: Silver (3000 m²), Platinum
(4600 m²) oraz Red (4500 m²) oraz najnowszy biurowiec
firmy Apolloplast, który został ukończony w połowie
2012 r. (5100 m²).

Miasto znane jest również dzięki Targom Kielce, które
są jednym z liderów targowych w Polsce z 90 000 m²
powierzchni wystawienniczej, z czego 36 000 m² wypo
sażone jest w nowoczesną infrastrukturę. Targi Kielce
organizują ponad 70 wydarzeń, wśród których są m.in.
PLASTPOL (Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Two
rzyw Sztucznych i Gumy); MSPO (Międzynarodowy

W kolejnych latach rynek powierzchni biurowych
w Kielcach powinien powiększyć się o Park Biznesu,
czyli kompleks sześciu budynków biurowych, każdy o po
wierzchni około 6000 m². Inwestorem Parku Biznesu jest
City Core, czyli właściciel Kieleckiego Centrum Biznesu.
Park Biznesu ma szansę zostać objęty obszarem Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

Kielce

Popyt na powierzchnie biurowe w mieście generują głów
nie firmy lokalne, ale warto pamiętać również o znanych
polskich i międzynarodowych firmach (oprócz tych z Listy
500), które mają swoje siedziby w Kielcach m.in: Atar,
CCIG, Contact Center, Infover i Veolia Environment.

Wykres 3. Rynek biurowy w Polsce

Białystok 2%
Kielce 2%
Rzeszów 3%
Lublin 4%
Szczecin 5%

Olsztyn 1%

Kraków 22%

Wysokość czynszów w najlepszych budynkach biurowych
w mieście zawiera się miedzy 9 a 10 EUR/m²/miesiąc.

Lublin
Katowice 10%
Łódź 10%
Poznań 11%

Wrocław 17%

Trójmiasto 13%

Źródło: Savills

Salon Przemysłu Obronnego); AUTOSTRADA-POLSKA
(Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego);
SACROEXPO (Międzynarodowa Wystawa Budownictwa
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjo
naliów); AGROTECH (Międzynarodowe Targi Techniki
Rolniczej).

Lublin to miasto z największymi zasobami powierzchni biu
rowych we wschodniej Polsce. Podaż powierzchni biurowych
w Lublinie wynosi około 115 000 m², z czego ponad 60% zos
tało zrealizowane przez lokalnego dewelopera, firmę Centrum
Zana. Wśród inwestycji wybudowanych przez tego inwestora
są cztery budynki Gray Office Park o łącznej powierzchni
41 200 m² oraz Centrum Zana I i II (łącznie 15 800 m²), któ
re jednocześnie są największymi inwestycjami biurowymi w
mieście.
W najbliższych 18 miesiącach zasoby biurowe mogą po
większyć się o kolejne 30 000 m², m.in. dzięki inwestycji Nord
Office o powierzchni około 14 000 m², które buduje obecnie
Centrum Zana oraz JPBC Business Center o powierzchni
6200 m² firmy Hanesco-Nieruchomości.
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Współczynnik pustostanów w mieście na koniec 2012 r.
wynosił jedynie 3,1% i był najniższy w kraju.

Wysokość czynszów w najlepszych budynkach w Rzeszowie
zawiera się między 8 a 11 EUR/m²/miesiąc.

Poziom czynszów w najlepszych budynkach w mieście za
wiera się między 11 a 12 EUR/m²/miesiąc.

Olsztyn

Rzeszów
Zasoby biurowe w Rzeszowie szacujemy na niespełna
70 000 m², które zostały zrealizowe przez lokalnych dewelo
perów jak np. firmę MK Invest czy Star Europa Holding
i bardzo często są projektami, które łączą kilka funkcji spośród
mieszkaniowej, handlowo-usługowej czy hotelowej. Często
również powierzchnie biurowe w takich budynkach o miesza
nej funkcji przeznaczone są na sprzedaż, a wynajem nie jest
preferowaną formą przejęcia powierzchni.
Jedną z takich inwestycji, które łączą wszystkie funkcje jest
budowany obecnie Capital Towers o powierzchni użytkowej
95 000 m², będzie tam miejsce dla: 300 apartamentów, hotelu,
obiektów handlowo-usługowych oraz biur.

Podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Olsztynie sza
cujemy na około 30 000 m², z czego ponad 13 000 m² zlo
kalizowane jest w dwóch budynkach Cezal Business Park.
Drugi z budynków tego kompleksu został ukończony pod
koniec ubiegłego roku i oferuje biura w najwyższym stan
dardzie wykończenia.
Kilka innych budynków, jak np. Warmia Tower (6000 m²);
Centarus (16 000 m²) i Business Centre (5000 m²) mogą
w czasie kilku najbliższych lat podwoić zasoby biurowe.
Firmy, które otworzyły swoje centra usług w Olsztynie to
Citibank, Transcom oraz France Telecom.
Wysokość czynszów w najlepszych budynkach wynosi
8 – 12 EUR/m²/miesiąc.

Białystok
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Wykres 4. Czynsze

Źródło: Savills

Wielkość podaży powierzchni biu
rowej w mieście wynosi jedynie około
42 000 m², a najwiekszy biurowiec to
liczący blisko 9 tys. m2 Błękitny Wie
żowiec, siedziba m.in. Banku Gospo
darstwa Krajowego. W 2012 r. zakoń
czono budowę, rozbudowę i moderni
zację trzech budynków (siedziba firmy
Anatex, w którym istnieje możliwość
wynajęcia powierzchni biurowych,
modernizacja kamienicy przeprowa
dzona przez Tofra Invest oraz budynek
wybudowany przez Fedbet), dzięki
którym nowa podaż w ubiegłym roku
wyniosła około 5000 m².
Poziom czynszów w Białymstoku za
wiera się w przedziale 8 – 10 EUR/m²/
miesiąc.

Kolejną inwestycją, która ma szanse powstać w Rzeszowie
jest Konopnickiej Business Park, w którym na powierzchni
100 000 m² znaleźć się ma hotel, część mieszkaniowa oraz
biurowa.
Wśród firm z sektora BPO, którzy zainwestowali w Rzeszowie
są obecne m.in. DomData, City Interactive, Assecco, PZL
Rzeszów, ICN Polfa oraz Sanofi Aventis.
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Kielce and cities
of Eastern Poland

with an appetite for outsourcing

K

raków, Wrocław, Tricity, Poznań, Katowice and
Łódż with Szczecin and Lublin gaining on
popularity are the traditional and established
outsourcing locations in Poland. The level of attrac
tiveness of each city is different but in all of those cities
the office market is developing rather dynamic mostly
thanks to the outsourcing business.
The pace of development of office markets in Kielce and
other cities of Eastern Poland (Olsztyn, Białystok and
Rzeszów) is much lower. But is there a chance for them
to compete with the leaders?

Students
One of the reasons for cities to be attractive for BPO
sector is the number of students and graduates which
are often the majority of people employed in outsourcing
centres. Most of the cities in Eastern Poland, apart
from Lublin, are rather small higher education centres.
Excluding Lublin the highest number of students is in
Rzeszów (54,000).

Graph 2. Number of students

Demography & Economy
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The most populated city in Eastern Poland is Lublin
(348,600) and the least populated is Olsztyn (175,400).
The city of Kielce is inhabited by 202,000.
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The unemployment rate in Kielce in February 2013
reached 11.6%. The lowest unemployment rate was
recorded in Rzeszów – 8.8%.

50,000

100,000

K

ra
kó
W w
ro
cł
aw
Tr
ici
ty
Po
zn
ań
Łó
d
K
at ź
ow
ic
Sz e
cz
ec
in
Lu
bl
Rz in
es
zó
w
K
ie
l
Bi ce
ał
ys
to
O k
lsz
ty
n

0

Graph 1. Population and unemployment rate
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Office market in Eastern Poland
supply of office space in Kielce and other cities in
Eastern Poland is estimated at approx. 303,000 m² of
which 38% is located in Lublin. That amount of supply
is very limited when compared with cities with longer
history and stronger demand for office space.
Office stock in the biggest cities is mostly located in
purpose built buildings whereas in smaller cities it is
often located in mix-use complexes where residential,
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retail, hotel and office function is combined. Another
difference is that owners’ preference is to sale office
units rather than to lease them.
Rental levels are often much lower in Eastern Polish
cities than in the established office locations.

The supply of office space in Kielce is rather limited with
only 46,000 m², of which the biggest investment is Astra Park
built in 2007 by Echo Investment (16,400 m²). Other office
buildings in the city are Kielckie Centrum Biznesu (10,000
m²); three investments by Becher: Silver (3,000 m²), Platinum
(4,600 m²) and Red (4,500 m²) and the newest office building
completed in 2012 by Apolloplast (5,100 m²).

Kielce
The city of Kielce is the capital of świętokrzyskie
voivodeship and is inhabited by almost 202,000 people,
of which over 64.5% is in the production age.
There are 11 higher education institutions in the city
with 41,300 students and 14,000 graduates per year.

Graph 3. Office market in Poland

During the next few years Business Park by City Core (the
owner of Kieleckie Centrum Biznesu) plans to build six office
buildings of ca 6,000 m² each. Business Park is planned to be
a part of Special Economic Zone.
Most of the office demand is created by local companies
but, excluding companies listed at Lista 500, the city is also
a home to Atar, CCIG, Contact Center, Infover and Veolia
Environment.
The level of prime rents is between EUR 9 and 11/m²/month.

Białystok 2%
Kielce 2%
Rzeszów 3%
Lublin 4%
Szczecin 5%

Lublin

Olsztyn 1%

Kraków 22%

Katowice 10%
Łódź 10%
Poznań 11%

Wrocław 17%

Within the next 18 months supply is expected to increase
by ca 30,000 m², mostly thanks to Nord Office by Centrum
Zana (14,000 m²) and JPBC Business Center by Hanesco
Nieruchomości (6,200 m²).

Tricity 13%

Source: Savills

The city is well known thanks to Kielce Trade Fairs (Targi
Kielce), which with an offer of 90,000 m² of an exhibi
tion space of which 36,000 m² is equipped with all mod
ern utilities, is one of the Polish leaders. There are 70
events in Targi Kielce calendar including: PLASTPOL
(The International Fair of Plastics and Rubber Processing);
MSPO (International Defence Industry Exhibition);
AUTOSTRADA-POLSKA (International Fair of Road Con
struction Industry); SACROEXPO (International Exhibition
of Church Construction, Church Fittings and Furnishings
and Religious Art); AGROTECH (International Fair of Agri
cultural Techniques).
Some of Polish biggest companies (according to the ranking
by Polityka Lista 500) are headquartered in Kielce: Kolporter,
Grupa Kapitałowa Rovese (Cersanit, Opoczno), GK Barlinek,
NSK Bearings Polska, Nomi, DS Smith Polska and Echo
Investment.
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Lublin is the city with the biggest choice of office space in
Eastern Poland. Supply of office space is at approx. 115,000
m² of which over 60% was built by a local developer Centrum
Zana including four buildings of Gray Office Park with a total
area of 41,200 m² and two buildings of Centrum Zana (15,800
m²) which are also the biggest investments in the city.

At the end of 2012 vacancy rate in the city reached 3.1% and
was one of the lowest in the country.
Prime rents in Lublin are between EUR 11 and 12/m²/month.

Rzeszów
the size of office market in Rzeszów is estimated at almost
70,000 m² built by local developers like MK Invest and Star
Europa Holding. Often office function is combined with
residential, retail and hotel functions and is dedicated to be
sold not leased.
Currently constructed Capital Tower is a perfect example of
multi-use project. The usable area of the project is 95,000 m²
and will consist of offices, 300 apartments, hotel and retail.
Another project with office, residentail and hotel component
is Konopnickiej Business Park of 100,000 m².

nr 3/2013 (May/June)

Report

Citibank, Transcom and France Telecom
are the three outsourcing centres in
Olsztyn.

EUR/m2/month

Graph 4. Rents

Prime rents in Olsztyn vary between EUR
8 and 12/m²/month.
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The size of office market in Białystok
is estimated at approx. 42,000 m². The
biggest office building in terms of m² is the
headquarter office of Bank Gospodarstwa
Krajowego (9,000 m²) known as Błękitny
Wieżowiec (Blue Skyscraper).

DomData, City Interactive, Assecco, PZL Rzeszów, ICN
Polfa and Sanofi Aventis are some of the companies with
outsourcing centres in Rzeszów.

Three buildings adding 5,000 m² of office
space were completed in the city in 2012.
One was built from scratch by Fedbet, the
second was an enlargement of headquarter
office by Anatex where part of the space is dedicated for lease
and the third one was a redevelopment of a tenement house
in the city centre by Tofra Invest.

Prime rents in the city range from EUR 8 and 11/m²/month.

Prime rents in Białystok range from EUR 8 to 10/m²/month.

Source: Savills

Olsztyn
Supply of office space in Olsztyn is estimated at 30,000 m² of
which 13,000 m² is located in two building at Cezal Business
Park. The second building in the CBP was completed in 2012
and offers offices in the best quality in the city.
Several other buildings may double office stock in the city
in the next few years: Warmia Tower (6,000 m²); Centarus
(16,000 m²); Business Centre (5,000 m²).
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Rekrutacja do BPO

– wywiad z Moniką Petlic-Skoczylas,
Dyrektor Rekrutacji Stałych w GI Group
Outsourcing&More: Jaki jest potencjał
usług outsourcingowych w Polsce
w 2013 roku? Jak długo jeszcze ten
sektor będzie szansą na rozwój zawo
dowy dla młodych ludzi?
Monika Petlic-Skoczylas: Centra usług
outsourcingowych w Polsce stanowią
już ponad 40% wszystkich etatów
w Europie Środkowej i Wschodniej.
Polska należy do pierwszej piątki
państw pod względem liczby osób pra
cujących w tym sektorze. Według analiz
BPO w Polsce, zatrudnienie w centrach
usług stale rośnie, a łączna wartość
tego sektora w roku 2013 przekroczy
12 mld zł. Liczba etatów przekroczyła
do tej pory już ponad 100 tys., a wciąż
planowane są nowe inwestycje i otwie
rane nowe biura w różnych lokali
zacjach. Polska jest bardzo atrakcyjnym
regionem dla rozwoju centrów usług
głównie ze względu na niższe koszty
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Według analiz BPO
w Polsce, zatrudnienie
w centrach usług stale
rośnie, a łączna wartość
tego sektora w roku 2013
przekroczy 12 mld zł.
pracy, dużą dostępność nowoczesnych
powierzchni biurowych, wysoką kul
turę pracy, ale także znajomość języków
obcych i dobre położenie geograficzne
naszego kraju. To istotna wiadomość
dla pracowników i studentów, którzy
dzięki inwestycjom zagranicznych
potentatów mają większe szanse na
znalezienie pracy. Z moich obserwacji
wynika, że prognozy inwestycyjne dla
Polski pod względem nowych centrów
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usługowych, są dla nas bardzo optymis
tyczne. Spodziewamy się coraz to
nowych konsorcjów, które ulokują u nas
swój kapitał.
O&M: Na jakie stanowiska jest w tej
chwili najwięcej rekrutacji?
M. P.-S.: Na początku rozwoju branży
w Polsce świadczono jedynie naj
prostsze usługi w ramach telefonicznej
obsługi klienta (tzw. contact centers).
Na rozwój branży trzeba było poczekać
kilka lat. W 2007 r. w Polsce sektor był
już całkiem dobrze rozwinięty, a w tym
roku, w pierwszym kwartale, PAIiIZ
podpisał umowy na 35 projektów BPO/
SSC. Początkowo wiele centrów zaczęło
się specjalizować w usługach z zakresu:
finansów i księgowości, IT czy human
resources. Rekrutacje dotyczyły głównie
stanowisk w obszarze księgi głównej,
w obszarze zobowiązań i kosztów

Wywiad

oraz w obszarze należności
końca tego roku. Jeżeli chodzi
Specjaliści w BPO/SSC
i sprzedaży. Jeżeli chodzi
o języki egzotyczne, to zauwa
o IT, to stanowiska były zwią pracują w ponad 30 językach obcych, żamy wzrost liczby stanowisk
zane z telefoniczną obsługą
wymagających znajomości np.
zarówno tych popularnych,
klientów, natomiast w ob
hebrajskiego,
rumuńskiego
szarze HR zatrudniano zwykle
czy greckiego.
jak i tych egzotycznych.
specjalistów od różnych sys
temów oraz od naliczania płac. Obecnie jest to już pełen
O&M: A jak wygląda poziom wynagrodzeń na poszczególnych
wachlarz procesów od zaawansowanych analiz finansowych,
stanowiskach i od czego jest on uzależniony?
konsultingu poprzez obsługę prawną oraz kampanie marketin
gowe. Nowych procesów będzie coraz więcej. Już teraz obser
M. P.-S.: Wynagrodzenie jest uzależnione od wielu czynników.
wujemy, że BPO, z którymi współpracujemy w Polsce zlecają
Po pierwsze liczy się lokalizacja pracodawcy. W dużych
nam poszukiwania kolejnych nowych specjalistów z różnych
ośrodkach takich jak Warszawa zarobki są nieco wyższe
sektorów rynku. Nadal szukamy osób do usług finansowo
niż w innych miastach Polski takich jak np. Lublin, Radom,
-księgowych, ale także do działu zakupów, obsługi procesów
Kielce, Szczecin czy Bydgoszcz. Jeżeli BPO przyjmuje strategię
logistycznych, specjalistów do zarządzania bazami danych,
tzw. „lidera płacowego”, może w łatwy sposób przyciągnąć do
do szeroko rozumianych usług IT, do zarządzania ryzykiem,
siebie pracowników innych centrów usług, pozyskując osoby
obsługi podatkowej, a także do doradztwa strategicznego i kon
już przeszkolone i doświadczone. Jeżeli natomiast strategią
sultingu. W przyszłości możemy się spodziewać korelacji tych
jest obniżanie kosztów, to w takim przypadku poziom wyna
procesów z sektorem publicznym. Takie działania mają już
grodzeń zachęca głównie absolwentów. W drugiej kolejności
miejsce w Europie Zachodniej.
liczy się stanowisko i poziom w strukturze organizacyjnej. Naj
więcej zarabia się w Finance oraz IT, gdzie część centrów jest
O&M: Czy to oznacza, że osoby bez doświadczenia zawodo
dedykowana na wyłączność do obsługi tylko tych procesów
wego mają coraz mniejsze szanse na znalezienie pracy
biznesowych (KPO, ITO, LPO), a najmniej w Customer Service
w strukturach BPO?
i Accounting. W obrębie HR więcej zarabiają HR specjaliści niż
administratorzy personalni, czy osoby dedykowane do pay
M. P.-S.: Nie, pracodawcy z sektora są również bardzo otwarci
rollu. Liczy się wiedza i doświadczenie. Kluczową rolę odgry
na osoby bez doświadczenia. Chętnie rozpatrują aplikacje
wają również języki obce. Jeżeli władamy więcej niż jednym
absolwentów, ponieważ mają im do zaoferowania cały pakiet
językiem obcym oraz jeżeli język, który znamy, jest niszowy,
szkoleń oraz kompleksowe wdrożenie do zawodu. Liczy się
możemy spodziewać się wynagrodzenia wyższego o mniej
przede wszystkim wiedza kierunkowa, umiejętności oraz
więcej 500-700 PLN brutto.
znajomość, co najmniej dwóch języków obcych. Pracownicy
centrów wspierają wszystkie rynki świata, dlatego muszą mieć
Jeżeli chodzi o Accounting BPO/SSC to stanowiska junior
możliwość komunikacji z klientem w języku ojczystym, a także
specialist zaczynają się od poziomu 2500 PLN brutto, gdzie
biegle władać angielskim lub niemieckim, jako językiem ope
specjaliści mogą liczyć już na poziom 4000 a seniorzy na kwotę
racyjnym. Aby otworzyć przed studentami i absolwentami
5500 do 7000 PLN. Team Leaderzy rozpoczynają przedział od
możliwość rozwoju kompetencji, centra usług przygotowują
7000 do nawet 9000 w tym obszarze. W Finance wynagro
też bardzo często program praktyk, który daje możliwość zdo
dzenia są wyższe, bo poziom junior specialist rozpoczyna
bycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku.
się od 3500, gdzie specjaliści mogą już liczyć na kwotę 6000,
a seniorzy na przedział od 8000 do 10 000. Team Leaderzy
O&M: Na jakie języki jest teraz największe zapotrzebowanie?
przeciętnie zarabiają do 13 000. Najlepiej płatny jest sektor IT,
który rozpoczyna się od wynagrodzenia 3800. Specjaliści zara
M. P.-S.: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który z języków
biają już kwoty 7000, seniorzy 9000, a Team Leaderzy nawet
obcych umożliwi nam rozwój kariery w centrach usług
do 15 000.
w najbliższej przyszłości. Specjaliści w BPO/SSC pracują
w ponad 30 językach obcych, zarówno tych popularnych,
O&M: Jak wygląda proces rekrutacyjny od strony praktycznej?
jak i tych egzotycznych. W ostatnim czasie widzimy wzrost
zainteresowania językiem niemieckim i francuskim, ale także
M. P.-S.: Proces rekrutacyjny jest zazwyczaj kilkustopniowy
sporo rekrutacji realizujemy z hiszpańskim i portugalskim.
i obejmuje różne etapy w zależności od poszukiwanego
Ogromne zapotrzebowanie jest na języki niszowe należące
stanowiska. Aplikacje są selekcjonowane pod kątem poszu
do grupy skandynawskiej. Tutaj już od jakiegoś czasu wystę
kiwanych umiejętności oraz potencjału rozwojowego.
puje stała rekrutacja kandydatów. Jeżeli chodzi o liczby, to
Pierwszym etapem rekrutacji jest kontakt telefoniczny
większość centrów w Polsce chce zatrudnić ponad 200 osób do
z kandydatem, który ma na celu zebranie najważniejszych
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informacji na temat kandydata oraz
sprawdzenie znajomości języka angiel
skiego. Po pozytywnej ocenie jest on
zaproszony na kolejny etap rekrutacji –
rozmowę rekrutacyjną.
Rozmowa rekrutacyjna jest najczęściej
prowadzona w całości lub częściowo
w j. angielskim, bądź innym, wyma
ganym na dane stanowisko. Podczas
rozmowy kandydaci są pytani o ich do
tychczasowe doświadczenie zawodowe,
posiadane umiejętności i wiedzę przy
datną z punktu widzenia danego stano
wiska. Liczy się też motywacja oraz
przyszłe plany zawodowe. Jeśli na dane
stanowisko wymagane są dodatkowe
umiejętności, pracodawca sprawdza
je poprzez testy z wiedzy bądź case
studies. Po przeprowadzonej ocenie,
udzielana jest informacja zwrotna dla
kandydata. Aplikacje osób, którym się
nie udało przejść procesu są zachowy
wane w bazie i wykorzystywane przy
innych procesach w przyszłości.

O&M: Na jakie stanowiska najtrudniej
pozyskać specjalistów? Czy w Polsce
istnieje zjawisko migracji potencjalnych
pracowników?
M. P.-S.: Dla większości firm branży
BPO/SSC,
podstawową
przyczynę
odczuwanych problemów z rekru
tacją stanowi brak dostępnych kandy
datów z odpowiednimi kwalifikacjami
oraz brak doświadczenia zawodowego.
Pośród najtrudniejszych do obsadzenia
są stanowiska IT, inżynierskie, specjalis
tyczne finansowe i kierownicze. Naj
większym problemem wydaje się po
zyskanie pracowników ze znajomością
kilku języków obcych i jednocześnie
określonych kompetencjach specjalis
tycznych. Rozwiązania tej sytuacji
pracodawcy
poszukują najczęściej
w migracji zawodowej pracowników.
Zatrudnienie kandydatów z innych
miast w Polsce lub też z innych krajów
w Europie rozważa bardzo wielu praco
dawców. Bardzo często rekrutujemy
obcokrajowców, którzy stawiają na

r ozwój zawodowy i osiedlają się u nas na
stałe. Jeżeli chodzi natomiast o Polaków,
to obserwujemy dwie tendencje. Do
świadczeni pracownicy w Polsce nie
stety niechętnie chcą zmieniać miejsce
zamieszkania, mimo, że wiele firm ofe
ruje już ciekawe pakiety relokacyjne.
W przypadku osób bez doświadczenia
obserwujemy zupełnie inne zjawisko.
Absolwenci lub studenci z małych
miasteczek opuszczają swoje miejsca za
mieszkania, ale nie dlatego, że nie chcą
tam mieszkać, ale dlatego, że brakuje
inwestycji, gdzie mogą podjąć pracę.
Gdyby takie się pojawiły, wówczas naj
prawdopodobniej by zostali, a praco
dawca miałby wykształconą kadrę.

Monika Petlic-Skoczylas
Business Manager Search&Selection
Dyrektor Rekrutacji Stałych
Gi Group Sp z o.o.

Recruitment for BPO
– interview with Monika Petlic-Skoczylas,
Business Manager Search&Selection at Gi Group
Outsourcing&More: What is the poten
tial of outsourcing services in Poland
in 2013? How long will this sector be
a professional development opportunity
for young people?
Monika Petlic-Skoczylas: Outsourcing
service centres in Poland already ac
count for more than forty per cent of
all jobs in Central and Eastern Europe.
Poland is one of the top five countries
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According to analyses
of BPO in Poland,
employment in service
centres continues to
grow and the total value
of this sector will exceed
PLN 12 billion in 2013.
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for the number of employees in this
sector. According to analyses of BPO in
Poland, employment in service centres
continues to grow and the total value of
this sector will exceed PLN 12 billion in
2013. The number of jobs has exceeded
100,000 so far and new ventures are still
being planned and new offices are being
opened in various locations. Poland
is a very attractive region for the deve
lopment of service centres, mainly due

Interview

to lower labour costs, the high availability of modern office
space, the high work ethic among its population, as well as
the labour pool’s command of foreign languages and the ad
vantageous geographical location of our country. Countless
employees and students have more opportunities to find a job,
thanks to investments of major foreign companies. My obser
vations show that investment forecasts for Poland in terms of
new service centres are very optimistic. We expect more new
consortiums will invest their capital in Poland.

consulting. In the future, we can expect a correlation of these
processes with the public sector. Such actions are already
taking place in Western Europe.
O&M: Does that mean that persons without professional
experience have fewer chances to find a job inside BPO
structures?

No, employers from this sector are also very open to persons
without such experience. They are willing to consider
O&M: For which job positions are most recruitments being
graduates’ applications, because they can offer them a whole
held?
package of training courses and comprehensive induction.
What counts is mainly knowledge in the field concerned,
M. P.-S.: At the beginning of the development of the industry
skills and a command of at least two foreign languages.
in Poland, only the simplest services in the form of call centres
Centres’ employees support all markets of the world, so they
were provided. The development of the industry was to occur in
should be able to communicate with the client in his/her
a matter of a few years. In 2007,
native language and to have an
Specialists in BPO/SSC use more
the sector was already quite
excellent command of English
well developed in Poland and,
or German as an operating
than thirty foreign languages,
this year, the Polish Agency
language. In addition, to open
for Foreign Information and
competence
development
including both popular and exotic
Foreign Investments signed
opportunities to students and
languages, in their work.
agreements for thirty-five
graduates, service centres
BPO/SSC projects. Initially,
very often prepare intern
many centres specialised in services relating to finance,
programmes giving them opportunities to acquire experience
accountancy, IT or human resources. Recruitments concerned
in an international environment.
mainly positions in the fields of general bookkeeping,
liabilities, receivables and sales. Regarding IT, job positions
O&M: Which languages have the biggest demand now?
were connected with call centres, whereas specialists in
various systems and in the calculation of remuneration were
M. P.-S.: There is no clear answer which foreign language
employed in HR departments. Currently, IT offers a full range
will enable a candidate to develop a career in service centres
of jobs: from advanced financial analyses and consulting
in the near future. Specialists in BPO/SSC use more than
to legal services and marketing campaigns. The number
thirty foreign languages, including both popular and exotic
of new analytical professions in this field will continue to
languages, in their work. Recently, we have observed an
grow. Even now, we notice the BPOs that cooperate with us
increase of interest in German and French but we also carry
in Poland request us to search for new specialists in various
out much recruitment seeking proficiency in Spanish and
market sectors. We are still seeking specialists in financial and
Portuguese. There is huge demand for niche languages from
accountancy services but also for the purchasing department,
the Scandinavian group. Candidates have been recruited here
logistic process service, database management, IT services, risk
on a regular basis for some time. As to specific statistics, most
management, fiscal service as well as strategic consultancy and
centres in Poland want to have more than 200 employees by

nr 3/2013 (maj/czerwiec)

103

Interview

the end of this year. As far as exotic languages are concerned,
we see an increase in the number of jobs where a command
of languages such as Hebrew, Romanian or Greek is required.

check the candidate’s command of English. After a favourable
assessment, he is invited to the next stage of recruitment – the
recruitment interview.

O&M: And what is the remuneration level in particular jobs
and what does it depend on?

The recruitment interview is usually conducted as a whole or
partly in English or another language that is required for a given
job position. During the interview, candidates are asked about
their previous job experience, skills and knowledge useful
from the viewpoint of a given position. What also counts is
motivation and future professional plans. If additional skills
are required for a given position, the employer checks them
with knowledge tests or case studies. After the assessment is
completed, feedback is provided to the candidate. Applications
of persons who did not complete the process successfully are
saved in the database and used for other future situations.

M. P.-S.: The salary level depends on many factors. For one
thing, it is the location of the employer that counts. In large
centres such as Warsaw, earnings are slightly higher than in
other Polish cities, including Lublin, Radom, Kielce, Szczecin
or Bydgoszcz. If a BPO assumes the strategy of the “payroll
leader,” it can easily attract employees from other service
centres who are already trained and experienced. If, however,
the strategy is based on the lowering costs, the remuneration
level will attract mainly new graduates. In this second
alternative, it is the job position and level in the organisational
structure that counts. The highest salary level is in Finance
and IT, where part of the centres is dedicated exclusively to
the service of these business processes only (KPO, ITO, LPO),
and the lowest remuneration level is in Customer Service
and Accounting. HR specialists earn more than personal
administrators or persons dedicated to payroll do. What
counts is knowledge and experience. Foreign languages play
a key role, too. If the employee speaks more than one foreign
language, or if the language he/she knows is a niche language,
the employee can expect a higher remuneration by about an
additional PLN 500-700 (gross amount).
As to Accounting BPO/SSC, the lowest salary level for
the Junior Specialist position is PLN 2,500 (gross amount),
specialists can expect the remuneration level of PLN 4,000,
and senior employees earn PLN 5,500-7,000. The salary level
for Team Leaders in this area begins at PLN 7,000 and may even
reach as high as PLN 9,000. In Finance, remuneration levels
are higher, because a Junior Specialist can earn minimum
PLN 3,500, specialists can receive the amount of PLN 6,000,
and the bracket for senior employees ranges from PLN 8,000
to PLN 10,000. The average salary of Team Leaders is up to
PLN 13,000. The highest remuneration level is in the IT sector,
beginning at PLN 3,800. Specialists earn as much as PLN
7,000, senior employees earn PLN 9,000 and Team Leaders can
even earn PLN 15,000.

O&M: For which job positions is it the most difficult to acquire
specialists? Does the practice of relocating potential employees
exist in Poland?
M. P.-S.: For most of the companies from the BPO/SSC industry,
the primary reason for problems relating to recruitment is the
absence of available candidates with relevant qualifications
and the lack of professional experience. The job positions the
most difficult to fill are IT, engineering, specialist financial
and managerial positions. The biggest problem seems to
be the acquisition of employees with a command of several
foreign languages and specific specialist competencies at the
same time. Employers often consider transferring professional
employees to a new location as a solution to this situation.
A large number of employees consider relocating from other
Polish cities or from other European countries. Very often we
recruit foreigners who focus on professional development
and settle in Poland on a permanent basis. As far as Poles are
concerned, we can observe two tendencies. Unfortunately,
experienced employees in Poland are unwilling to relocate,
even though many companies offer interesting relocation
packages. In the case of persons without experience, we
observe something completely different. Graduates or students
in small towns are more willing to leave – not because they do
not want to live there but because of a lack of job opportunities
in their hometowns. If such investments emerged, they would
probably stay and the employer would have an educated staff.

O&M: What does the recruitment process look like from the
practical side?
M. P.-S.: The recruitment process usually consists of a few
levels and encompasses various stages depending on the job
position. Applications are selected according to skills being
sought and development potential. The first stage of recruit
ment is contacting the candidate by phone in order to collect
the most important information about the candidate and to
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Monika Petlic-Skoczylas
Business Manager Search&Selection, Dyrektor Rekrutacji Stałych
Gi Group Sp z o.o.
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Analiza
rynku pracy

w województwie
świętokrzyskim
Położenie i struktura demogra
ficzna województwa świętokrzy
skiego
Stolicą województwa świętokrzyskie
go są Kielce, miasto liczące 201 815
mieszkańców. Kielce stanowią silny
ośrodek gospodarczy, turystyczny
jak i wystawienniczy w regionie.
Kielce to również ważny węzeł ko
munikacyjny, przez który przebie
gają trasy krajowe i międzynarodowe
(m.in. droga ekspresowa S7 Gdańsk
– Elbląg – Warszawa – Radom).
Jednym z priorytetów Zarządu Woje
wództwa Świętokrzyskiego w per
spektywie lat 2007-2013, jest rozwój
infrastruktury transportowej. Jedną
z kluczowych inwestycji w tym ob
szarze jest budowa portu lotniczego
na terenie Obic i Grabowa w gmi
nach Morawica i Chmielnik, z pla
nowaną przepustowością 300- 500
tys. pasażerów rocznie. W chwili
obecnej najbliższe międzynarodowe
lotniska znajdują się w Krakowie
-Balicach, Katowicach-Pyrzowicach,
oraz Rzeszowie-Jasionce. Poprawa
funkcjonowania transportu w re
gionie jest kluczowym czynnikiem
z punktu widzenia przedsiębiorstw
pragnących lokować inwestycje na
tym terenie.

Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego z 2011 r. wojewódz
two świętokrzyskie zamieszkiwało
ogółem 1 278 166 mieszkańców.
Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2
wyniosła 108 osób. Udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym i pro
dukcyjnym wyniósł odpowiednio:
18,69%; 64,44% (dane GUS z 2010 r.).

Dobrze wykwalikowana
kadra pracowników,
to jeden z kluczowych
czynników przy ocenie
potencjalnych inwestycji
w regionie przez firmy.
Analiza rynku pracy i dostęp
ności pracowników
Region województwa świętokrzys
kiego charakteryzuje się relatywnie
wysokim poziomem bezrobocia. We
dług danych Urzędu Statystycznego
w Kielcach (28.02.2013 r.) stopa bezro
bocia rejestrowanego wyniosła 16,3%
i była wyższa w stosunku do stycznia
2013 r. o ok. 0,1%. Wysoki wskaźnik
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bezrobocia wskazuje na dużą dostęp
ność kandydatów na rynku pracy.
Kielce oraz województwo święto
krzyskie od dłuższego czasu jest
w obrębie zainteresowań inwestorów
nie tylko ze względu potencjał gospo
darczy regionu, ale przede wszystkim
ze względu na ośrodki akademickie
działające w tym regionie. Dobrze wy
kwalikowana kadra pracowników, to
jeden z kluczowych czynników przy
ocenie potencjalnych inwestycji w re
gionie przez firmy.
W województwie świętokrzyskim
funkcjonuje obecnie 15 uczelni wyż
szych, z czego 11 w Kielcach. W roku
2011 kształciło się w nich ok. 42 tys.
studentów. W każdym roku uczelnie
wyższe opuszcza ok. 14 tys. absol
wentów. Szeroka oferta programowa
uczelni na kierunkach ścisłych
jak i humanistycznych, połączona
z nauką języków obcych zapewnia
nowym inwestorom dostęp do kandy
datów o wymaganym wykształceniu.
W ostatnim czasie w związku z roz
wojem oferty dydaktycznej uczelni
wyższych w Kielcach, zaobserwo
wano wzmożone zainteresowanie
tymi ośrodkami przez studentów z in
nych miast np. Radomia.
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Analizując potencjał województwa świętokrzyskiego pod
kątem kapitału ludzkiego, należy zwrócić uwagę na liczbę
absolwentów kończących kierunki, będące w obszarze za
interesowań firm z sektora BPO/SSC, Customer Service,
Back Office. W roku 2011 liczba absolwentów przedsta
wiała się następująco:

W przypadku województwa świętokrzyskiego na uwagę
zasługuje fakt, że aż 96% studentów w Kielcach dekla
ruje posługiwanie się co najmniej jednym językiem
obcym, zaś 58% badanych studentów deklaruje posługi
wanie się przynajmniej dwoma językami obcymi.
Wykres 2. Deklarowana liczba języków, którymi posługują się studenci
w Kielcach

Tabela 1. Liczba absolwentów wg. wybranego profilu studiów w 2011 r.
Szkoły publiczne

Szkoły niepubliczne

Humanistyczne

619

222

Ekonomia i administracja

659

1118

Inżynieryjno-techniczne

617

85

Informatyczne

214

84

Suma

2109

en

d
j je

nie

jm

na

y
Prz

1509

Suma (uczelnie publiczne
i niepubliczne)

3618

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
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Firmy z sektora BPO/SSC w Polsce i na świecie kierują
swoje usługi na obsługę klientów z różnych regionów
geograficznych i kładą silny nacisk na znajomość ję
zyków obcych wśród kandydatów. W chwili obecnej
obserwujemy w Polsce silne zainteresowanie branży
BPO/SSC specjalistami posługujących się biegle mini
mum 2 językami obcymi: podstawowym wymaganiem
jest biegła znajomość języka angielskiego + znajomość
drugiego języka obcego (np. niemiecki, francuski). Poni
żej przyjrzyjmy się, jak w poszczególnych latach prezen
towała się liczba absolwentów kierunków filologicznych
w woj. świętokrzyskim:

Analiza poziomu wynagrodzeń na wybranych
stanowiskach w województwie świętokrzyskim
Analizując średnie wynagrodzenie w stolicach miast
wojewódzkich w 2012 r., przedstawiało się ono nastę
pująco:

Wykres 3. Wynagrodzenie brutto w stolicach miast wojewódzkich w 2012 r.
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Należy zwrócić uwagę, że średni koszt wynagrodzenia
brutto w województwie świętokrzyskim stanowi jeden
z najniższych w Polsce. Z danych Urzędu Statystycznego

nr 3/2013 (May/June)

Raport

w Kielcach w lutym 2013 r. wynika, że średnie miesięczne wynagro
dzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw dla całego województwa
świętokrzyskiego wyniosło 3052 zł. Dla porównania średnie mie
sięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w sektorze przedsiębiorstw
wyniosło 3710 zł brutto (dane GUS, luty 2013 r.).

Wykres 6. Średnie miesięczne wynagrodzenia brutto
w wybranych miastach wojewódzkich w działach finansów

i księgowości w 2012 r.
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Analiza poziomu wynagrodzeń w działach obsługi klienta w poszcze
gólnych miastach wskazuje na występujące dysproporcje.
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Przykładowy poziom wynagrodzeń w sektorze call center w woje
wództwie świętokrzyskim przedstawia się następująco:
Wykres 5. Wynagrodzenia pracowników sektora call center w woj. świętokrzyskim (w PLN
brutto)
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Województwo świętokrzyskie ma duży potencjał,
aby stać się ważnym ośrodkiem biznesowym dla
sektora BPO/SSC. W Polsce Wschodniej (woje
wództwo świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
podlaskie, lubelskie) funkcjonuje obecnie 47
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ugruntowaną pozycję na polskim rynku outsour
cingu usług. Niskie koszty pracy w województwie
świętokrzyskim, silne ośrodki akademickie, dobrze
wykształcona kadra oraz bogata oferta powierzchni
biurowych – to na pewno silne strony tego regionu.
Należy pamiętać, że światowy rynek pracy ulega
ciągłym zmianom. Zmienia się również zapotrzebo
wanie pracodawców na kompetencje i kwalifikacje
kandydatów. Tylko te regiony, które są w stanie
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nowoczesnych usług outsourcingowych.
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Poziom wynagrodzeń w działach finansowych i księgowości w 2012 r.
w wybranych miastach wojewódzkich przedstawiał się następująco:
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Gi Group jest jedną z wiodących na świecie firm,
dostarczającą rozwiązania dedykowane rozwojowi
rynku pracy m.in. praca tymczasowa, outsourcing,
rekrutacja stała i inne usługi komplementarne.
Od 1998 roku Gi Group na świecie wspiera
swoich Klientów w ponad 20 krajach, na trzech
kontynentach.
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Analysis of the
Labour Market

in the Świętokrzyskie
Voivodeship
Location and demographic
structure of the Świętokrzyskie
Voivodeship
The capital city of the Święto
krzyskie Voivodeship is Kielce
whose population is 201,815.
Kielce is an important economic,
tourist and exhibition centre in the
region. Kielce is also an important
transportation
hub
connecting
domestic and international routes
(e.g., the S7 expressway Gdańsk –
Elbląg – Warszawa – Radom). The
development of transportation infra
structure is one of the top priorities
of the Świętokrzyskie Voivodeship
government
in
its
2007-2013
financial agenda.
One of the key investments in this
area is constructing an airport for
the towns of Obice and Grabowo
in the Morawica and Chmielnik
administrative districts. The anti
cipated capacity would be 300,000500,000 passengers/ year. Currently,
the closest international airports
are in Kraków-Balice, KatowicePyrzowice and Rzeszów-Jasionka.
Transportation improvement in the
region is a key factor for enterprises
wishing to locate their ventures in
this region.
According to data published by the
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Main Statistical Office in 2011, the
population of the Świętokrzyskie
Voivodeship was 1,278,166 inhabi
tants with a population density of
108 people/1 km2. According to data
published by the Main Statistical
Office in 2010, percentages of
people of pre-employment and em
ployment age were 18.69% and
64.44%, respectively.

Tapping into a wellqualified labour pool is
one of the key elements
for companies assessing
prospective investments
in this region.
Labour market analysis and
availability of workers
The Świętokrzyskie Voivodeship is
characterised by a relatively high
unemployment rate. According to
data published by the Statistical
Office in Kielce (28 February 2013),
the rate of registered unemployment
was 16.3%, which is approx. 0.1%
higher than in January 2013. The
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high unemployment rate suggests
that the availability of workers on
the labour market is high.
Investors have been interested
in Kielce and the Świętokrzyskie
Voivodeship for quite a long time,
not only because of the region’s
economic potential, but mostly
because of academic centres in this
region. Tapping into a well-qualified
labour pool is one of the key elements
for companies assessing prospective
investments in this region.
There are fifteen higher education
institutions in the Świętokrzyskie
Voivodeship, 11 of which are located
in Kielce. In 2011, there were
around 42,000 students enrolled.
Each year, approx. 14,000 students
graduate. The wide scope of majors
in arts and sciences combined with
foreign language classes provides
new investors with access to welleducated candidates. Recently, due
to the growing range of majors,
higher interest among students from
other towns and cities, eg. Radom,
has been noticed.
Analysing the potential of the
Świętokrzyskie
Voivodeship
in
terms of human capital, companies
from the BPO/SSC, Customer
Service and Back Office sectors

Report

should note the number of graduates with majors who
remain within the area. In 2011, the number of graduates
was as follows:

Graph 2. Declared number of languages t
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Companies from the BPO/SSC sector in Poland and
worldwide provide services, notably, customer service in
different geographical locations, and strongly emphasise
candidates’ foreign language skills. Currently, the BPO/
SSC sector has been increasingly interested in specialists
speaking at least 2 foreign languages fluently: the basic
requirement is fluency in English and command of
another foreign language (eg. German, French). The
following chart presents the number of graduates in
foreign languages in the Świętokrzyskie Voivodeship by
year:

Source: Investor Assistance Centre in Kielce, based on the survey,
based on survey "Study of Human Capital in Poland - Students", 2010

Analysis of salaries for selected jobs in the Świę
tokrzyskie Voivodeship
Average monthly salary in provincial capitals in 2012
was as follows:

Graph 3. Average monthly gross salary in provincial capitals in 2012
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In the case of the Świętokrzyskie Voivodeship, it should
be noted that as much as 96% of students in Kielce state
that they speak at least one foreign language. 58% of

It should be noted that the average total employment cost
in the Świętokrzyskie Voivodeship is one of the lowest
in Poland. According to data published by the Statistical
Office in Kielce, in February 2003, the average monthly
gross salary in the industrial sector in the Świętokrzyskie
Voivodeship was PLN 3,052. In comparison, the average
monthly gross salary across Poland in the industrial
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sector was PLN 3,710 gross (data from the Central Statistical Office,
February 2013).

Graph 6. Average gross salary in selected cities in finances and
accountancy in 2012
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The level of salaries in the call centre sector in the Świętokrzyskie
Voivodeship is as follows:

Graph 5. Salaries of employees in the call centre sector in the Świętokrzyskie Voivode-

ship (in PLN gross)
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The Świętokrzyskie Voivodeship has huge potential
to become an important business centre for the BPO/
SSC sector. There are currently 47 outsourcing centres
in Eastern Poland (in Świętokrzyskie Voivodeship,
Warmia-Masuria Voivodeship, Podlasie Voivodeship,
and Lublin Voivodeship), which constitute an attractive
alternative for investors from the BPO sector whose
position in the Polish outsourcing market is stable.
Low labour costs in the Świętokrzyskie Voivodeship,
strong academic centres, a well-educated labour pool
and a wide selection of office spaces are the region’s
advantages.
Moreover, the global labour market is undergoing
constant changes. Employers’ demands for skills and
qualifications also change. Only regions which make
plans in advance and meet investors’ demands in
this respect can stand out in the modern outsourcing
market.
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Salaries in finances and accountancy in 2012 in selected cities are
as follows:
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Gi Group is one of global leaders providing so
lutions dedicated to the development of labour
market, such as temporary staffing, outsourcing,
search&selection and other complementary ser
vices. Since 1998, Gi Group has been supporting
its global Customers in over 20 countries, on
three continents.

Wywiad

Wdrażanie Lean Management
w Raiffeisen Insurance Agency

– wywiad z Anną Grajkowską, Prezesem Zarządu
oraz Małgorzatą Matak, kierownikiem projektu
Outsourcing&More: Jakie usługi świadczy Raiffeisen
Insurance Agency?
Anna Grajkowska: Prowadzimy dość szeroką działalność
związaną z usługami ubezpieczeniowymi, w tym wysta
wianie polis ubezpieczeniowych. To właśnie w tym zakresie
zdecydowaliśmy się dokonać zmian w sposobie pracy.
O&M: W jakiej sytuacji biznesowej zdecydowaliście się na
projekt optymalizacyjny i dlaczego?

zmienionych obszarów. W 2012 r. zdecydowaliśmy o uru
chomieniu projektu Lean. Wynikało to także z konieczności
wprowadzenia stabilności wśród pracowników, problemów
z przestawieniem się na nowe procesy obsługowe. Pracow
nicy nie czuli wystarczającego wsparcia ze strony mene
dżerów, którzy z kolei mieli problem z zarządzaniem pracą.
Zależało mi, żeby w tym projekcie, przy narzędziach, które
możemy zastosować uwierzyli, że procesy mogą funkcjo
nować poprawnie.
O&M: A jakie były główne wyzwania w projekcie?

AG: W lipcu 2011 r. byliśmy po wdrożeniu nowego sys
temu, który całkowicie zmienił procesy i zakresy pracy
pracowników. Nastąpiła potrzeba uporządkowania wielu

Małgorzata Matak: Po lipcu 2011 r. nie mieliśmy pełnego
obrazu naszej pracy, bo praca była poukrywana. Zlecenia
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przychodziły do pracowników z różnych źródeł i brak
było osób jednoznacznie odpowiedzialnych za poszcze
gólne zadania. Nie mieliśmy pełnej wiedzy na temat
pracy, jaką wykonuje zespół. Było dużo marnotrawstwa
i trudności wynikających z braku możliwości dokonania
szybkich i znaczących zmian w naszym systemie IT.
A podczas trwania projektu największym wyzwaniem
były postawy i rotacja pracowników. Mieliśmy do czy
nienia z oporem, także ze strony liderów.
O&M: W jaki sposób zostali zaangażowani pracownicy?
Co spowodowało, że projekt mimo oporów zakończył się
sukcesem?

 bsługi klientów. Obsługujemy ich obecnie na czas oraz
o
możemy, weryfikować dane, np. spadek sum ubezpie
czenia. Poprawa jakości obsługi zaowocowała chęcią
klientów do kontynuowania współpracy z nami. Jedno
cześnie mamy moce przerobowe, żeby tych klientów ob
służyć dzięki uwolnieniu czasu pracowników sprzedaży,
którzy dotychczas zajmowali się czynnościami adminis
tracyjnymi Przekładając to na liczby: sprzedaż polis na
taryfie indywidualnej była na poziomie 69 w styczniu
i 71 w lutym. Projekt Lean rozpoczęliśmy w marcu i od
tego momentu, ich liczba systematycznie rosła, pod
koniec roku było to już 300 polis na miesiąc. Jeżeli
chodzi o pierwszy kwartał bieżącego roku. to wystawi
liśmy już 934 polisy i jestem przekonana, że jesteśmy
w stanie zrobić więcej.

M.M: Największe zmiany widzę po wprowadzeniu
HarmoDESKU. Praca na tym narzędziu pobudziła
wszystkich pracowników. Codzienne spotkania przy ta
O&M: Wielokrotnie padła nazwa systemu HarmoDESK.
blicy z wynikami uświadomiły, że ma się duży wpływ
Jak to narzędzie wpłynęło na projekt?
na swoją pracę oraz sposób, w jaki się pracuje. Nastą
piła zmiana wśród liderów,
AG: HarmoDESK jest na
którzy uświadomili sobie,
rzędziem, które w pierw
... sprzedaż polis na taryfie
że mogą zmienić swoją
szej kolejności usprawniło
indywidualnej była na poziomie 69 pracę nad naszym podsta
rzeczywistość, a pracow
nikom wyraźnie pokazało,
wowym procesem i np. wy
że mogą wpłynąć na po w styczniu i 71 w lutym. Projekt Lean eliminowało ręczne przy
prawę swoich warunków,
dzielanie pracy. System
rozpoczęliśmy w marcu i od tego
jeśli tylko poprawią sposób
sam przydziela zadania wg
momentu, ich liczba systematycznie ustalonego statusu, określo
wykonywania swoich zadań
i usprawnią p
 racę.
nego przez menedżera.

rosła, pod koniec roku było to już 300

O&M: Jakie są główne
efekty projektu?

polis na miesiąc.

AG: Podnieśliśmy jakość i znacząco wzrosła produk
tywność. Co ważne, wydarzyło się to bez zmian w sys
temach IT, jedynie poprzez zmiany organizacyjne
i zmianę sposobu zarządzania. W wyniku projektu mog
liśmy uwolnić czas części pracowników i przekazać ich
do obsługi nowego produktu. Zespół obecnie realizuje
znaczący dodatkowy strumień pracy z działu sprzedaży.
Produktywność pracowników wzrosła o ponad 50%.
M.M: Obecnie mamy do czynienia z silniejszą świado
mością pracy liderów i pracowników. Dla mnie naj
większą radością jest uporządkowanie pracy, trans
parentność zespołu, a także to, że widzimy ile pracy
wypływa i d
 zięki komu.
O&M: W jaki sposób projekt przyczynił się do wzrostu
sprzedaży i uwolnienia możliwości?
AG: Dzięki zmianie oraz zarządzaniu sekcją polis po
przez narzędzie HarmoDESK, poprawiliśmy proces
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M.M: Wprowadzenie tego
narzędzia
było
bardzo
dobrym pomysłem. Pozwo
liło przypisać pracę do odpowiednich osób, a także
wyznaczyć zadania, które absolutnie nie powinny być
wykonywane przez dany zespół. Kluczowym elementem
było zebranie wszystkich zadań i przypisanie ich do
kompetentnych osób, a także zobrazowanie, jaka jest
pracochłonność danego zadania. Tego wcześniej nie
wiedzieliśmy, albo nasza wiedza nie zawsze, jak się
potem okazało, przekładała się na rzeczywistość. Istotne
jest, że z pewnością HarmoDESK jest narzędziem, które
w dużej mierze pomaga nam w zarządzaniu zespołem.
O&M: Jaką wartość dodaną, z perspektywy osoby zarzą
dzającej, wniosło to narzędzie?
AG: Według mnie jest to narzędzie bardzo proste i jako
prezes spółki codziennie na nim pracuję. Analizuję wy
konywaną pracę oraz wielkość zaległości oraz zadania
na kolejne dni. Pozwala mi to na zorientowanie się, na
jakim etapie wystawiania polis jesteśmy w danym mo
mencie i kontrolowanie tego procesu.
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O&M: Gdzie jest kluczowa wartość HarmoDESKu dla me
nedżera w zarządzaniu zespołem?
M.M: Narzędzie pokazuje na bieżąco ile jest pracy, w jakim
okresie jest wykonywana, co trzeba zaplanować na naj
bliższy okres. Pomaga w zarządzaniu zespołem poprzez
cele oraz w rozliczaniu pracowników z ich pracy.
O&M: Wyobraźmy sobie, że wdrażacie Lean bez narzędzia
jakim jest HarmoDESK.
M.M: Z perspektywy czasu wydaje mi się, że byłoby to
bardzo trudne. Na pewno projekt przyniósłby efekty dużo
mniejsze, niż osiągnęliśmy przy użyciu HarmoDESK-u.
Narzędzie, które pokazuje ile mamy pracy, ile każdy pra
cownik z osobna jej wykonuje i w jakim czasie, jest bardzo
cenne. Przed wdrożeniem, ze względu na lokalizację
w Ostrołęce nie miałam wiedzy, o tym co się dzieje. Na
rzędzie pozwalało mi zobaczyć na bieżąco, czy zespół pnie
się w górę, czy coś się zmienia.
O&M: Jakie są Wasze doświadczenia jeżeli chodzi o wdro
żenie HarmoDESK-u jako systemu informatycznego?
AG: Proces trwał krótko i skutecznie, co we wdrożeniach
systemów informatycznych jest dosyć trudne i rzadkie.
Okres od momentu złożenia zamówienia do jego realizacji

był nadspodziewanie krótki, a BOS – dostawca systemu
rozumie potrzeby biznesu i szybko reaguje w momencie,
kiedy już z nimi pracujemy.
O&M: Projekt realizowaliście samodzielnie?
AG: Zależało nam, aby doświadczona firma oceniła sytu
ację w jakiej się znajdujemy i spróbowała ją zmienić,
a także wpłynęła na zwiększenie efektywności pracow
ników. Ważne było przeanalizowanie i wskazanie miejsc,
w których można najszybciej odzyskać zasoby i usprawnić
procesy, a w rezultacie zwiększyć sprzedaż ubezpieczeń.
Dlatego do projektu zaangażowaliśmy f irmę 4 Results.
O&M: To, co wykonaliście, teoretycznie moglibyście
zrobić sami….
AG: Samodzielnie wprowadzając projekt, uspraw
nialibyśmy oczywiście proces, jednak efekty byłyby
z pewnością znacznie mniejsze i odczuwalne w dużo
późniejszym czasie. Dzięki zaangażowaniu konsul
tantów 4 Results zdobyliśmy know how, które możemy
wykorzystywać do dalszej pracy nad usprawnieniem
procesów.
O&M: Dziękuję za rozmowę.
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Implementation of Lean Management
at Raiffeisen Insurance Agency
– Interview with Anna Grajkowska, Chairman of
the Board and Małgorzata Matak, a project manager

Outsourcing&More: What services
Raiffeisen Insurance Agency?

are

provided

by

Anna Grajkowska: We provide a quite wide range of
insurance services, including the issuance of insurance
policies. It is in this respect that we decided to make
a change in the way we work.
O&M: In what business state did you decide to implament
an optimisation project and why?

M.M: The biggest change I see is after the implementation
of HarmoDESK. Work on this tool has stimulated all
employees. Daily meetings at a table with results made us
realise that we have a big impact on our work and the way
we do it. There is a change among leaders who became
aware that they could influence their reality, and the staff
understood that they could improve their conditions, if
only they improve the way of performing their tasks and
streamline their work.
O&M: What are the main results of the project?

AG: In July 2011, we were just after implementation of
a new system that completely changed the processes and
scopes of work of employees. There was a need to organize
many of the areas we changed. In 2012, we decided to
launch the Lean project. This resulted also from the need
for stability among employees and problems with switching
to new operating processes. Employees did not feel enough
support from managers who, in turn, had a problem
with management of work. What I really wanted to make
employees believe that processes can function properly
with the use of tools we have at our disposal.
O&M: What were the main challenges in the project?
Małgorzata Matak: After July 2011, we did not have
a complete picture of our work, because the work was
hidden. Orders came to workers from a variety of sources,
and there was a lack of persons clearly responsible for
specific tasks. We did not have the full knowledge of work
done by the team. There was a lot of wastage and difficulties
arising from the inability to make rapid and significant
changes in our IT system. And during the course of the
project, the biggest problem constituted employee attitude
and turnover. We had to deal with resistance, even from
our leaders.
O&M: How have the employees been involved? What
made the project successful despite the resistance?
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AG: We increased the quality and observed a significant
increase in productivity. Importantly, it happened without
changes to IT systems, but only through organizational
changes and a change in management methods. As
a result of the project, we could release some employees
and move them to work with a new product. Currently,
the team continues to execute a significant additional
stream of work in the sales department. Productivity of
employees increased by over 50%.
M.M: Currently, there is a stronger awareness of work
of leaders and employees. To me, the greatest joy is to
organize work, to see the transparency of the team, and
also to see how much work is done and by whom.
O&M: How does the project contribute to the increase in
sales and the release of opportunities?
AG: By changing and managing the policy team, through
HarmoDESK tool we improved the customer service
process. We serve them on time and we can verify data
such as reduction of sums insured. The improvement in
the quality of customer service has resulted in customers’
desire to cooperate with us. At the same time we have the
production capacity to serve these customers by freeing
time of sales staff, who were engaged in administrative
tasks; just to put it in figures: sales of policies on
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individual tariff was at the level of 69 in January and
71 in February. The Lean project began in March and
since then, the numbers steadily increased; at the end of
the year, it was already 300 policies per month. As for
the first quarter of this year, we have already issued 934
policies and I am confident that we can do more.
O&M: The name of the HarmoDESK system was recalled
several times. How has this tool contributed to the
project?
AG: HarmoDESK is a tool that has greatly improved
our work on our basic process and, e.g. has eliminated
manual delegation of tasks. The system assigns tasks
according to a fixed status, defined by the manager.

O&M: Imagine that you implament Lean without
HarmoDESK.
M.M: In retrospect, it seems to me that it would be very
difficult. Certainly, the project results would be much
less satisfactory than those achieved using HarmoDESK.
A tool that shows what the workload is, how much work
is done by a particular employee and within what time
is very valuable. Prior to the implementation, due to
the location in Ostrołęka, I had no knowledge of what
was going on. This tool allowed me to see, on a regular
basis, whether our team is on the up, and if things are
changing.
O&M: What are your experiences with regard to the
implementation of HarmoDESK as an IT system?

M.M: The introduction of
this tool was a very good
AG: The process was brief
... sales of policies on individual
idea. It allowed assigning
and effective, which is quite
tasks to the right people, tariff was at the level of 69 in January difficult and rare in terms
and indicating tasks that
of implementation of infor
and 71 in February. The Lean project mation systems. The period
definitely should not be
performed by a given team.
the time an order un
began in March and since then, the from
A key element was to gather
til its implementation was
all tasks and to assign them numbers steadily increased; at the end surprisingly short, and BOS
to competent people, as
- our system provider well as imaging how labour of the year, it was already 300 policies understands the business
-intensive a given task is.
needs and responds quickly
per month.
This previously did not
while processing them.
know it previously or, as it
later turned out, our knowledge not always translated
O&M: Did you carry out the project on your own?
into reality. What is important is that HarmoDESK is
a tool that largely helps us to manage a team.
AG: We needed an experienced company to assess the
situation in which we were and to try to change it,
O&M: What added value, from the perspective of
and also to contribute to increasing the efficiency of
management, has this tool brought?
employees. It was important to analyse and identify the
places where you can quickly recover resources and
AG: As far as I am concerned, it is a very simple tool
streamline processes, resulting in increased sales of
and, as president of the company, I work on it every day.
insurance. Therefore, we cooperated with 4 Results.
I analyse the work performed and the amount of arrears
and the tasks for the next days. This allows me to know
O&M: What you have done, in theory, you could have
at what stage of policy issuance we are currently and to
done on your own....
control the process.
AG: Implementing a project on our own, we would have
O&M: Where is the core value of HarmoDESKu for
streamlined the process, but the effect would certainly
a manager that facilitates team management?
be much smaller and visible much later. Thanks to the
involvement of 4 Results consultants, we gained knowM.M: The tool provides us with information on the current
how, which we can use to continue to work on improving
workload, on the period of time in which the work is
our processes.
performed and what needs to be planned for the upcoming
period. It facilitates team management by objectives,
O&M: Thank you for your time.
and performance-based assessment of employees.
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Studium przypadku

Raiffeisen Insurance Agency zwiększa efektywność

wdrażając rozwiązania z zakresu Lean Management z systemem HarmoDESK

POTRZEBA
Klienci oraz sprzedawcy oczekiwali poprawy termino
wości wystawianych polis.
Jednocześnie, by wzmocnić sprzedaż, nastąpiła potrzeba
uwolnienia czasu w dziale sprzedaży i przeniesienia wy
konywanych zadań do zespołu polis.
Przeniesienie pracy do zespołu, pomimo zwiększenia ilości
pracy o 30%, miało się odbyć bez wzrostu zatrudnienia.

CO WDROŻONO
 System informatyczny HarmoDESK, umożliwiający
automatyczną dystrybucję pracy, raportowanie on-line
mierników efektywności i kolejki zadań (w ciągu jed
nego miesiąca).
 Tablice wizualizacyjne, macierz kompetencji, spot
kania dzienne, elementy 5S oraz szereg usprawnień
zapewniających większy komfort i wydajność pracy.
 Poziomy umiejętności wykonywania poszczególnych
zadań w 5-cio stopniowej skali.
 Standardy pracy oraz nowy sposób instruktażu pra
cowników.

„Dzięki szybkiemu wdrożeniu HarmoDESK’u
od razu miałam możliwość monitorowania
on-line terminowości i efektywności pracy
każdego pracownika. Narzędzie pozwoliło na
szybkie reagowanie i wyciąganie wniosków
z zebranych danych do dalszych działań
optymalizacyjnych”
Anna Grajkowska,
Prezes Zarządu
Produktywność pracowników podczas wdrożenia
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 Systematyczne zwiększanie produktywności (wykres
obok).
 Wzrost aktywnej sprzedaży z 70 do 300 polis mie
sięcznie w ciągu dziewięciu miesięcy (430%).
 Doprowadzenie do terminowego wystawiania polis
(zgodnie z SLA).
 Odciążenie kierowników liniowych od ręcznej dystry
bucji pracy, przez co mają więcej czasu
 na kluczowe działania.
 Możliwość szybkiego reagowania i wyciągania wnio
sków na podstawie bieżącej informacji zarządczej
w zakresie kolejki zadań i czasach realizacji w po
dziale na typy zadań i pracowników.
 Zwiększenie umiejętności pracowników poprzez mul
tiskilling i zmniejszenie ograniczeń związanych z rea
lizacją prac w okresie ich dużego natężenia.
 Zwiększono bezpieczeństwo i radykalnie skrócono
czas wdrażania pracowników do nowych zadań.
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Raiffeisen Insurance Agency wyspecjalizowana jest
w kreowaniu produktów oraz programów ubezpieczeniowych, stanowiących wartość dodaną dla klientów
– instytucji finansowych. Należy do austriackiej Grupy
Bankowej Raiffeisen, wiodącej instytucji finansowej
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Raiffeisen Insurance Agency obsługuje kompleksowo
umowy ubezpieczenia wszelkiego mienia, w tym pojazdów
i nieruchomości.
Partnerami biznesowymi Raiffeisen Insurance Agency są
firmy ubezpieczeniowe i leasingowe.
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4 Results
4 Results jest partnerem w podnoszeniu efektywności
operacyjnej firm usługowych. Angażuje i buduje zespoły
liderów optymalizacji, którym przekazuje know-how
oraz współtworzy rozwiązania dopasowane do specyfiki
i oczekiwań swoich Klientów. Towarzyszy w zmianach
od etapu diagnozy poprzez planowanie, testowanie,
wdrażanie, a następnie utrwalenie zmian. Specjalizuje się
w świadczeniu usług dla centrów operacyjnych.

nr 3/2013 (May/June)

Case Study

Raiffeisen Insurance Agency increases its efficiency

by implementing solutions in the field of Lean Management with the HarmoDESK system

NEED
Customers and advisers expected to improve the timeliness
of issued policies.
At the same time, to enhance the sale, there was a need to
free up time in the sales department and to transfer certain
tasks to the policy team.
Transferring work to the team, despite the increase in the
load work by 30%, was to take place without an increase
in employment.

Raiffeisen Insurance Agency is specialized in creating
insurance products and programs constituting an added
value for customers - financial institutions. It belongs to the
Austrian Raiffeisen Banking Group, the leading financial
institutions in the countries of Central and Eastern Europe.
Raiffeisen Insurance Agency deals with comprehensive
property insurance contracts, including vehicles and real
estate.
Business Partners of Raiffeisen Insurance Agency are
insurance and leasing companies.

WHAT HAS BEEN IMPLEMENTED
 The HarmoDESK information system, which allows
automatic distribution of work, on-line reporting of
indicators of effectiveness and task queue (within one
month).
 Visualisation tables, competence matrix, daily meet
ings, 5S elements and a number of improvements to
ensure greater comfort and productivity.
 Levels of ability to perform individual tasks on
a 5-point scale.
 Labour standards and a new way of training staff.

"Thanks to the rapid implementation of
HarmoDESK, I was immediately able to carry
out on-line monitoring of the timeliness and
effectiveness of all workers. This tool allowed
us to react quickly and draw conclusions based
on the data collected for further optimization
measures"
Anna Grajkowska,
Chairman of the Board
Productivity of employees during implementation
400
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RESULTS
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+3,2%
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1st month

2nd month

3rd month

4th month

250

 A systematic increase in productivity (see the chart).
 An increase in active sales from 70 to 300 policies per
month over nine months (430%).
 Achieving timely issuance of policies (according to
SLA).
 Relieving line managers of manual work delegation,
and hence they have more time for their key activities.
 The ability to quickly react and draw conclusions
based on the current management information con
cerning a task queue and execution times, broken
down by types of jobs and employees.
 Increasing the skills of employees through multiskilling
and reducing restrictions concerning execution of
work during the peak time.
 Increased security and dramatically shortened the
work orientation time.
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4 Results
4 Results – partners with service companies in increasing
their operational efficiency. It engages and develops teams
of optimalization leaders to which know-how is transferred
and it co-creates solutions tailored to the specific needs
and expectations of the clients. Participates in change from
the diagnostic phase, through planning, testing, imple
menting and then reinforcing changes. Specializes in provi
ding services to Operations Centers.
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Outsourcing
Sił Sprzedaży
P

roces sprzedaży, podobnie jak procesy finansowo
-księgowe, obsługi klienta, procesy prawne i wiele in
nych również może być oddany w outsourcing. Kon
trowersyjne? Tak, szczególnie że większość przedsiębiorstw
postrzega sprzedaż jako swój „core business” i podstawę
działalności. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy sprzedaż, to
główna działalność spółek, czy może raczej proces wspoma
gający ich działalność? A jak jest w firmach telekomunika
cyjnych, kosmetycznych, farmaceutycznych – czy te branże
mają tylko własne siły sprzedaży? Otóż niekoniecznie. Te
lekomunikacja skupia się na świadczeniu usług transmisji
głosu, danych, kolokacji, hostingu i innych wyszukanych
usługach. Firmy kosmetyczne i farmaceutyczne wytwarzają
leki, kremy, maści, balsamy i inne specyfiki. Powyższe bran
że i wiele innych korzysta z profesjonalnych zewnętrznych
sił sprzedaży – z outsourcingu sił sprzedaży.

komórkowe, urządzenia mobilne, aplikacje i systemy rapor
towania i wiele innych. W większości przypadków proces
outsourcingu sił sprzedaży jest przygotowywany pod kon
kretne potrzeby klienta i składają się na niego rekrutacja,
szkolenia, bieżące zarządzanie, raportowanie oraz kontrola
pracy.

A na czym to polega? Czy outsourcing sił sprzedaży to „po
zbycie się” marketingu, strategii, kierownictwa odpowie
dzialnego za sprzedaż i rozliczanie zewnętrznej firmy za
wyniki, czy może raczej coś innego? Jeśli spojrzymy na de
finicję „outsourcingu sił sprzedaży” jaką na swoich stronach
internetowych podają firmy trudniące się tymi procesami
znajdziemy tam takie opisy jak m.in.: „realizacja sprzedaży
i tworzenie sieci dystrybucyjnych”, „wykorzystywanie zaso
bów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmio
tom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowa
nia własnego przedsiębiorstwa”, „usługa, która umożliwia
klientom szybki, elastyczny i efektywny kosztowo dostęp do
przeszkolonych i znających swój rynek Przedstawicieli Han
dlowych”, „zlecenie agencji zewnętrznej rekrutacji, szkoleń
sprzedażowych, nadzoru i raportowania”

W Polsce outsourcing sił sprzedaży jest bardzo popularny.
Na rynku działa ponad 20 profesjonalnych firm trudnią
cych się taką działalnością. Są obecne w dużych i małych
miastach, a ich siły sprzedaży pokrywają terytorium całego
kraju i swoją pracą wspierają takie firmy jak Orange, Tchi
bo, Maybelline, Polkomtel, Danone, Bayer i wiele innych.
Firmy te są też jednymi z najbardziej ulubionych klientów
branży długoterminowego wynajmu aut, dzięki czemu
mają wpływ na pozytywne wyniki innego sektora outsour
cingowego jakim jest Car Fleet Management.

Wszystkie wymienione wyżej definicje zmierzają ku jed
nemu wspólnemu opisowi – Outsourcing Sił Sprzedaży, to
korzystanie z doświadczenia i zasobów firmy zewnętrznej
wyspecjalizowanej w dotarciu do punktów masowej sprze
daży lub ostatecznego odbiorcy przy wykorzystaniu wszel
kich możliwych narzędzi niezbędnych do wykonania takiej
pracy. Narzędziami mogą być floty samochodów, telefony
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Decydując się na korzystanie z outsourcingu sił sprzedaży
firmy zyskują większą elastyczność kadrową, kontrolę nad
kosztami, szybki dostęp do ekspertów i doświadczonych
pracowników. Oustourcingowe siły sprzedaży działają we
dług podobnych standardów jak etatowi pracownicy, mają
ustalane minimalne ilości wizyt w punktach handlowych,
minimalne cele sprzedażowe, działania mające na celu mo
nitorowanie konkurencji czy też określone zasady raporto
wania.

Firmy oferujące usługi outsourcingu sił sprzedaży na ogół
świadczą dodatkowe usługi, które uzupełniają ich ofer
tę i wspólnie dopełniają proces sprzedażowy. Usługami
tymi są merchandising, obsługa hostessowa oraz program
tajemniczego klienta. Merchandising, to proces wsparcia
sprzedaży, polegający na jak najlepszej ekspozycji towaru
w sklepach celem maksymalnego zwiększenia sprzedaży
konkretnego produktu. Obsługa hostessowa to dodatkowe
zachęcanie kupującego do dokonania zakupu konkretnego
produktu, a tajemniczy klient to kontrola prawidłowości
przebiegu całego procesu sprzedaży.
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Sales Force
Outsourcing
T

he sales process, as well as
financial and accounting
processes, customer service,
legal processes and many others can
also be carried out through outsour
cing. Controversial? Yes, especially
that most companies perceive sale
as their “core business” and the base
of their activity. But is this really
the case? Is sale the main activity of
companies, or is it rather a process
supporting their business activities?
And how does it look like in tele
communications, cosmetic and phar
maceutical companies? Do these in
dustries have only their own sales
force? Well, not necessarily. Tele
communications industry focuses on
the provision of voice, data, colloca
tion, hosting, and other specialised
services. Cosmetic and pharmaceu
tical companies produce medicines,
creams, ointments, lotions, and other
specifics. These industries and many
others take advantage of professional
external sales force - sales force out
sourcing.
And what does it consist in? Does
outsourcing of sales force aim at
“getting rid of ” marketing, stra
tegy and management responsible
for sales and evaluation of external
companies based on their results, or
is it perhaps about something else?
If we look at the definition of “out
sourcing of sales force” provided by
companies specialised in these pro
cesses on their websites, we find
there such descriptions as “execu
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tion of sale processes and creation
of distribution networks”, “use of
external resources, appointing spe
cialist entities to carry out processes
necessary for business operation”,
“service that allows customers quick,
flexible and cost-effective access to
trained Sale Representatives familiar
with their market”, “appointing an
external agency to carry out recruit
ment, sales training, supervision and
reporting tasks”.
All these definitions have a common
denominator – Sales Force Outsour
cing is the use of the expertise and
resources of an external company
specialised in reaching the point of
mass sale or the end customer using
all available tools necessary to per
form such work. Such tools can be
fleets of cars, mobile phones, mobile
devices, applications and reporting
systems, and many others. In most
cases, the process of outsourcing
of sales force is customised to meet
specific customer needs involving
recruitment, training, ongoing mana
gement, reporting and work super
vision.
Deciding on the use of outsourcing
of sales force, companies gain greater
flexibility in staffing, cost control,
quick access to experts and expe
rienced workers. Outsourced sales
force operates according to stan
dards similar to those of full-time
employees, it is required to pay an
indicated number of visits to points
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of sale, it has minimum sales targets
defined, carries out activities aimed at
monitoring competition, and abides
by specific rules of reporting.
In Poland, outsourcing of sales force
is very popular. On the market there
are over 20 professional companies
specialised in such activities. They
are present in large and small cities,
and their sales force covers the whole
country; they support such compa
nies as Orange, Tchibo, Maybelline,
Polkomtel, Danone, Bayer and many
others. These companies are also
among the most favourite customers
of the long-term car rental sector, so
they have a positive impact on the
results of another outsourcing sector
which is Car Fleet Management.
Companies offering sales force out
sourcing services usually provide
also additional services that comple
ment their offer and, hence, the sales
process. The services include mer
chandising, promotions worker ser
vices and the mystery shopper pro
gram. Merchandising is a sales-sup
porting process and consists in best
display of the goods in shops in order
to maximize sales of a particular
product. Promotions workers addi
tionally encourage buyers to pur
chase a particular product, and the
mystery shopper guarantees super
vision of the entire sales p
 rocess.
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Personel promocyjny,

jako element wsparcia sprzedaży

Pokaż mi swój profil, a po
wiem Ci, czy jesteś
Czasy, w których żyjemy i wa
runki nas otaczające weryfikują
system działania każdej firmy,
każdego dnia. I tak tutaj chyba
beztrosko możemy zaryzykować
stwierdzenie – nie można Cię
„wygooglować – nie istniejesz”.
Idąc dalej – wiemy, że pojawia
się także „porzekadło”, mówią
ce o nieistnieniu w przypadku
braku profilu na Facebooku.
Tak działa obecnie potęga sieci.
Bez niej ani rusz. Nie przypo
minam sobie zresztą, czy kiedy
kolwiek zdarzyło mi się wyko
nać telefon do jakiegokolwiek
usługodawcy, jeśli nie byłam
w stanie odszukać go pomiędzy
wynikami wyszukiwarki. Jes
teśmy tego świadomi, walczymy
o odpowiednią pozycję pośród
milionów wyników, szukamy

najodpowiedniejszych
fraz
i słów, które w magiczny sposób
wyniosą nas na googlowy piede
stał.

Hostessa też człowiek!
Zatrzymuję się jednak na chwi
lę i przyglądam się bliżej. Www
itd. Enter. Czekam. Wodzę mysz
ką, czytam, przeglądam… - Za
kładka „Kontakt”. Klik i telefon
w dłoń. Wykręcam numer, po
drugiej stronie mniej lub bar
dziej zautomatyzowana centra
la/sekretariat i wreszcie głos:
„Witam serdecznie! W czym
mogę pomóc?”. Wreszcie czło
wiek!
I tu kolejne przebudzenie. Wiem
bowiem, a i Wy to wiecie, że bez
ludzi, z choćby najlepiej zbudo
waną witryną internetową, na
którą mieliśmy potężny budżet,
ze świetnie funkcjonującym fan

page’em i różnorodnymi rozwią
zaniami, usprawniającymi nasze
działania w sieci – zawodowo
(na dłuższą metę prywatnie rów
nież) - nic nie znaczymy i nic nie
zarobimy. A przecież – nie ukry
wajmy – o to nam chodzi.
Mówię o ludziach, którzy dla nas
pracują, na rzecz nas pracują, od
nas kupują i nasze sprzedają,
o nas mówią i o nas piszą. Mó
wię również o ludziach, którzy
oddaleni od nas szczeblem firm
marketingowych – trafiają bez
pośrednio do klienta, konsu
menta, użytkownika. Tego zado
wolonego, ciekawego i zupełnie
obojętnego i narzekającego z za
sady.

Autor/Author:
Pola Czapska
Partner/Wspólnik w
Oregano Group s.c.
Wielbicielka swojej pracy,
pracowników i rynku
eventowego, z ciągłą
potrzebą rozwoju i głodem
wiedzy na każdy temat.
Prywatnie miłośniczka
polskiej Zatoki Puckiej
i Suwalszczyzny, „po
godzinach” gotująca dla
Przyjaciół.

A to po prostu Personel promo
cyjny. Hostessa i Promotor (nie
mylić z Host – to pojęcie nie ist
nieje!).

nr 3/2013 (maj/czerwiec)

121

Artykuły

W tle słyszę właśnie tzw. „buczenie” widowni. Jakie to proza
iczne. Bo przecież Personel promocyjny, bo któż to taki, bo to
przecież tylko (!) „Hostesski”, bo jakie to ma znaczenie. Tak
do kwestii podchodzi właściwie cała branża marketingowa
i każdy, kto temu zaprzeczy, będzie dla mnie jedynie potwier
dzeniem istnienia wyjątków.

„Taką niewielką konferencję to mogą Państwo zrobić za ile?” to
w moich działaniach nic innego, jak „Ile kosztują u Państwa
Hostessy?”. Na takie pytania albo nie powinno się w ogóle od
powiadać, albo odpowiadać na równi z pytaniem, np.: „Nie
wiem, może za dwa zyle”.

Jak? Gdzie? Kiedy?
Wiemy doskonale, jak niewiele firm obejdzie się bez Przed
stawicieli Handlowych. Ale to świetnie przeszkolona Hostes
sa rozmawia z „Panią Marysią” i z „Panem Jankiem”, którzy
produkt/usługę kupią. Czy zdajecie sobie sprawy, że zdarzyły
się realizacje, przy których wykorzystana została obecność Ho
stess przy działaniach prosprzedażowych i osiągi dochodziły
do 300% wyższych wyników, niż bez ich obecności?! Niemoż
liwe? A jednak.

Może za dwa zyle…
Zapominamy niestety, jak ważnym narzędziem są ludzie.
W przypadku Personelu promocyjnego dodatkowo zapo
minamy, że - tak na początek – to ludzie, a następnie jak
ważnym i cennym mogą być „narzędziem”. Oczywiście sto
sujemy to „narzędzie” na mniejszą lub większą skalę, jes
teśmy tego „narzędzia” świadomi i wielokrotnie szukamy
budżetów, aby móc z niego skorzystać, przy czym zupełnie
nie analizujemy jego wartości i nie odnosimy się w związku
z tą wartością do owego „narzędzia” z właściwym mu sza
cunkiem. A początek osiągnięcia celu w tym zakresie to
brief. Dobry brief.
Kliencie drogi, Kliencie zainteresowany, Kliencie mądry –
nie ma się czego bać i nie warto być mądrzejszym niż się
jest. Myślę, że cała „branża podwykonawcza” zgodzi się ze
mną chórem, iż niestety – największy problem dzisiejszych
prac marketingowych, to źle sformułowane zapytania.
Bardzo źle sformułowane zapytania.
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W przypadku Personelu promocyjnego zapytanie niewiele
odbiega zasadami od jakiegokolwiek innego. Warto jednak
przede wszystkim odpowiedzieć sobie samemu na pytania,
kiedy i czego potrzebujemy, jakie chcemy osiągnąć efekty,
jakie są nasze cele, jak chcielibyśmy być reprezentowani, bo
przecież to nic innego, jak chwilowe zastępowanie swojej
twarzy uśmiechniętą, młodą twarzą Personelu promocyj
nego. Ponadto, dobrze zastanowić się, czy mamy jakieś szcze
gólne wymagania, które być może nie są standardowymi wy
tycznymi itp.
Najłatwiej byłoby to podzielić na kilka zasad, zgodnie z któ
rymi postępując, mamy ogromną szansę na całkiem szybką
wycenę:
- Im więcej detali, tym mniej pytań zwrotnych.
- Kiedy? Gdzie? Jak długo? Po co?
- Określenie liczby osób Personelu promocyjnego, niez
będnych do osiągnięcia celu.
- Określenie wymagań odnośnie usług dodatkowych w pos
taci stylizacji, działań logistycznych etc.
Przedstawienie wytycznych, choćby zgodnie z tym prostym
schematem, na pewno ułatwi komunikację i współpracę,
umocni wizerunek profesjonalisty w oczach potencjalnego
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podwykonawcy, a z pewnością pozwoli na wycenę, gdyż –
TAK! – wszystkie te elementy weryfikują koszty.

Poszukiwany/Poszukiwana
Istnieje kolejna kluczowa kwestia – kogo się spodziewamy,
kogo szukamy, kogo chcemy widzieć w roli „promocyjnego
reprezentanta”? Nie oszukujmy się – przecież zdajemy sobie
sprawę, że za pensję Asystenta (nie ujmując rzecz jasna
nikomu) nie zatrudnimy CEO. Dla niezorientowanych – ta za
sada działa wszędzie!
Jeśli posiadamy skromny budżet – nie silmy się na oczeki
wania w postaci Pań rodem spod skrzydła Joanny Krupy i Anji
Rubik. Przecież profesjonalny i doświadczony podwykonawca
zarekomenduje nam świetne dziewczyny, które swoją komu
nikatywnością i urodą również przyciągną zainteresowanych,
a i niezainteresowani nagle okażą się częścią grupy targetowej.

Szanuj Specjalistę swego!
Koniecznie pamiętajmy też o odpowiednim sformułowaniu
wspomnianej kwestii – „Po co?”. Doskonale wiemy, że
obecnie podziałom na różnorodne typy działań marketingo
wych nie ma końca. Jednak dobra Agencja Personelu promo
cyjnego/ Hostess i Promotorów inaczej podejdzie do tematyki
konferencji prasowej, inaczej do międzynarodowych targów,
jeszcze inaczej do imprezy integracyjnej, która zgromadzi
300 pracowników firmy, czy ambientowych działań z począt
kiem lata na ulicach największych miast Polski. Każda z tych
formuł wymaga adekwatnej wyceny i propozycji Personelu.
Dorzucę tylko – i tyczy się to generalnie outsourcingu –
warto sugerować się doświadczonymi podwykonawcami.
Warto sugerować się specjalistami . W końcu „ich sztuka” jest
im najlepiej znana.
Moja praca zmusiła mnie również dość dawno do kilku
innych wniosków – podwykonawca ma obowiązek być
gotowy do pracy zawsze, zgodnie z wytycznymi Klienta.
Nawet tymi przekazanymi 3 tygodnie temu mailowo, na
które odpowiedzieliśmy wyceną i/lub ofertą, nie otrzymując
odpowiedzi aż do wczoraj wieczorem, gdy Klient akurat miał
dostęp do maila, a termin realizacji wypada za 3 dni.
W przypadku pracy z choćby największymi specjalistami,
stosując powyższą zasadę, mamy niewielkie szanse na prawi
dłowo wykonane przez podwykonawcę zlecenie.

wanym zawodowo. To moja strona medalu. Ale jest jeszcze
druga – życie codzienne. Jest trudne, wymaga ciągłej walki
o środki utrzymania, jeśli wykształcenie jest istotnym celem
życiowym. Nie ma czasu na czekanie, nie można sobie na
nie pozwolić. To niejednokrotnie strona medalu należąca do
Personelu promocyjnego.
Klient zwlekając zbyt długo z decyzją odnośnie wybranych
osób (w standardzie – spośród zaproponowanych przez
Agencję osób Klient sam dobiera te najbardziej mu odpowia
dające) – ogranicza także własne możliwości, gdyż dziś „dos
tępna Anka”, jutro jest już „zajęta”. Niestety w przypadku
informacji o braku dalszej dyspozycyjności wybranych Pań/
Panów, obrusza się „brakiem profesjonalizmu” podwyko
nawcy.

Po prostu
Błędy Agencji i Klientów (a tu znajdziemy wszystkie szczeble
i branże) to nieskończona lista. Klient powinien podejmować
decyzję szybko, a Agencja powinna sugerować, aby to robił.
Klient powinien odpowiednio do oczekiwań dysponować
budżetem, a Agencja powinna jasno komunikować, czego
w danym budżecie można się spodziewać. Klient powinien
przekazywać profesjonalne briefy (w każdym zakresie),
a Agencja mimo wszystko powinna zadawać właściwe
pytania.

Komu, komu, bo idę do domu?!
Rynek jest pełny konkurencji i wymaga ogromnego zaanga
żowania, aby pracując uczciwie być w pełni usatysfakcjono

Mimo powyższego – jestem dobrej myśli i wierzę, że być
może potrzebujemy po prostu czasu, ogłady zawodowej,
profesjonalizmu i solidności. Po prostu.
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Hostess services

as part of the sales support

Show me your profile, and I will tell you IF you
are

Hostess is a human being too!

The times we live in and the surrounding reality verify
the system of each company’s operation each day. And
therefore it seems that here we can jauntily risk stating
that if you cannot be ‘googled’, you do not exist. To go
further, we know that there is also a ‘saying’ about one’s
non-existence without a Facebook profile.

However, I stop by for a moment and take a closer look.
Www, etc. Enter. I am waiting. I maneuver the mouse,
read, browse… the “Contacts” tab. A click and I take the
phone. I insert the number and on the other side there
is a more or less automated exchange or secretariat and
finally a voice: “Welcome! How can I help you?”. Finally,
a human being!

This is how nowadays the power of the web works.
You cannot go anywhere without the web. By the way,
I cannot remember a situation when I would call any
service provider without being able to find them on the
list of search engine results. We are aware of this, we
fight for a proper position among millions of results, we
search for the most suitable phrases and words which
would magically bring us to the Google pedestal.

And here you awaken again. It is because I know, and
you know it too, that without people, even with a
perfectly structured website to which we have allocated a
considerable budget, with a brilliantly functioning fanpage
and diverse solutions, which all make our Internet activity
more skillful, professionally (and in a long-term in private
life too), we mean nothing and we earn nothing. And, let’s
face the truth, this is what we want.
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I am talking about people who work
for us, for our benefit, who buy from
us and sell our products, talk about us
and write about us. I am saying also
about people who, separated from us
with a level of marketing companies,
directly reach the client, consumer
and user. The satisfied and curious
one and the totally indifferent one,
who complains on principle.
And this is simply the Promotional
Personnel. The Hostess and the
Promotor (do not confuse it with the
Host – this expression does not exist!).
In the background I can hear the so
called “booeing” of the audience. How
prosaic. Because ‘it is the Promotional
Personnel’, because ‘who is this?’ –
they are only (!) “the silly Hostesses”,
because ‘of what importance is this?’.
This is the approach to this issue of
basically all the marketing sector, and
everyone who will deny this for me
will be only a proof that exceptions
exist.
We know perfectly well what a scarce
number of entrepreneurs can do
without Sales Representatives. But
it is a well-skilled Hostess who talks
with “Mrs Mary” or “Mr John”, who
will buy the product/service. Do you
realize that there have taken place
projects which involved the presence
of Hostesses during the pro-sale
activities and the performance reached
up to 300% more than without their
contribution?! Impossible? These are
facts.

Maybe for a few quids…
Unfortunately, we tend to forget how
important tool the people are. In the
case of the Promotional Personnel, we
additionally forget that, just for the
start, they are people and then, what
an important and precious “tool” they
can be. Obviously, we apply this “tool”
on a large or small scale, we aware of
the existence of this “tool” and we

often search for a budget which will
allow us to use it; yet, on the other
hand, we do not analyse its value and
not realizing this value, we do not
pay proper respect to this “tool”, and
the starting point to achieve the goal
using it is a brief. A good brief.
Dear Client, Dear Interested Client,
Wise Client – there is nothing to be
scared of and it does not pay off to
be wiser than you really are. I believe
that the entire “subcontracting sector”
will agree with me in chorus that
unfortunately the biggest problem
for the today’s marketing activities
are badly formulated inquiries. Very
badly formulated inquiries.
“How much can you do such a small
conference for?” – as for my scope of
activities this means nothing more
than: “How much do your Hostesses
cost?”. Such questions should either
be left unanswered or answered at an
equal level, e.g.: “I don’t know, let’s
say for two quids”.

How? Where? When?
As for the Promotional Personnel an
inquiry is not much different from
any other case. However, first of
all, it is good to answer oneself the
questions of when and what we need,
what effects we want to achieve, what
the goals are and how we would like
to be represented, as it is nothing else
than a momentary replacement of our
face with a smiling young face of the
Promotional Personnel. Furthermore,
it is advisable to think whether we
have any particular requirements
that may not be standard guidelines,
etc.
The easiest way is to divide all this
into a few rules which, if followed,
can give us a great chance of quite
a prompt evaluation:
- The more details, the fewer feedback
questions;
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- When? Where? How long? What for?;
- Defining the number of Promotional
Personnel necessary to achieve the
objective;
- Defining the requirements regarding
additional services such as styling,
logistics, etc.;
Presentation of guidelines, at least
according to a simple diagram, will
certainly facilitate communication and
cooperation, foster the professional
image in the eyes of the prospective
subcontractor and certainly will allow
making an evaluation as - YES! - all
these elements verify the costs.

Hostess/Promotor Most Wanted!
There is another key issue – whom
do we expect, whom do we look for,
whom do we want to see in the role
of our “promotional representative”?
Let’s face the truth – we should be
aware that a salary of an Assistant
(obviously not depreciating any
body), we cannot employ a CEO. For
those not well-oriented – this rule
works everywhere!
If we have a meager budget, let’s
not expect Ladies from the league of
Joanna Krupa or Anja Rubik. A pro
fessional and experienced subcon
tractor will certainly recommend
great girls who, with their excellent
communication skills and nice ap
pearance, will also draw in the in
terested customers and the uninter
ested ones will suddenly turn out to
be a part of the target group.

Respect your Specialist!
We must also necessarily remember
about suitable formulation of the
afore-said question of “What for?”.
We perfectly know that currently
marketing activities are subject to
countless divisions. Nonetheless,
a good Promotional Personnel /
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Hostesses and Promotors/ Agency will take a different
approach to a press conference than to an international
fair, a bonding event gathering 300 company’s workers
and yet another one to ambient activities at the beginning
of summer taking place on the streets of the largest
Polish cities. Each of these formulas requires an adequate
evaluation and Personnel proposal.
I will only add one thing, and it is about outsourcing in
general – it pays off to follow the suggestions of experienced
subcontractors. It is pays off to follow the suggestions of
specialists. All in all, they know best their own “craft”.
My job made me make a few other conclusions quite
a long time ago – the subcontractor has to be ready to
work always, as per the Client’s instructions. Even those
submitted 3 weeks ago by e-mail, to which we replied with
an evaluation and/or an offer and did not receive an answer
until yesterday, when the Client happened to have access
to the e-mail box, while the date of performing the project
falls in 3 days.

But there is also another one – daily life. It is difficult; it
needs a continuous fight for means of support, if education
is an essential life goal. There is no time to lose, one cannot
afford it. And this is frequently the side of the coin applying
to the Promotional Personnel.
By waiting for too long to make the decision regarding the
selected people (it is standard that the Client chooses on
their own the most suitable people from among the ones
proposed by the Agency), the Client reduces also their
own possibilities as the girl who is “available” today, may
be “taken” tomorrow. Unfortunately, in the case of being
informed about the selected Ladies/Gentlemen being no
longer available, the Client is appalled by “the lack of the
subcontractor’s professionalism”.

As simple as that.

Anybody interested?!

Mistakes of the Agency and Clients (and here we can
find any levels and market sectors) comprise an endless
list. The Client should take decisions promptly, and the
Agency should suggest this. The Client should have
a budget proportional to their expectations, and the Agency
should clearly communicate what can be expected within
a given budget. The Client should deliver professional
briefs (within any scope), and the Agency, still should ask
relevant questions.

The market is very competitive and requires a huge
commitment in order to, working honestly, be fully satisfied
with one’s professional life. This is one side of the coin.

In spite of the above – I have good feelings and we
may simply need more time, good manners at work,
professionalism and reliability. As simple as that.

Even being the greatest specialists, applying the abovementioned rule we have a little chance of a correct
subcontractor’s performance of the order.
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Rozwiązania w zakresie wewnętrznej
komunikacji marketingowej
w kanale detalicznym
– wywiad z Rafałem Maciosem,
Menedżerem w POS360
Outsourcing&More: Jakie zmiany można zaobserwować
w zakresie komunikacji in store w kanale detalicznym?

O&M: Detal to jednak nie tylko sklepy. Co z pozostałą częścią
rynku?

Rafał Macios: Czasy kiedy komunikacja POS opierała się na
umieszczeniu woblera z informacją „superpromocja” minęły
bezpowrotnie. Dostępność prostych nośników jest tak duża,
że straciła swoją wartość komunikacyjną. Obecnie rynek
oczekuje więcej, czegoś wyróżniającego się, niestandardo
wego, wręcz „szytego na miarę”.

RM: Tak, to prawda, ale istnieją również zaawansowane roz
wiązania dla innych typów punktów. Już od pewnego czasu
można zaobserwować pojawiające się kioski, reklamujące
branżę telekomunikacyjną. To nie są nowe kioski. Jednak
dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym i pro
dukcji elementów dopasowanych do konkretnego punktu,
wyglądają tak, jak gdyby wyjechały z taśmy produkcyjnej.
Całość natomiast stanowi świetną reklamę, budując świa
domość marki i zwiększając sprzedaż. Realizacją takiego
projektu również zajmują się specjaliści, dostarczając kom
pleksowej usługi.

O&M: Jak zatem sprostać oczekiwaniom rynku?
RM: Ważne jest indywidualne podejście. Już kilkanaście lat
temu rynek rozgraniczył detal, sieci, HoReCa itd. Obecnie
widać na rynku kolejny etap tych podziałów w ramach kon
kretnych kanałów sprzedaży. Inny rodzaj komunikacji trafia
do jakościowych punktów, a inny do nieco słabszych. Naj
lepsze punkty mogą liczyć na indywidualne podejście.
O&M: Indywidualne, czyli jakie?
RM: Dedykowane dla konkretnych punktów. Jest wiele
firm które zdecydowały się na takie rozwiązania. Dobrym
przykładem jest branża tytoniowa, która proponuje swoim
najlepszym klientom meble i wewnętrzne wyposażenie,
dopasowane do danego punktu, implementując jednocześnie
własne rozwiązania komunikacyjne – ekrany LCD, wbudo
wane ekspozytory i inne materiały POS.
O&M: Nie każdą firmę stać jednak na utrzymanie działu zaj
mującego się indywidualną komunikacją marketingową.
RM: I rzadko która taki dział posiada. Tu z pomocą przy
chodzą specjaliści, firmy oferujące usługi kompleksowe; od
pozyskania takiego punktu, przez kreację i produkcję mate
riałów, aż po montaż i obsługę serwisową.

O&M: A jak te rozwiązania mają się do kanału nowoczesne
go?
RM: Kanał nowoczesny rządzi się własnymi prawami. Tam
większość materiałów komunikacyjnych jest w pewien
sposób zunifikowana. Są sieci, które oddały zarządzanie
komunikacją in store we własnych halach firmom zew
nętrznym. W szeroko rozumianym detalu nie jest to jeszcze
możliwe. Są firmy zajmujące się expresową wymianą komu
nikacji cyklowej, ale robią to na zlecenie konkretnych produ
centów np. branża tytoniowa.
O&M: Czego zatem możemy spodziewać się w zakresie mate
riałów komunikacyjnych dla detalu?
RM: Cały czas rozwiązań niestandardowych. Rynek szybko
się nasyca, a klienta szybko nudzi monotonia, co nie jest
celem działania żadnego działu marketingu. Ten rynek ma
jeszcze potencjał. Jeżeli ktoś dostarczy materiał bądź usługę,
która zapewni trwałość, widoczność i ciągłość komunikacji
przez określony czas, odniesie sukces.
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Solutions for internal marketing communication
in the retail channel
– Interview with Rafał Macios, Manager at
Outsourcing&More: What changes can we observe in in-store
communication in the retail channel?
Rafał Macios: Times when the POS communication involved
hanging out a “Super Deal!” wobbler are gone for good. Simple
promotional carriers have been so vastly available that they
have lost their communication appeal. At present, the market
is expecting more, something that stands out, something nonstandard, simply “tailor-made”.
O&M: How do you meet market expectations then?
RM: Individual approach is essential. Already several years
ago the market divided itself into retail, chains, HoReCa sectors
etc. Currently we can observe further division within specific
sales channels. Different communication will be addressed to
quality outlets and different one to low key places. The best
outlets can count on individual treatment.

RM: And hardly any firm has it. It is specialists who can
give you a hand here i.e. full-service companies that will
win the outlet for you, create and produce the materials
and deal with the assembly and service support.
O&M: Retail sector is not just shops, what about the rest
of the market?
RM: Yes, it is true, but there are also advanced solutions
for other types of outlets. Already for some time we can
observe kiosks that have started advertising the tele
communications sector. They are not new kiosks. Yet,
thanks to advanced technical solutions and production of
elements that are customized to every specific outlet, they
look like they have just come off the production line. As
a whole they make excellent advertising points since they
are building brand awareness and driving sales. These
projects are the domain of full-service specialized firms,
too.

O&M: Individual treatment, meaning what?
RM: Dedicated to specific outlets. There are many firms
who have decided to adopt this solution. Tobacco sector
is a good example, as it offers its best clients furniture and
interior equipment accommodated to the specific outlet
while implementing its own communication solutions – LCD
screens, built-in displays and other POS materials.
O&M: Not every company can afford to keep a department
dealing with individual marketing communication.

O&M: And what is the relevance of these solutions for
the modern channel?
RM: The modern channel abides by its own rules. There,
the majority of communication materials are unified in
a certain way. There are chains which have outsourced
the in-store communication management in their own
shopping floors. This is not yet possible in the broadly
understood retail sector. There are firms that can deal with
express exchange of periodical communication, but they
get their commissions from specific manufacturers – the
tobacco sector for instance.
O&M: What can we expect in terms of communication
materials for the retail sector?
RM: Continuously non-standard solutions. The market
saturates quickly, and the customer gets quickly bored with
monotony, and that could possibly not be the objective
of any marketing department. This market still has
a potential. If you manage to provide a material or service
that will make your communication last, stay visible and
ensure continuity over a certain time, you will succeed.
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Tajemniczy klient

R

ozwój konkurencyjności, automatyzacja procesów,
coraz większa walka o utrzymanie klienta powoduje,
że firmy coraz częściej zaczynają poważnie traktować
jakość jako nadrzędny element w obsłudze klienta. Jakość ob
sługi można polepszać poprzez szereg szkoleń, programów
coachingowych, ale także poprzez coraz częściej doceniany
program „tajemniczego klienta”. Jest to popularny sposób
„testowania” własnego personelu i tym samym potwierdzania
prawidłowego obsługiwania najcenniejszego dobra dla orga
nizacji, jakim są jej klienci.
Tajemniczy klient, czy inaczej „Mystery shopper” to proces,
który funkcjonuje zarówno w sklepach, restauracjach, jak
i innych organizacjach, które w pośredni lub bezpośredni
sposób obsługują klientów. Jest to proces, w którym zleca
jącym jest organizacja, zainteresowana kontrolą poprawności
pracy swoich własnych pracowników, franczyzobiorców lub
podwykonawców. W przypadku bezpośredniej obsługi, np.
w sklepach, zadaniem osoby realizującej program tajemni
czego klienta jest sprawdzenie zarówno prawidłowości cen
produktów oznaczanych na półkach wystawienniczych, jak
również wiedzy pracowników sklepu o ofercie produktowej
i logistyce powierzchni handlowej, a także prawidłowość na
liczania cen w punkcie kasowym i finalnie rozliczenie należ
ności. Część ze sklepów zwraca uwagę na sprawdzanie pro
duktów w opakowaniach, które mogłyby zostać podmienione

Jest to popularny sposób „testowania”
własnego personelu i tym samym
potwierdzania prawidłowego
obsługiwania najcenniejszego dobra
dla organizacji, jakim są jej klienci.
przez nieuczciwych klientów – i także to jest ujęte w procesie
kontroli jakości.
W przypadku bezpośredniej pracy tajemniczego klienta moż
liwe są co najmniej dwa sposoby zakończenia procesu. Pierw
szym jest wezwanie przedstawiciela kierownictwa punktu
handlowego i podsumowanie przeprowadzonej akcji kon
trolnej. Drugim sposobem jest wyjście ze sklepu i późniejszy
kontakt z kierownictwem celem przedstawienia pełnego ra
portu z przeprowadzonego procesu.
Inaczej sprawa ma się w procesach telefonicznej obsługi
klienta, które wymagają bardzo dokładnego przygotowania
scenariusza rozmów. Skrypty, jakimi posługują się telefoniczni
tajemniczy klienci, są przygotowywane w taki sposób, aby
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 bardzo precyzyjny feedback schodzący na sam dół – ważne,
by nie był „filtrowany” na wyższych szczeblach zarzą
dzania, co blokuje proces poprawy i doskonalenia,
 szkolenie pracowników po przeprowadzonym badaniu
w celu poprawy wybranych elementów,
 powtórzenie badania po treningu pracowników,
 bliska współpraca między Klientem a organizatorem ba
dania w celu jak najbardziej dokładnego przygotowania
narzędzi, pracowników, raportu, planu treningowego,
 szeroki zakres badań – wyeliminowanie bądź ograniczenie
sytuacji, w której badaniu podlega non stop ta sama osoba
(na przykład z racji godzin pracy), dotarcie do jak naj
szerszej próby pracowników podlegających badaniu,
 jasny cel – co chcemy wychwycić i co poprawić, skupie
nie uwagi na konkretnych zagadnieniach – unikanie pu
łapki typu „spróbujemy poprawić wszystko”.

sprawdzić jak najwięcej wrażliwych, z punktu widzenia klien
ta, obszarów. Część z call center, które zajmują się obsługą pro
cesu Mystery Shopper, poza kompetencjami miękkimi, bada
także empatię w głosie rozmówcy, proaktywność, aktywność
sprzedażową, wyważoną asertywość i inne kompetencje. Ra
porty dla zleceniodawców są bardzo dokładne, analizujące
kompleksowo przeprowadzoną rozmowę telefoniczną. Wyniki
badania tajemniczego klienta, są przedstawiane zarówno kie
rownictwu jak i audytowanym osobom, celem rzetelnej anali
zy nieprawidłowości i ustalenia kolejnych działań usprawnia
jących obsługę klienta. Telefoniczne kampanie Mystery Shop
per powinny być ponawiane w kilku cyklach, aby upewnić
się, że proces obsługi klienta ulega poprawie.
Zadaliśmy dostawcom usług telefonicznych kampanii tajem
niczego klienta pytanie dotyczące oczekiwań zleceniodawców
wobec takich kampanii, i oto co nam odpowiedzieli:
Artur Kapacki, Prezes Telmon: Klient chce w takich przy
padkach wiedzieć i czuć, że call center, które wybiera, ma
doświadczenie w tego typu pracy. Niezwykle ważny jest więc
dobór odpowiedniego teamu do realizacji zadania – to nie
mogą być po prostu ankieterzy, ale osoby o wyższych kompe
tencjach – trenerzy z doświadczeniem i eksperci w obsłudze
klienta, którzy podczas rozmów będą naturalni i nie dadzą się
zidentyfikować. Najważniejsze są jednak wyniki – firma zleca
jąca kontrolę komunikacji z klientem chce otrzymać dokład
ne raporty z analizą ilościową i jakościową, proponowanymi
zmianami, szkoleniami i obiektywną oceną systemu komuni
kacji.
Aleksandra Szymczak, Główny Ekspert ds. Jakości
w SouthWestern BPS odniosła się do procesu współpracy
między zlecającym, a zleceniodawcą i zwróciła uwagę na na
stępujące obszary:
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Paulina Borowska, Prezes Delta Contact: Głównym powodem
dla którego firmy zlecają badania typu „tajemniczy Klient” jest
chęć zweryfikowania w praktyce przyjętych przez Zlecającego
standardów obsługi Klienta. Badanie znacząco wpływa na
podniesienie jakości obsługi klienta, jak i ułatwia zarządzanie.
Zmienia szeroko pojętą obsługę klienta w proces, który przy
użyciu odpowiednich parametrów staje się mierzalny, a co za
tym idzie można go dowolnie kształtować wedle potrzeb Zle
ceniodawcy. Pozwala określić różnice pomiędzy oczekiwanym
a rzeczywistym poziomem obsługi dlatego jest coraz chętniej
wybieraną usługą przez firmy przestrzegające najwyższych
standardów biznesowych.
Oczekiwania w stosunku do Delta Contact jako wykonawcy
usługi, koncentrują się na sprawnym, anonimowym, obiek
tywnym, a przede wszystkim zgodnym z założeniami badania
przeprowadzeniu ankiet oraz dokonaniu fachowej analizy ze
branych informacji.
Istotnym elementem dobrze przeprowadzonego badania jest
umiejętność naturalnego przeprowadzenia wywiadu, co wy
maga od naszych konsultantów dobrego przygotowania, wy
pracowanego w toku specjalistycznych szkoleń i doświadczeń
w realizacji podobnych Projektów.

Pro Progressio
info@proprogressio.pl
www.proprogressio.pl
Pro Progressio wspiera rozwój branży outsourcingowej w Polsce.
Fundacja prowadzi szereg programów szkoleniowych, eduka
cyjnych i promocyjnych dotyczacych outsourcingu w Polsce i na
świecie.
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Mystery Shopper

T

he development of competitiveness, process auto
mation and an increasing struggle to keep a customer
causes more companies to begin to treat seriously the
issue of quality as a superior element in customer service.
The quality of service may be improved through a number
of training courses, coaching programs, but also by the
increasingly appreciated ”mystery shopper”. It is a popular
way to ”test” own staff and thus confirm the proper use of the
most valuable asset to the organization, that is, its customers.
A mysterious client, or the ”mystery shopper” is a process that
functions both in shops, restaurants, and other organizations
that directly or indirectly serve customers. It is a process in
which the ordering party is an organization interested in the
control of correctness of operation of its own employees,
franchisees or sub-contractors. In the case of direct support,
e.g. in shops, the task of the person carrying out the mystery
shopper programme is to check both the accuracy of product
prices marked on the shelves, as well as shop assistants’
knowledge about the product range and logistics of retail space,
as well as the accuracy of calculation of prices at the checkout
and, finally, the accuracy of settlement. Some of the shops
draw attention to checking packaged products that could be
swapped by unscrupulous clients – this is also included in the
process of quality control.

It is a popular way to ”test”
own staff and thus confirm the proper
use of the most valuable asset to the
organization, that is, its customers.
In the case of direct work of the mystery shopper, there can be
at least two ways to complete the process. The first is to call the
management representative of a point of sale and summarise
the carried out inspection. The second way is to leave the
point of sale and establish later contact with the management
to present a full report of the process.
The case is different in the process of telephone customer
service, which requires very accurate preparation of script
of calls. Scripts used by telephone mystery shoppers are pre
pared in such a way that enables checking the most vulnerable
areas from the point of view of the customer. Some call centres
that deal with serving the Mystery Shopper process, apart from
soft competences, examine also the empathy in the voice of
the caller, proactive behaviour, sales activity, balanced asser
tiveness and other competences. Reports for clients are very
accurate, they analyse comprehensively carried out telephone
conversation. Mystery shopper survey results are presented

nr 3/2013 (maj/czerwiec)

131

Articles

both to the management and to audited persons, aiming at fair
investigation of irregularities and determining further steps to
improve customer service. Telephone Mystery Shopper cam
paigns should be repeated in several cycles to ensure that the
process of customer service is improving.

(for example, because of working hours); reaching the
widest possible sample of employees to be tested,
 a clear objective – what we want to capture, and what to
improve, focusing on specific issues - avoiding the trap of
”trying to improve everything”.

We asked providers of the telephone mystery shopper
campaigns questions concerning customers’ expectations from
such a campaign, and here is what we were told:

Paulina Borowska, President of Delta Contact: The main
reason why companies outsource the ”mystery shopper” tests
is the desire to verify in practice Customer service standards
adopted by the ordering party. The study significantly improves
the quality of customer service and makes management easier.
It changes the broad concept of customer service into a process
that, by using appropriate parameters, becomes measurable,
and thus it can be shaped according to the needs of the ordering
party. It allows you to determine the differences between the
expected and the actual level of service and that is why it is
more likely to be chosen by companies adhering to the highest
business standards.

Artur Kapacki, the President of Telmon: In such cases, the
customer wants to know and feel that the particular call centre
has experience in this type of work. It is extremely important
to choose the right team for the job – it can not be just
pollsters, but people with higher competences: experienced
coaches and experts in customer service, who, during the
talks will be natural and will not be identified. But the most
important are results – the company ordering the evaluation
of communication with the customer wishes to receive
detailed reports with quantitative and qualitative analysis,
proposed changes, trainings and objective assessment of the
communication system.
Aleksandra Szymczak, Chief Expert for Quality in
SouthWestern BPS referred to the process of cooperation
between the ordering party and the contractor, and paid
attention to the following areas:
 very precise feedback coming down to the bottom – it is
important that it is not ”filtered” at senior management
level, which blocks the process of improving and refining,
 training of employees after the evaluation to improve
certain elements,
 repetition of the evaluation after training employees,
 close cooperation between the customer and the organizer
of the survey to obtain the most accurate preparation of
tools, reports, and a training plan,
 wide range of research – the elimination or reduction of
situations in which the same person undergoes evaluation
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Expectations with respect to Delta Contact as the service
provider focus on efficient, anonymous and objective surveys
which, above all, are consistent with the objectives of the study,
and making professional analysis of collected information.
An important element of a well-conducted study is the abi
lity to interview, which requires our consultants to be well
prepared through specialized trainings and to take advan
tage of experience in implementing similar Projects.
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