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Drodzy czytelnicy,

Dear Readers,

Miesiące wakacyjne sprzyjały branży outsourcingowej nie mniej
niż pierwsza część roku, a projekty zaplanowane na pozostałe
cztery miesiące są wręcz imponujące. Niektóre z nich, ze względu
na swój charakter i innowacyjność są szczególnie ważne
podkreślenia.

The holiday season has been successful for the outsourcing
industry in Poland as well as the first half of the year, and projects
planned for coming four months look very impressing. Some
of them, which due to their character and innovation are worth
to mention.

Jesień będzie obfitować w wiele branżowych wydarzeń, o których
na bieżąco informujemy na stronach OutsourcingPortal.
Bardzo istotnym wydarzeniem, są Targi Outsourcingu,
organizowane przez Reinhold Expo już w październiku
br. w warszawskiej Hali Expo XXI. Kolejnym – to konkurs
Outsourcing Stars 2013. Po raz pierwszy w kraju cała branża
outsourcingowa doczekała się takiego konkursu i programu nagród
dla najszybciej rozwijających się podmiotów w polskiej branży
outsourcingowej. Outsourcing Stars 2013, którego organizatorem
jest Fundacja Pro Progressio – zostanie zakończony uroczystą Galą
w dniu 16 stycznia 2014 roku. Patronem Medialnym obu imprez
jest Outsourcing&More.

Autumn this year is very reach in industry events, of which you
may read more in OutsourcingPortal’s calendar of events. First
very important industry event are Outsourcing Fairs, organized
by Reinhold Expo in October at Warsaw’s Expo XXI Hall. – Finally
the outsourcing industry has the contest and awards program for
the fastest growing outsourcing services providers in Poland.
Outsourcing Stars 2013, the contest organized by Pro Progressio
Foundation – will be finalized with Grand Gala on January 16th,
2014. Outsourcing&More is the Media Partner of both mentioned
above events.

W bieżącym wydaniu magazynu przybliżamy Państwu tematykę
IT Outsourcingu. Informatyka, Badania, Klastry, IT Contracting – to
tylko wybrane stałe elementy świata outsourcingu informatycznego
i otoczenia biznesowego tej branży. Na naszych stronach
znajdziecie Państwo najciekawsze publikacje zarówno z Polski,
jak i z rynku niemieckiego. Tym razem gościnnie na naszych
stronach zamieszczamy publikację Mithuna Sridharan, założyciela
Outsourcing4SMEs.com. Autorami pozostałych tekstów są m.in.
przedstawiciele tak wybitnych podmiotów jak Aiton Caldwell,
czy też ACC Advanced Solutions.

Let’s come back to Outsourcing&More. In current edition
we are presenting you more details concerning IT Outsourcing.
IT technology, research&development, Clusters, IT Contracting
are only selected examples of information technology outsourcing
and its business environment. On our pages you can find the most
interesting publications from Poland but also German market.
In this edition we are presenting article written by Mr. Mithun
Sridharan, Communication Chair of German Outsourcing
Association and Founder of Outsourcing4SMEs.com. The authors
of other publications are representatives of such well-known Polish
brands like for example Aiton Caldwell or ACC Advanced Solutions.

Nasza podróż po Polsce zbliża się już powoli do końca. Tym razem dłuższy przystanek zrobiliśmy w Opolu. Opole to miasto
bardzo aktywnie działające na rzecz pozyskania inwestorów
z sektora outsourcingu. Bliska odległość do Wrocławia i Katowic
sprzyja dobrej komunikacji, a nowe inwestycje, choćby tak
wielkich graczy jak Capgemini potwierdzają, że Opole ma ciekawą
ofertę dla dużych graczy branży outsourcingowej. Do współpracy
przy raportach regionalnych zaprosiliśmy CBRE oraz HAYS.

Our journey accross Poland we are going to finalize within next
couple of months, but this time we had longer stop in Opole
Region. City of Opole is very active in the area of presenting its
attitudes for outsourcing industry investors. Close distance to
Wroclaw and Katowice favours good communication and logistics
with the City and new investments of such industry representatives
like Capgemini only prove Opole has interesting offer for large
outsourcing players. To complete the publications from Opole we
have invited CBRE and HAYS to present real estate and HR reports.

Kończąc, zapraszam wszystkie firmy outsourcingowe do zamieszczenia swoich danych teleadresowych w Biblii Outsourcingu
– katalogu dostawców usług outsourcingowych, dostępnego na
stronie www.bibliaoutsourcingu.pl.

Finally, I would like to invite all outsourcing companies from
Poland to add your address details in Outsourcing Bible – the
complete catalogue of outsourcing service providers, which data
entry form is available on www.bibliaoutsourcingu.pl.

Zapraszam do lektury.

Enjoy the magazine.
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Potrzebni najlepsi
specjaliści
Fujitsu w Łodzi poinformowało o uruchomieniu nowej usługi dla swoich klientów.
Z biurowca w Textorial Park już od
października będą świadczone tzw. usługi
Remote Infrastructure Management, czyli
usługi „trzeciej linii wsparcia”.

Promocja polskiego sektora BPO i ITO
w Niemczech
Rynek niemieckojęzyczny (włączając takie kraje jak Niemcy, Austria i Szwajcaria)
na chwilę obecną liczy sobie niemal 100 milionów mieszkańców i jest największym rynkiem w Europie.
Sytuacja na rynku usług w Niemczech
(podobnie jak w Holandii) jest krytyczna
w obszarze dostępności pracowników IT.
Obecnie wiele krajów rozpoczęło proces
promocji swoich marek i firm na rynkach
niemieckojęzycznych
celem
zaprezentowania możliwości świadczenia usług
w modelu nearshoring/offshoring.

Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl

Gdańsk największym
placem budowy
w Trójmieście?

Misja Singapur

Trójmiasto jest czwartym największym
rynkiem biurowym w Polsce, po Warszawie,
Krakowie i Wrocławiu. Całkowite zasoby
powierzchni biurowej w regionie wynoszą
430 250 m2. Aktualnie w Trójmieście w budowie znajduje się 71 200 m2. nowoczesnej
powierzchni biurowej, z czego większość
– 54 200 m2. – powstaje w Gdańsku. Prawie
23 100 m2. trafi na rynek do końca roku.

możliwościom inwestycyjnym w Polsce, w którym uczestniczyli przedstawiciele 20 firm
singapurskich. Podczas spotkania członek zarządu
PAIiIZ, Bożena Czaja zaprezentowała ogólną
sytuację ekonomiczną Polski. Zostały również
omówione kwestie związane z inwestowaniem
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Wschodniej, prezentacja form prowadzenia
działalności gospodarczej Polsce, systemu podatkowego oraz możliwości inwestycyjnych w sekWięcej informacji na
www.outsourcingportal.pl
torze energetycznym.

W dniach 14-16 sierpnia br. przedstawiciele parków technologicznych
i specjalnych stref ekonomicznych z Polski Wschodniej wzięli udział w misji
inwestycyjnej w Singapurze. W programie misji znalazło się seminarium poświęcone

Nowi Partnerzy konkursu
i Gali Outsourcing Stars 2013

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl

Konkurs Outsourcing Stars jest już oficjalnie uruchomiony i pojawiają się pierwsze
zgłoszenia. Wśród tych aplikacji zgłoszeniowych mamy firmy z sektorów BPO
oraz Call i Contact Center, a także pierwsze
miasta. Już niebawem będziemy prezentować
nazwy zgłoszonych firm na stronie internetowej Outsourcing Stars. Tymczasem miło
nam poinformować, że do grona Partnerów
konkursu i Gali Outsourcing Stars 2013
dołączyły dwie znakomite organizacje
Więcej informacji na
– CIMA oraz PSZK.
www.outsourcingportal.pl
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Przewodnik dla inwestorów z sektora usług
dla biznesu. Polska liderem
w Europie Środkowo-Wschodniej
Według najnowszego raportu „BPOland Potential and Prospects”, opracowanego przez CBRE, największą na świecie firmę doradczą w sektorze nieruchomości komercyjnych przy współpracy HAYS, ekspertów w dziedzinie rekrutacji, oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ),
Polska jest najpopularniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej
dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BPO, czyli
outsourcing). Autorzy publikacji przygotowali kompleksowy przegląd
tego sektora w Polsce. Analizują też rynki pracy i powierzchni biurowych
w największych miastach celem zapewnienia inwestorom wsparcia przy
podejmowaniu kluczowych decyzji, związanych z relokacją procesów
biznesowych do Polski.
Na przestrzeni ostatniego roku Polska wyprzedziła Indie pod względem tempa
tworzenia nowych miejsc pracy i rozbudowywania istniejących projektów w sektorze BPO, a od 2008 roku liczba zatrudnionych przez firmy
świadczące nowoczesne usługi dla biznesu rośnie o 20% rocznie. Polska
rozwija się szybciej niż inne kraje naszego regionu i znajduje się w centrum
zainteresowania inwestorów. Jednak relokacja firmy lub jej części jest
poważnym przedsięwzięciem, stąd zarządy i menedżerowie potrzebują
szczegółowych informacji na temat rozlicznych aspektów funkcjonowania
polskiego rynku. Doceniają też bardzo zachęty oferowane przez władze
centralne regionalne.
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce zatrudnia już ponad
110.000 osób i w kolejnych latach przewidywany jest dalszy wzrost.
W maju 2013 roku 43 krakowskie centra outsourcingu oferowały 25.400 miejsc
pracy (wzrost o blisko 31% od stycznia 2012 r.), 55 warszawskich ośrodków
posiadało w tym czasie 18.900 miejsc pracy (wzrost o 33%), zaś w 38 centrach
położonych we Wrocławiu liczba miejsc pracy wynosiła 18.400 w (wzrost
aż o 46%). Popularność Wrocławia stale rośnie, szczególnie z punktu
widzenia firm z sektora produkcyjnego i zaawansowanych technologii, które
właśnie tutaj lokują swoje ośrodki badań i rozwoju (R&D). Na przestrzeni
ostatnich 10 lat zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu wzrosło w wyniku
rozbudowy istniejących centrów takich firm jak State Street, Hewlett Packard
i HSBC, a także dzięki pojawieniu się nowych graczy.
Centra otwarte przez Qatar Airways
we Wrocławiu (linie lotnicze) i Laureate
International w Trójmieście (szkolnictwo
wyższe) są przykładami różnorodnych
branż, które rozwijają działalność w Polsce
i przyczyniają się do wzrostu sektora BPO.
Wszystkie łączy to, że poszukują pracowników mówiących w języku obcym,
najczęściej angielskim.

CBRE zarządcą
budynku Gherkin
Firma CBRE, największa na świecie firma
doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, została wybrana na zarządcę
budynku Gherkin przez Właściciela 30
St Mary Axe (Bermuda) LP, joint venture
pomiędzy IVG EuroSelect 14, funduszem
zamkniętym, zarządzanym przez IVG
Private Funds Management GmbH oraz
Evans Randall.

Wrigley i UCMS Group
Romania świętują 13 lat
owocnej współpracy
Współpraca firmy Wrigley z UCMS Group
Romania trwa już 13 lat. Początkowo, przez
cztery lata, Wrigley korzystał z outsourcingu
procesów płacowych, następnie zdecydował
się również na outsourcing procesów HR.
Obecnie UCMS Group Romania wspiera
Wrigley świadcząc usługi outsourcingu płac
i kadr oraz dodatkowe usługi konsultingowe.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl

Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl
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Samsung i Poznań
ogłaszają konkurs
dla programistów!
„Samsung App Challenge Poznań” ma
bardzo proste i jasne reguły. Wystarczy
stworzyć aplikację na system android
i zamieścić ją do 31.10.2013 r w Samsung
Apps a następnie zgłosić do konkursu.

Skanska Property Poland stawia na outsourcing
W zeszłym roku aż 70% umów podpisanych przez Skanska Property
Poland to transakcje z firmami z sektora usług dla biznesu. To jedna z trzech
najważniejszych branż, z którymi współpracuje firma. Pozostałe kluczowe
dla Skanski obszary rynku to budynki certyfikowane w systemie LEED i EU
GreenBuilding oraz nowoczesne biurowce w centrach miast. Sektor nowoczesnych
usług dla biznesu to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi polskiej
gospodarki.
Jak wynika z danych ABSL, w centrach z zagranicznym kapitałem pracuje
już ponad 110 tysięcy osób, w sprzyjających warunkach w ciągu najbliższych
lat liczba ta może się podwoić dzięki rozwojowi usług dla międzynarodowego
sektora finansowego – informuje w komunikacie spółka. Według danych Jones
Lang LaSalle już ponad milion metrów kwadratowych biur w Polsce jest
wynajmowanych właśnie przez firmy outsorcingowe, które oczekują budynków
wysokiej jakości.

Rafał Jarosz nominowany
do nagrody portalu
contactcenterworld.com
Rafał Jarosz, wybitna osobowość polskiego
sektora Call i Contact Center, otrzymał nominację do nagrody portalu contactcenterworld.
com. Procedura zbierania głosów właśnie
została rozpoczęta. Zachęcamy do głosowania na Rafała, który reprezentuje Polskę.
Każdy głos się liczy i każdy jest potrzebny.
Aby zagłosować, trzeba poświęcić 1-2
minuty i pod linkiem wypełnić wszystkie
pola (kompletność informacji jest wymagana
celem weryfikacji głosów) wraz z 2 zdaniami
uzsadanienia (preferowany język angielski).

Firma wraz Jones Lang LaSalle jest twórcą
wytycznych dla powierzchni biurowych
dostosowanych do wymagań branży usług dla
biznesu, które zawarła w raporcie BPO/SSC
Biura na miarę usług. To, że Skanska zdaje
sobie sprawę z potrzeb rynku, potwierdza
tytuł dewelopera dekady, który firma dostała
w styczniu tego roku w ramach konkursu
Poland Outsourcing & Shared Services Award.

Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl

Nowe kierunki rozwoju rynku logistycznego
- rośnie znaczenie Gdańska i Gdyni
na europejskiej mapie portów
JLL publikuje swój najnowszy raport – pierwszą pogłębioną analizę polskich
terminali kontenerowych. Pierwsza część opracowania zawiera informacje
dotyczące trendów w handlu morskim, w tym rosnącego znaczenia konteneryzacji
oraz dane na temat portów w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie – Świnoujściu.
Druga część raportu, analizująca wpływ trendu
konteneryzacji oraz rozwoju infrastruktury
portowej na rynek logistyczny, w tym
sektor magazynowy w Polsce, zostanie
opublikowana we wrześniu br.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl
Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl
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Wszystko, czego potrzebuje
Twój biznes
w jednym
miejscu

17-18 października 2013
EXPO XXI Warszawa
- prezentacja usług firm outsourcingowych
- sesje warsztatowe
- panele dyskusyjne
- wystąpienia czołowych przedstawicieli z branży

www.outsourcingtargi.pl
www.facebook.com/TargiOutsourcingWsparcieDlaTwojegoBiznesu
ZŁOTY SPONSOR TARGÓW

PARTNERZY TARGÓW

SREBRNY SPONSOR TARGÓW

PARTNER STRATEGICZNY

Kontakt: Reinhold Expo
tel.: +48 22 826 54 18
warszawa@reinholdexpo.com

GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI
nr 5/2013 (wrzesień/październik)
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Fundacja zajmująca się rozwojem branży
outsourcingowej nabiera rozpędu

L

ipiec i sierpień w Pro Progressio to miesiące aktywności
na wielu płaszczyznach, zarówno w obszarze konsultingu, usług doradczych, promocji, edukacji jak i rozwoju biznesu. Wśród zadań jakimi ostatnio zajmowała się Pro
Progressio znalazły się między innymi:
•	
Wsparcie dla dużego inwestora zagranicznego poszukującego lokalizacji na swoje nowe centrum operacyjne.
Eksperci Pro Progressio udzielali informacji na temat
atutów polskich miast, ich potencjału kadrowego, rynku
nieruchomości oraz wsparcia, jakie otrzymują inwestorzy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Spotkanie odbyło się w obecności inwestora, firmy konsultingowej wspierającej ten projekt, urzędu miasta, PAIiIZ
oraz firmy doradczej z rynku nieruchomości. Inwestor
przez trzy dni wizytował kilka polskich miast i wkrótce
będzie podejmował decyzje w odniesieniu do lokalizacji. Miasto, w którym inwestor zdecyduje się uruchomić
centrum, zyska kolejnych wiele multijęzycznych miejsc
pracy.
•	
Doradzanie w sprawie firm zajmujących się usługami
w zakresie fit-out i optymalizacji powierzchni biurowych.
Pro Progressio współpracuje z wieloma podmiotami
z sektora outsourcingowego oraz usług dla biznesu,
dzięki czemu może wskazać wiarygodnych, rzetelnych
i najlepszych partnerów biznesowych. Rekomendowanymi firmami w zakresie usług typu fit-out przy
wspomnianych projektach były XPlan i Martela.
•	
Pro Progressio wspiera Urząd Marszałkowski w Łodzi
w organizacji VI Europejskiego Forum Ekonomicznego.
Głównym tematem tegorocznej konferencji jest tematyka BPO. Fundacja współtworzy program konferencji,
rekomenduje prelegentów, jak również będzie aktywnie uczestniczyć w tym wydarzeniu, które odbędzie się
w Łodzi w dniach 13-14 listopada 2013 r. Konferencja
ta – to znakomita porcja wiedzy i doskonała okazja do
nawiązania relacji biznesowych. W tym roku spodziewanych jest około 3000 delegatów.
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•	
Fundacja dołączyła ze swoim wsparciem merytorycznym do konferencji Biurowce w Polsce, gdzie Prezes
Fundacji – Wiktor Doktór, będzie moderatorem jednego
z paneli dyskusyjnych, poświęconego przyszłości branży
BPO w Polsce. Uczestnikami panelu będą przedstawiciele CBRE, AIG/Lincoln, Infosys oraz Invest in Pomerania.
Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24
października br.
Nowi Partnerzy
Fundacja rozpoczęła współpracę z PwC. Obie organizacje
będą wspólnie prowadzić działania mające na celu rozwój
sektora outsourcingu w Polsce.

Outsourcing głównym
tematem Europejskiego
Forum Gospodarczego
w Łodzi.
Nowi członkowie
Pro Progressio rozwija swoją działalność operacyjną
i aktywnie zwiększa się liczba nowych członków Fundacji.
W mijającym miesiącu do Pro Progressio dołączyły:
SKANSKA Property Poland, AIG/Lincoln, Art PM, Page
Personnel oraz CarTrack.
Nowi Eksperci
Do grona Ekspertów Pro Progressio dołączył Rafał Jarosz.
Będzie on w Pro Progressio opiekować się obszarem
związanym z zarządzaniem relacjami z Klientem, metodologią
i procesami CRM oraz zagadnieniami call i contact center.
Drugim ekspertem jest Daniel Bąk, który będzie zajmował się
obszarem BDM, outsourcingu back office oraz zarządzania
obiegiem dokumentów.

nr 5/2013 (September/October)

News

Active season in outsourcing
industry development in Poland

J

uly and August this year were very busy months for
Pro Progressio in areas of consulting, advisory, support,
promotion, education and networking. There were some
significant activities in which the Foundation was involved.
•	
Support of large foreign investor interested in finding
location for new operation centre. Pro Progressio expert
shared know-how concerning Polish cities attitudes,
HR capital and Real Estate potential as well as the
support foreign investors may receive from government
on the beginning of new investment. Meeting took place
in presence of representatives of the investor, Invest
in Poland Agency, City Hall, consulting company and
real estate advisor. Investor visited Poland for three days
and had opportunity to visit few cities and started final
decision making process before opening multilingual
operation centre.
•	
Advisory of fit-out companies. Pro Progressio co-operates
with various companies representing different
outsourcing services, and thanks to good understanding
of the service suppliers Foundation can recommend
trustful service suppliers. In the mentioned project
XPlan and Martela companies were recommended
to fulfil clients requirements.
•	
Pro Progressio supports Lodz Marschal Office in the
organization of VIth European Economy Forum. BPO
is the main subject of this year’s Forum. Foundation
supports the organizers in building the agenda,
recommends speakers as well as will be actively present
during the event. The Forum will be organized in Lodz
on November 13th-14th 2013. The Conference in Lodz
is the perfect opportunity to build new business relations and increase outsourcing knowledge. This year the
Forum organizers expect the group of nearly 3000
delegates.
•	
Foundation became the Partner of Retail Offices in
Poland Conference, where the Pro Progressio CEO
– Wiktor Doktór will moderate one of the discussion

panels dedicated to the future of BPO industry in
Poland. The panellists will be representatives of CBRE,
AIG/Lincoln, Infosys and Invest in Pomerania.
The conference is organized on October 23rd-24th 2013
in Warsaw.
New Partners
Pro Progressio initiated close cooperation with PwC. Both
organizations will cooperate and put efforts to grow the
outsourcing awareness and development of outsourcing
investments in Poland.

Outsourcing as the
main topic of European
Economy Forum
in Lodz
New Members
Each month brings new members of Outsourcing Club,
managed by Pro Progressio. Within last two months among
new members joining the Club, there were such great
organizations like: SKANSKA Property Poland, AIG/Lincoln,
Art PM, Page Personnel and CarTrack.
New Experts
Know-how and experience is the key to success. The group
of Pro Progressio experts has been recently increased by
two new professionals. Rafał Jarosz has taken the role
of CRM and Call&Contact Centre Expert and Daniel Bąk will
be responsible for BPM, back office services and document
workflow area. Both Rafał and Daniel have significant
experience in consulting, advisory and support processes
from telco, IT, utilities and banking industries.

nr 5/2013 (wrzesień/październik)
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Kongres Teleinformatyka w Sferze Publicznej
The Congress on Public Sector
Information and Communication Technology
Kielce 10-11.10.2013
Czy administracja może być sprawna, efektywna i przyjazna
obywatelom? Czy kolejki do specjalistów w szpitalach mogą
się zmniejszyć, a z systemu ochrony zdrowia zniknąć tysiące
ton papierowych dokumentów? Czy szkoła może być bardziej
kreatywna?
Na te i nie tylko te pytania odpowiedzą zaproszeni specjaliści
podczas premierowej Konferencji „Teleinformatyka w sferze publicznej”. Cele Kongresu to prezentacja możliwości jakie technologie cyfrowe dają samorządom, szpitalom, szkołom – w ramach
panelu „Technologie i rozwiązania dla sfery publicznej”. To także
przegląd najważniejszych projektów cyfryzacji realizowanych

patients waiting to be examined by highly specialised medical consultants or to be admitted to hospital? Can the NHS system be rid
of tons of paper documents? Is school likely to be more creative?
These are just examples of questions which will be addressed
by specialists gathered at the Congress on Public Sector Information and Communication Technology. The Congress, and the
“Technologies and Solutions for the Public Domain” panel in par-

w Polsce oraz wyzwań, jakie stoją przed nami w najbliższych
latach, którym poświęcona jest druga część spotkania zatytułowana „Cyfrowa Polska – teraźniejszość i wyzwania”. Konferencja poruszała będzie bardzo istotne z perspektywy roku 2014
i rozpoczęcia kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, kwestie związane z rozwojem cyfryzacji i zaangażowaniem
w ten proces unijnych środków. Rozmowy będą dotyczyły tego, jak
te środki wykorzystać i jak planowane są programy operacyjne
funduszy europejskich na kolejne 7 lat.

ticular have been designed to present digital world’s offer for self
and local governments, hospitals, schools. The other part of the
Congress is held under the banner of “Digital Poland – the present
day and challenges”; this is intended to provide an insight into
Poland’s most important digitisation schemes as well as the
challenges we are all to face in the nearest future. The conference will also tackle the crucial issues of digitisation seen in the
context of the year 2014 and the new European Union’s financial
perspective as well as EU financial engagement. Availability
of resources as well as operational programmes drawn up for the
7-year period will also be discussed in the course of the debate.

W ramach pierwszego dnia wydarzenia poświęconego technologiom i rozwiązaniom dla sfery publicznej, wyodrębnione zostały 3 równoległe panele dot.: administracji, ochrony
zdrowia i edukacji. W ramach panelu „administracja” poruszone
zostaną zagadnienia z zakresu: produktów i rozwiązań dla
administracji w obszarach, m.in. druków i korespondencji,
obiegu dokumentów i integracji jednostek administracji. Część
poświęcona ochronie zdrowia, zawierała będzie wiedzę o m.in.
telemedycynie, zarządzaniu szpitalem oraz bezpieczeństwie
danych. Sfera edukacji, to m.in. wizualizacja nauczania,
multimedia w procesie edukacji i elektroniczne dzienniki.

The first day of the event focuses upon technologies and solutions
dedicated to serve the public sectors’ needs; this section comprises
three simultaneous panels on administration, health services and
education. The “administration” panel will embark the problems of
products and services available for administration in order to assist it
in the fields of document templates and correspondence, document
circulation and administrative units’ integration and many others.
The health service discussions will be devoted to, inter alia telemedicine, hospital management and data safety. The education section is
set about the problems of teaching and learning visualisation, multimedia in education processes as well as digital school reports.

Drugi dzień konferencji, to dyskusja na temat wyzwań polskiej
cyfryzacji. W ramach trzech paneli (podobnie jak w dniu
poprzednim), poruszone zostaną zagadnienia z zakresu
m.in.: ePUAP i SEKAP, projektów regionalnych sieci szerokopasmowych, cyfryzacji dokumentacji medycznej w świetle prawa
i pilotaż Cyfrowej Szkoły.

The other conference day deals with Polish digitisation challenges;
following the first day’s example it is also composed of the three
panels which address such issues as: ePUAP and SEKAP, regional
broad-band projects, medical record digitisation in the legal framework perspective and the Digital School pilot programme. The
Pubic Sector ICT has also been designed as experience exchange
platform for the decision makers responsible to give shape to local
communities, medical centres and schools. The Congress will be
complemented with the exhibition so as the participants can gain
hands-on experience and see the practical aspect of digitisation.

„Teleinformatyka w sferze publicznej” stanowić będzie także
platformę do wymiany doświadczeń osób decydujących
o rozwoju społeczności lokalnych, placówek medycznych
zi szkół. Obrady Kongresu wzbogaci część wystawiennicza, tak
by namacalnie można było przekonać się „jak działa” cyfryzacja.
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Is it possible for public administration to be efficient, effective
and citizen-friendly? Is it attainable to shorten the queues of
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Już we wrześniu
IX Kongres Contact Center!
9th Contact Center Congress
in September!

IX

Kongres Contact Center to największa
i najbardziej prestiżowa konferencja poświęcona tematyce Contact Center. Spotkanie
liderów branży CC odbędzie się w dniach 23-24 września
2013 r. w Hotelu Mercure Centrum w Warszawie. Kongres
organizowany jest przez Nowoczesną Firmę SA – medium
wiedzy dla biznesu.
Kongres Contact Center to najlepsze miejsce do wspólnego
wypracowywania strategicznych rozwiązań, opierając się na
doświadczeniach zaproszonych Gości. Tematy przewodnie
kolejnej edycji to przede wszystkim: Customer Experience,
Workforce Management oraz Technologia i CC Metrics.

Martin Hill-Wilson podczas Kongresu odpowie na jedno
z najważniejszych dla Contact Center pytań: w jaki
sposób zapewnić efektywne działania w zakresie social
customer service? Podczas Kongresu autor i keynote
speaker, Martin Hill-Wilson, zbada najważniejsze
kompetencje niezbędne do zapewnienia skutecznej
obsługi klienta. Wyjaśni, dlaczego każdy z nich jest
ważny i poda liczne przykłady problemów i najlepszych
praktyk.

Gościem honorowym Kongresu będzie Martin Hill-Wilson,
który posiada bogate doświadczenie jako trener, konsultant,
facylitator, dyrektor oraz CEO w wielu firmach. Doświadczenie
to zdobywał w zakresie marketingu i tworzenia strategii
biznesowej. Obecnie odpowiedzialny jest za budowanie
strategii i tworzenie rozwiązań z zakresu obsługi klienta
i social business w firmie Brainfood Consulting. Jest on także
cenionym autorem książek. Najnowsza z nich, zatytułowana
“Delivering Effective Social Customer Service” ukaże się we
wrześniu 2013 r.
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News

9

Contact Center Congress is the largest and
most prestigious conference for a contact center
industry. CC leaders meeting will be held on
23-24 September 2013 at the Mercure Centrum Hotel
in Warsaw. The Congress is organized by the Nowoczesna
Firma SA – knowledge medium for business.
th

The Honor Guest of the Congress is Martin Hill-Wilson, who
has extensive experience as a coach, consultant, facilitator,
director and CEO of several companies. He has gained the
experience in development, marketing and business strategy
development. Currently responsible for creating the strategy
and creating solutions for customer service and social business
at Brainfood Consulting. He is also a respected author of
books. The newest one, entitled “Delivering Effective Social
Customer Service” will be released in September 2013.
At the Congress Martin Hill-Wilson will respond to one
of the most important questions for Contact Center: how
to ensure effective action on social customer service?
During the Congress, author and keynote speaker
– Martin Hill-Wilson will explore the most important
competencies needed to deliver effective social customer
service at the Congress. Martin will explain why each one is
important and give examples of issues and best practice.

More information:
kongrescontactcenter.pl

Reklama

Contact Center Congress is the best place for development
of strategic solutions, based on the experience of the
invited guests. Main streams of the next edition are:
Customer Experience, Workforce Management and
Technology and CC Metrics.

ElastyczNE
formy
zatrudNiaNia
spEcjalistów
i mENEdżErów
Na projekty, na zastępstwo, na czas określony
Oferta Hays Temp jest odpowiedzią na potrzeby Państwa
firmy w sytuacjach:
• nieoczekiwanej lub długofalowej nieobecności pracownika
• wzmożonych działań projektowych
• potrzeby wsparcia dodatkowym
‘know-how”
Skontaktuj się z naszymi
ekspertami +48 22 584 5618
lub temp@hays.pl.

hays.pl
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Rusza kolejny cykl spotkań „Prospects in Poland”

D

Inteligentne rozwiązania budują przewagę konkurencyjną

ane makroekonomiczne wskazują, że świat powoli
wychodzi z jednego z najdłuższych okresów recesji
w nowożytnej historii. W tym czasie Polska, jako
jedno z niewielu państw, uniknęła kryzysu. Przez inwestorów
postrzegana była jako „bezpieczna wyspa”, gdzie można było
korzystać z dobrodziejstw stabilności gospodarczej i politycznej. Jednak kiedy sąsiednie państwa otrząsają się z zapaści,
nie można zadowolić się statusem quo, ale trzeba wybiegać
myślami i działaniami naprzód.
Jedną z możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej
jest postawienie na innowację, wiedzę i technologię. Cechy
te można połączyć w jedną ideę smart. Smart, czyli (z jęz.
angielskiego) inteligentny i sprytny, to koncepcja odnosząca
się zarówno do zarządzania w obrębie firmy, jak i w miejskiej
przestrzeni. Podejście smart to położenie nacisku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, efektywną komunikację i umiejętne wykorzystanie gromadzonej wiedzy.
Taka myśl stoi za pomysłem stworzenia cyklu konferencji
„Prospects in Poland”. Cykl spotkań inwestycyjnych zainspirowany został możliwością wykreowania przestrzeni do dyskusji pomiędzy władzami samorządowymi i przedsiębiorcami. W celu wzbogacenia debaty o pierwiastek merytoryczny,
na partnerów wybieramy również firmy doradcze, znanych
ekonomistów, czy regionalne agencje rozwoju. Zróżnicowanie
uczestników spotkań pozwala na ożywioną dyskusję i osiągnięcie celu, jakimi jest wypracowanie porozumienia i zniesienie barier między inwestorami a samorządami.
Wraz z nadejściem jesieni ruszamy z kolejnym cyklem konferencji „Prospects in Poland”. Każde miasto i region może
się pochwalić atutami, wynikającymi z położenia geograficznego, zasobów naturalnych, czy potencjału ludzkiego. Przy
prezentowaniu potencjału inwestycyjnego warto skupić się
na cechach, które wyróżniają dany region i stanowią jego asa
w rękawie w rozmowach z potencjalnymi inwestorami.

Mocnym początkiem cyklu „Prospects in Poland” będzie konferencja „Perły Bałtyku - Perły Biznesu. Trójmiasto dla Przedsiębiorczych”. W historycznych murach hotelu Sofitel Grand w Sopocie
spotkają się przedstawiciele biznesu oraz samorządów z Pomorza,
aby porozmawiać o przyszłości Trójmiasta i regionu, wyzwaniach i możliwościach przed jakimi stoi metropolia. Wybór
Trójmiasta jako miejsca inicjującego cykl nie był przypadkowy,
gdyż nadmorska aglomeracja jest jednym z liderów w dziedzinie wdrażania inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu miastem. Władze Gdańska ogłosiły, że planują wydać setki milionów
złotych, aby miasto stało się „smart city” i aby móc kierować miastem przy pomocy lepiej gromadzonych i wykorzystywanych
danych. Także inwestycja Airport City, realizowana przy lotnisku
im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, wpisuje się w nowoczesne rozwiązania dla biznesu i miasta, łącząc funkcje portu lotniczego,
kompleksu biurowego oraz przestrzeni hotelowej i handlowej.
Przedstawiciele inwestycji Airport City wezmą udział w dyskusji.

„Smart cities” budują nie tylko władze, ale również prywatni inwestorzy. Dlatego do rozmów zaprosiliśmy również przedsiębiorców, deweloperów oraz zagranicznych inwestorów.
Zakończenie tegorocznego cyklu będzie już tradycyjnie miało
miejsce na Śląsku. Region silnie kojarzony z przemysłem i górnictwem wykorzystuje szansę, jaką niesie bliskie sąsiedztwo
Niemiec oraz prężnie działająca specjalna strefa ekonomiczna,
do przyciągania inwestycji. Stolica regionu, Katowice, wyśmienicie wpisuje się w ideę smart, o czym może świadczyć nawiązana z firmą IBM współpraca przy programie Inteligentnych Miast.
Eksperci amerykańskiego giganta IT podzielili się z miastem
wiedzą na temat umiejętności wykorzystania danych do inteligentnego zarządzania metropolią. Konferencja w Katowicach
będzie również świetną okazją do podsumowania 2013 roku,
pozytywnych zmian pojawiających się w gospodarce, ale również niepokojących tendencji. Spotkanie samorządów i inwestorów umożliwi poruszenie ważnych dla obydwu stron kwestii
i pozwoli na wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań.
Koncepcję smart można wykorzystywać nie tylko do dużych
projektów, czy aglomeracji, ale również do przestrzeni, w której ludzie spędzają większość swojego czasu – biur. W czasach,
kiedy większość osób znajduje zatrudnienie w sektorze usług,
to właśnie biura są podstawową przestrzenią pracy. Pracodawca
może motywować pracowników i poprawić komunikację z nimi
poprzez zaprojektowanie inteligentnego biura (smart office).
Innowacyjne pomysły często powstają w murach wyższych
uczelni, jednak do ich wdrożenia w życie potrzebne jest
finansowanie oraz wsparcie merytoryczne. Dlatego ważnym
aspektem spotkań w ramach „Prospects in Poland” jest stworzenie przestrzeni do dialogu między uczelniami wyższymi,
przedstawicielami biznesu oraz regionalnymi samorządami, które mogą wspomóc proces inkubacji przedsięwzięcia
poprzez dotacje, agencje rozwoju regionalnego, parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości. Do naszych partnerów zaliczamy m.in. Wielkopolskie Centrum Wspierania
Inwestycji czy Poznański Park Przemysłowo-Technologiczny,
łączący biznes z nauką.
Najlepsza nauka odbywa się jednak poprzez doświadczenie. Jak je zdobyć, a jednocześnie uniknąć niepotrzebnych
błędów? Tutaj z pomocą przychodzą case studies, czyli
studia przypadków działalności konkretnego przedsiębiorstwa. Współpracujące z nami firmy z sektora MSP i globalne
koncerny takie jak Capgemini, Fujitsu czy INDESIT, dzielą
się wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza wspierana jest
wizytami studyjnymi na terenie przedsiębiorstw.
Zapraszamy do udziału w spotkaniach z cyklu „Prospects in
Poland”. Liczymy na Państwa zaangażowanie w dyskusję oraz
mamy nadzieję, że konferencje pomogą Państwu zrealizować
takie cele jak nawiązanie nowych kontaktów biznesowych,
wymianę doświadczeń, czy zdobycie inspirującej wiedzy.
Bluevine Consulting
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Another “Prospects in Poland” cycle begins
Intelligent solutions create advantage over competition

M

acroeconomic data shows that the world slowly rises
from one the longest periods of recession in modern
history. During this time, Poland, as one of the few
countries, has managed to avoid crisis. Investors perceived
us as a "safe Island”, where it was possible to enjoy benefits of
economic and political stability. Nevertheless, while neighbour
countries are shaking the recession out, Poland cannot remain
satisfied with its status quo, and needs to think ahead.
One of the ways to create a leverage is to support innovations,
knowledge and technology, which can be combined into one idea
– smart. Smart is a concept that can be connected to managing
in both, company and urban space. It consists in emphasising
sustainable economic development, effective communication
and competent use of gathered knowledge.
This idea has become a foundation for "Prospects in Poland”
conferences. Investment seminars cycle was inspired by the
possibility of creating a platform for discussion between local
governments and entrepreneurs. In order to enrich content of
our meetings, we find our partners among consulting companies,
well known economists, or regional development agencies.
Diversity of guests allows lively discussions and reaching our
goal, which is creating understanding and removing barriers
between investors and local officials.
Another "Prospects in Poland” cycle is to start this autumn.
Each city and region may show their assets based on their location, natural or human resources. While presenting investment
potential it is worth concentrating on the aspects that make
the region special and attractive for the investor.
"Baltic Pearls – Business Pearls. Tricity for entrepreneurs” is going
to be a strong beginning of the cycle. In historical Sofitel Grand
hotel in Sopot, representatives of business and authorities of
Pomerania will meet to discuss the future of Tricity and the whole
region, as well as challenges and possibilities that they face. The
choice of Tricity to be the place of inauguration was not a coincidence – this agglomeration is one of the leaders when it comes
to implementing intelligent solutions in managing the city. The
authorities of Gdańsk have announced that they plan on spending
hundreds of millions of zlotys to change the city into "smart city”,
and in consequence, to administrate the city with better gathered
and more wisely used data. Airport City investment, which is
being created around Gdańsk Lech Wałęsa Airport, fits the
standards of modern solutions for business and cities by combining functions of the airport, office compound, as well as hotel and
commercial space. Representatives of Airport City will also participate in the discussion. “Smart cities” are built not only by the
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authorities, but also by private investors. That is why we have also
invited entrepreneurs, developers and foreign investors to be a part
of the event.
The closing of the cycle will traditionally take place in Silesia. The
region, associated with industry and mining, takes its chances,
given by the closeness of Germany and very active special
economic zone, to attract investments. The capital of the region,
Katowice, is the great example of the smart idea, which may be
confirmed by its cooperation with IBM in the frames of Smart
Cities programme. Experts from the American IT giant have shared
their expertise in the subject of using data for intelligent manner
of managing the metropolis. The conference in Katowice will also
be a great opportunity to summarize the passing year, positive
and unsettling tendencies appearing in economy. The meeting
between local authorities and investors will allow finding
satisfactory solutions.
Smart concept may be assigned not only to large projects or great
agglomerations, but also to places, where people spend most of
their time – in offices. Nowadays, when the majority works in
the sector of services, offices are their basic labour space. Employers may motivate employees and find better ways of communicating with them by designing an intelligent, smart office.
Innovative ideas are very often born within the walls of universities, but to change them into reality, funding and meritorical support are indispensable. That is why, one of the crucial elements
of "Prospects in Poland” events is the attempt to create a dialogue
between universities, business and local governments. The help
from etrepreneurs and local authorities may come in many
forms, i.e. through subventions, regional development agencies, technology parks and business incubators. Our partners,
Wielkopolska Investment Support Centre and Poznan Science
and Technology Park among them, bind business with science.
The best way to learn is to learn through experience though.
How to gain the experience and avoid making unnecessary mistakes? Case studies, examination of the way specific companies
work, may be the best answer. Companies from SMEs’ sector
and global corporations that work with us, such as Capgemini,
Fujitsu or INDESIT, gladly share their experiences. Their knowledge is frequently supported by study visits on their territory.
We encourage you to participate in "Prospects in Poland” cycle.
We are counting on your engagement in this discussion, and
we hope the conferences will help you in achieving your goals,
like establishing new business relations, experiences exchange,
gaining knowledge and finding inspiration.
Bluevine Consulting
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Otwarci na Skandynawię
Warmia i Mazury kontynuują ofensywę promocyjną

S

amorząd województwa warmińsko-mazurskiego
szykuje się do kolejnego etapu kampanii promocyjnej
w Skandynawii, mającej na celu zdobywanie
partnerów biznesowych dla regionu. Jesienią na Warmii
i Mazurach rozpoczyna się akcja informacyjna dla firm
ze Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii.
Od 9 do 12 września na zaproszenie władz regionu
Warmię i Mazury, odwiedzi misja gospodarcza z krajów
skandynawskich. 20 przedsiębiorców ze Szwecji i Finlandii oraz 10 dziennikarzy ze skandynawskich mediów
pozna województwo warmińsko-mazurskie i będzie
dyskutować o możliwościach rozwoju współpracy
gospodarczej regionu ze Skandynawią.
Z tej okazji 10 września władze województwa zaprezentują potencjał regionu podczas wydarzenia „Otwarci
na Skandynawię” w Sand Valley Golf&Country Club
w Pasłęku.

– Jesienią ubiegłego roku udało nam się przyjrzeć bliżej potrzebom i wymaganiom skandynawskich firm
– mówi Jacek Protas, marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego. – Teraz zamierzamy pokazać,
że odrobiliśmy naszą lekcję, potrafimy słuchać i przygotowaliśmy ofertę skrojoną pod biznes z krajów Północy.
Zaproszenie Warmii i Mazur do dyskusji o współpracy
regionu ze Skandynawią oraz o oczekiwaniach inwestorów przyjęli: przedstawiciele skandynawskich firm
i ambasad, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
(Association of Business Service Leaders in Poland,
ABSL), Warmińsko-Mazurska SSE oraz prof. Andrzej
Buszko, ekonomista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Rozmowy będzie moderował Paweł Panczyj
– dyrektor zarządzający ABSL. W trakcie spotkania
Aleksandra Summers z COIE zaprezentuje ofertę
eksportową
województwa
warmińsko-mazurskiego,
Radosław Zawadzki – dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji przedstawi plany promocyjne województwa
na kolejne lata, natomiast Marek Wróblewski z zarządu
Swedwood Polska i Daniel Adamiuk Country Manager
w JULA przedstawią tzw. dobre praktyki. Dodatkowo,
celem spotkania będzie poinformowanie o możliwościach
zainteresowania kapitału skandynawskiego.

Po dyskusji panelowej organizatorzy zapraszają na chwilę relaksu na polu golfowym. Dyskusja przy partii golfa
pozwoli nie tylko na bezpośrednią wymianę doświadczeń, ale również na zaprezentowanie gościom jednego
z głównych walorów regionu – nieskalanej przyrody
i bezkresnej przestrzeni. Poza tym – jak podaje „Newsweek”
– z badań wśród europejskich menedżerów i biznesmenów wynika, że co czwarty z nich gra w golfa, a więcej
niż połowa uważa ten sport za typowy dla biznesu.
Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” jest nawiązaniem do ubiegłorocznego spotkania ze skandynawskimi
inwestorami w Warszawie (śniadanie biznesowe „Nordic
Business Talks”). Po wysłuchaniu zarówno pozytywnych
opinii, jak i uwag krytycznych skandynawskich firm
na temat warunków prowadzenia biznesu na Warmii
i Mazurach, władze województwa zdecydowały się
przedstawić spójną wizję możliwości inwestycyjnych dla
krajów ze Skandynawii.
W latach 2000-2010 kraje skandynawskie zajmowały
piąte miejsce pod względem wartości bezpośrednich
inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce i łącznie
zainwestowały 9,48 mld euro. Skandynawia ma również strategiczne znaczenie w obrocie handlowym i jest
drugim (po Niemczech) najważniejszym kierunkiem
polskiego eksportu (7,4% udziału).
Jednocześnie, Polska mieści się na końcu pierwszej
dziesiątki krajów, w których inwestują Szwedzi,
Norwegowie, Duńczycy i Finowie, a wartość tych
inwestycji stanowi ok. 0,4% wszystkich skandynawskich
BIZ. To pokazuje, że Skandynawia wciąż dysponuje
ogromnym potencjałem do rozwoju na terenie Polski.
Warmię i Mazury łączą ze Skandynawią bliskość
geograficzna, nieskalana natura oraz inwestorzy tacy jak
Swedwood, czy działający w sektorze usług nowoczesnych
Transcom. Kraje skandynawskie mają możliwość czerpać
z takich walorów regionu, jak wykwalifikowana kadra,
niskie koszty pracy, zwolnienia podatkowe i granty oraz
dogodne sąsiedztwo obwodu kaliningradzkiego.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC). Partnerem organizacyjnym wydarzenia jest firma Bluevine Consulting.
Bluevine Consulting
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News

Open to Scandinavia
Warmia and Mazury continues its promotional campaign

F

rom 9 to 12 September the region will be visited by
an business delegation from Scandinavian countries
invited by the local authorities. 20 entrepreneurs from
Sweden and Finland and 10 journalists from the Scandinavian
media will get to know the Warmia and Mazury Voivodeship and discuss the possibilities of development of the
economic cooperation between the region and Scandinavia

to share their experiences directly but also to admire one
of the major advantages of the region – its immaculate
nature and boundless space. Moreover, according to
“Newsweek” – the research conducted among European managers and businessmen suggests that every fourth of them
plays golf whereas more than a half of them believe the sport
to be typical for business.

On 10 September, the authorities of the voivodeship will
take their opportunity to present the potential of the region
at the event “Open to Scandinavia” taking place in Valley
Golf&Country Club in Pasłęk.

The event “Open to Scandinavia” is linked with the lastyear meeting with Scandinavian investors in Warsaw (business breakfast “Nordic Business Talk”). On listening to both
positive and negative remarks of Scandinavian entrepreneurs on conditions of conducting business in Warmia and
Mazury region, the local authorities have decided to present
a coherent vision of investment opportunities for the
companies from Scandinavia.

– Last autumn we managed to learn about the needs and
requirements of Scandinavian companies, says Jacek Protas,
Marshal of the Warmia and Mazury Voivodeship. – Now,
we are going to show that we have done our homework,
listened carefully and prepared an offer tailored to the needs of
companies from the countries of the North.
The invitation of the authorities of Warmia and Mazury to
discuss the cooperation of the region with Scandinavia and
the expectations of investors has been accepted by the representatives of Scandinavian companies and embassies, the
Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL),
the Warmia-Mazury Special Economic Zone as well as
Prof. Andrzej Buszko, an economist of the University of
Warmia and Mazury. The talks are to be moderated by
Paweł Panczyj, Managing Director at ABSL. At the meeting
Aleksandra Summers from the Network of Investors and
Exporters’ Service Centres (COIE) will present the export offer
of the Warmia and Mazury Voivodeship, Radosław Zawadzki,
Head of Department for Promotion Cooperation will
introduce promotional plans of the region for the forthcoming years, while Marek Wróblewski from the Management
Board of Sweedwood Polska and Daniel Adamiuk, Country
Manager at Jula Poland will talk about the so-called good
practices. Additionally, the meeting will aim at presenting
the possibilities that might be interesting to Scandinavian
investors.
After the panel discussion, the organizers kindly invite the
guests to relax at the golf course. The talks led during a game
of golf will make it possible for the participants not only

In 2000-2010 Scandinavian countries occupied the fifth
position in terms of foreign direct investment (FDI) in
Poland and jointly invested 9, 48 billion euro. Scandinavia
is also strategically vital for business trade, being the second
(after Germany) most important direction of Polish export
(7,4%).
At the same time, Poland ranks towards the end of the top
ten countries, in which the Swedish, Norwegian, Danish
and Finnish people invest while the value of this investment
amounts to approximately 0,4% of all Scandinavian FDI.
This shows that Scandinavia is still to offer a huge potential
for development in Poland.
Warmia and Mazury is related to Scandinavia by
geographical proximity, spotless natural environment,
and investors such as Swedwood or Transcom operating
in the sector of modern services. Scandinavian countries
may take advantage of the opportunities created by the
region, such as well-qualified staff, low costs of work, tax
exemptions, and the proximity of the neighbouring
Kaliningrad Oblast.
The event will be held under the Honorary Patronage
of Scandinavian-Polish Chamber of Commerce. Bluevine
Consulting is the Organising Partner of the event.
Bluevine Consulting
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Konkurs
Outsourcing Stars 2013
Termin zgłoszeń do konkursu: 1 grudnia 2013
Prestiżowe nagrody w branży outsourcingowej
Rozdanie nagród podczas uroczystej Gali Outsourcing Stars
w Gmachu Ufficio Primo w Warszawie
Publikacja profilu firmy w katalogu dostawców usług
outsourcingowych „Biblia Outsourcingu”

Kategorie:
Miasto
BPO
Call i Contact Center
Car Fleet Management
HRO
ITO

Sprzedaż
Księgowość, Kadry, Płace
Project Management
Archiwizacja Dokumentów
Deweloper
Real Estate

www.outsourcingstars.pl
PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI
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Model biznesowy. TY

Sztuka SEO.
Optymalizacja witryn internetowych
Autorzy:

Eric Enge, Stephan Spencer,
Jessie Stricchiola,
Rand Fishkin

Wydawnictwo:

Onepress

Wydawnictwo:

Helion

Objętość:

256 stron

Objętość:

696 stron

Rok:

2013

Rok:

2013

ISBN:

podręcznik

ISBN:

978-83-246-6267-8

Modelowanie własnej kariery. Jednostronicowe sposoby na
życiową przemianę Timothy Clark, Alexander Osterwalder, Yves
Pigneur twórcy międzynarodowego bestsellera Tworzenie modeli
biznesowych. Podręcznik wizjonera.
Praktyczny i inspirujący
cjonującego życia:

Autorzy:

Timothy Clark,
Alexander Osterwalder,
Yves Pigneur

planowania

satysfak-

978-83-246-5648-6

Kiedy ostatni raz spojrzałeś na drugą stronę wyników wyszukiwania?
No właśnie! Takich osób jest garstka. Dlatego, jeżeli nie ma Cię na
pierwszej stronie wyników, tak naprawdę nie istniejesz w sieci.
Trafienie na nią musi być Twoim celem, który da Ci szansę odniesienia
sukcesu w biznesie.

Zaprojektuj swoją karierę modelowo.

Dzięki temu podręcznikowi to zadanie jest w Twoim zasięgu. W trakcie
lektury poznasz najlepsze techniki optymalizujące stronę pod kątem
pozycji w wynikach wyszukiwania. Nauczysz się wybierać najlepsze
słowa kluczowe i oceniać ich skuteczność. Ponadto przekonasz się, że
źle przeprowadzone pozycjonowanie strony może przynieść więcej
szkody niż pożytku. Ta książka to jedyny w swoim rodzaju, kompletny
przewodnik po zagadnieniach związanych z SEO. Musi się znaleźć na
półce każdego pasjonata optymalizacji stron internetowych!

Kryzys? Trudna sytuacja na rynku pracy? Kłopoty ze sprostaniem
wygórowanym wymaganiom pracodawców? Ciebie to nie dotyczy!
Zamień nerwowe wątpliwości na wyluzowaną pewność w swoim
życiu zawodowym. Działaj jak najwięksi współcześni wizjonerzy
i wypróbuj genialny sposób na optymalizację absolutnie
najważniejszego – bo Twojego osobistego – modelu biznesowego.

Dzięki tej bezcennej książce:
• zdefiniujesz cele strategii SEO,
• zidentyfikujesz i przeanalizujesz słowa kluczowe,
• poznasz cechy witryny przyjaznej SEO,
• zdobędziesz (legalnie!) łącza do Twojej strony,
• poznasz zalety i wady tworzenia własnego zespołu SEO.

Tim Clark przewodzi ruchowi osobistego modelu biznesowego,
skupionemu wokół strony BusinessModelYou.com. To utalentowany nauczyciel i trener, były przedsiębiorca, a także doktor
nauk ekonomicznych.

Eric Enge jest prezesem firmy konsultingowej Stone Temple
Consulting, specjalizującej się w zagadnieniach SEO (ang. Search
engine optimization – SEO; zwana także pozycjonowaniem).

• stworzony przez 328 profesjonalistów z całego świata,
• zawiera praktyczny kurs analizowania modeli biznesowych,
•	opisuje innowacyjne metody modyfikacji Twojej kariery
zawodowej.

Alexander Osterwalder jest przedsiębiorcą i prelegentem.
Przemawia często na forum firm z listy „Fortune 500" i prowadzi
gościnne wykłady na najbardziej szanowanych uczelniach
wyższych, takich jak Wharton, Stanford, Berkeley, IESE czy IMD.
Yves Pigneur jest profesorem systemów zarządzania informacjami
na Uniwersytecie Lozańskim. Wykłada gościnnie na Uniwersytecie
Stanu Georgia oraz Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Jest
redaktorem naczelnym czasopisma akademickiego „Systemes
d’Information et Management". Doktorat obronił na Uniwersytecie
w Namur w Belgii.

Stephen Spencer jest założycielem firmy Netconcepts i pomysłodawcą
programu nauczania SEO.
Jessie Stricchiola jest współzałożycielką organizacji SEMPO.org oraz
prezesem Alchemist Media – przedsiębiorstwa specjalizującego się w
marketingu wyszukiwania.
Rand Fishkin jest prezesem i współzałożycielem Moz – ulokowanego
w Seattle przedsiębiorstwa, specjalizującego się w tworzeniu
oprogramowania dla specjalistów ds. marketingu.

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

11.09
2013

Roadshow BPC Zintegrowane systemy IT wspierające zarządzanie
przedsiębiorstwem
Typ: Roadshow |
Organizator: Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.
Miejsce: Biedrusko

12.09
2013

Workflow & Document Management Trends

12.09
2013

Prospects in Poland – Sopot

10.10
2013

Teleinformatyka w sferze publicznej

17.10
2013

Targi OUTSOURCING – Wsparcie dla Twojego biznesu

22.10
2013

IX Edycja Uniwersyteckich Targów Pracy w Łodzi

23.10
2013

Biurowce w Polsce

Typ: Konferencja |
Organizator: Pure Conferences
Miejsce: Warszawa

Typ: Konferencja |
Organizator: Bluevine Consulting
Miejsce: Sopot

Typ: Kongres |
Organizator: Targi Kielce S.A.
Miejsce: Kielce

Typ: Targi |
Organizator: Reinhold Expo
Miejsce: Warszawa / EXPO XXI

Typ: Targi |
Organizator: Uniwersytet Łódzki
Miejsce: Łódź

Typ: Konferencje|
Organizator: Nowy Adres S.A.
Miejsce: Warszawa
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Artykuły

Jak wybierać żonę?
Część III

W

drugim odcinku naszej serii artykułów
doszliśmy do momentu, w którym
– po wstępnej selekcji – mamy już listę
najlepiej rokujących kilku kandydatek/-ów do
wieloletniego związku… outsourcingowego…
A więc zaczynamy przetarg!

Autor / Author:
Piotr Rutkowski
Partner Zarządzający
SourceOne Advisory
Managing Partner in
SourceOne Advisory
Specjalizacja:
doradztwo, analizy,
usługi konsultingowe,
outsourcing, sourcing,
negocjacje,
kontraktowanie usług
Specialization:
advice, analysis,
consulting services
outsourcing, sourcing,
negotiation,
contracting services

Hola! Hola! Zanim formalnie zaczniemy przetarg,
czeka nas sporo pracy własnej, bo o ile w poprzednich krokach procesu sporo zadań przerzuciliśmy
na outsourcerów, to teraz zaczyna się okres, który
wymaga dużego zaangażowania od nas samych.
Czyż to nie jest podobne do małżeństwa? Raz jedno ogląda mecz, a drugie sprząta, a kiedy indziej
jedno maluje paznokcie, a inne kopie ogródek!

• przedstawienie celów strategicznych projektu,
Na początku jeszcze raz siadamy wraz z całą
rodziną na kanapie (Ci, którzy nie śledzą naszej
opowieści od początku mogą nie wiedzieć o co
chodzi!) i ustalamy, na poziomie zarządczym, cele
strategiczne projektu i jego kluczowe założenia.
Oznacza to, że zanim poprosimy kandydatów
o ich oferty matrymonialne, sami powinniśmy
sobie odpowiedzieć na pytania typu:
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• m
 ożliwie szczegółowy opis naszego obecnego
IT – m.in. infrastruktura, systemy, aplikacje,
powiązania logiczne między wszystkimi komponentami, lokalizacje geograficzne naszej
firmy wymagającej obsługi, zasoby personalne
związane z obecnymi operacjami,

• c o chcemy poprzez ten związek osiągnąć i jakie
stawiamy przez nim cele? (np. czyste, lśniące
mieszkanie i miłe towarzystwo do porannej
kawy),

• z estaw podstawowych danych finansowych
– m.in. stan amortyzacji poszczególnych elementów, koszty bieżących operacji, dotychczas
ponoszone i planowane na przyszłość nakłady
inwestycyjne,

•	
jakimi wskaźnikami będziemy mierzyli efekty
projektu? (np. częstotliwość odkurzania mieszkania),

• o
 czekiwany katalog usług wraz z podziałem
odpowiedzialności przy realizacji poszczególnych zadań,

• jaki jest punkt wyjścia – tzn. jakie są obecne wartości w/w wskaźników? (ostatnio
odkurzaliśmy rok temu…).

• p
 roponowany model SLA wraz z przypisanymi do niego oczekiwanymi parametrami jakościowymi, uzgodnionymi z innymi

Zeskanuj kod i weź udział w ankiecie

napędzane przez scoreit.pl

Po określeniu celów i założeń strategicznych,
należy rozpocząć proces budowania dokumentacji przetargowej (RFI/RFP). Warto pamiętać,
że otrzymane przez nas odpowiedzi i oferty od
kandydatów będą tak dobre, jak dobry będzie zbudowany przez nas samych matrymonialny anons
do prasy… o pardon! chciałem napisać – zapytanie ofertowe. Innymi słowy – nie ma co liczyć
na właściwie skonstruowaną i kompletną ofertę,
jeśli w naszym RFP nie zawrzemy kompletu informacji, pozwalających potencjalnemu przyszłemu
kandydatowi zrozumieć naszą obecną sytuację
oraz nasze oczekiwania na przyszłość. Posiłkując
się przykładem z branży IT, zapytanie ofertowe
powinno zawierać między innymi:
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członkami naszej rodziny (znaczy się… z działami biznesowymi).
Jednymi z najważniejszych obszarów opisywanych w RFP
i późniejszej umowie powinny być: właściwie zdefiniowany
i kompletny katalog usług oraz efektywny model SLA. Dzięki
nim partnerzy danej umowy unikną późniejszych, niepotrzebnych dyskusji o tym, co jest w zakresie umowy, a co nie, oraz
na jakie poziomy jakościowe obie strony się umówiły.

W wielu procesach outsourcingu,
z którymi miałem do czynienia, dopiero
horrendalnie wysoka cena usługi
w ofercie zmuszała klienta
do zastanowienia się, czy tak
wyśrubowane parametry
jakościowe usług są rzeczywiście
niezbędne.
Proces budowania modelu SLA, który ma stać się częścią
umowy o świadczenie usług – nie jest prosty, wymaga odpowiedniego doświadczenia, ale przynosi klientowi znaczne
korzyści. Wymusza on sformalizowanie i zapisanie wymagań,
jakie poszczególne działy organizacji klienta mogą mieć w stosunku do usługodawcy. Dzięki temu klient niejako zmuszony
będzie do precyzyjnego określenia, jakie są jego rzeczywiste
potrzeby biznesowe w odniesieniu do danej usługi. Istotną
korzyścią będzie również to, że wiele działów zaangażowanych
po stronie klienta w projekt musi wewnętrznie, między
sobą uzgodnić swoje oczekiwania i jasno je wyartykułować
w stosunku do przyszłego outsourcera.
Głównym celem powinno być stworzenie takiego modelu rozliczania jakości usług, który z jednej strony jest prosty i łatwy
w bieżącym zarządzaniu (czytaj: prosty i mało pracochłonny
w późniejszej obsłudze), a z drugiej strony – bardzo skuteczny i „szczelny”, jeśli chodzi o możliwość sprawowania
przez klienta nadzoru nad przyszłym usługodawcą.
Jednym z kluczowych i prawdopodobnie najtrudniejszym elementem umowy SLA jest dobór odpowiedniego zestawu parametrów opisujących jakość oczekiwanych przez klienta usług.
Posługując się nadal przykładem z branży IT – nie wystarczy

określić, że klient wymaga dostępności systemu na poziomie
95%. Tego typu parametr występujący samodzielnie będzie
zupełnie nieskuteczny. Usługodawca udowodni klientowi, że
spełnia wymagania umowy SLA, ale po stronie klienta usługa
będzie odbierana, jako całkowicie nie spełniająca oczekiwań.
Dlatego też ważne jest uzupełnienie tego parametru
(dostępności systemu) kilkoma innymi, które spowodują, że
model oceny jakości zostanie „uszczelniony”. Należy wówczas dodatkowo zdefiniować np.:
• kalendarz pomiaru dostępności,
• liczbę i długości przerw serwisowych,
• m
 aksymalną ilość przestojów systemu w okresie rozliczeniowym itd.
Każdy rodzaj usług i każda branża powinny wypracować swój
własny zestaw metryk umożliwiających efektywną ocenę poziomów jakościowych usług świadczonych przez dostawców
zewnętrznych. Ważne jest, żeby w umowie SLA korzystać
z metryk, które motywują usługodawcę do właściwych, oczekiwanych przez klienta zachowań, aby dobierać takie metryki,
na które dostawca ma wpływ oraz aby w miarę możliwości
stosować proste i efektywne w późniejszym nadzorze mechanizmy rozliczeń.
Dość często spotykanym błędem po stronie klientów jest
wymuszanie na dostawcy bardzo wysokich poziomów
jakościowych usług, w wielu przypadkach zupełnie nieuzasadnionych biznesowo (przysłowiowe 99,9%). W odpowiedzi
na taki wymóg, usługodawca zmuszony będzie skonstruować
odpowiednią usługę i ją adekwatnie wycenić. W wielu procesach outsourcingu, z którymi miałem do czynienia, dopiero horrendalnie wysoka cena usługi w ofercie zmuszała
klienta do zastanowienia się, czy tak wyśrubowane parametry
jakościowe usług są rzeczywiście niezbędne.
Ideałem jest takie dobranie parametrów jakościowych, które
będą właściwie odzwierciedlały potrzeby klienta, a więc nie
będą ani zaniżone, ani też niepotrzebnie zawyżone.
Ale zostawmy to nudne SLA i wróćmy do naszego procesu
matrymonialnego… Oooopsss… ale to już chyba w kolejnym
odcinku!
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How to choose a wife?
Part III

I

n the second episode of our series, we came to the point
where – after the initial selection – we created a list of the
most promising candidates for our long-term outsourcing
relationship.

our potential candidate to understand our current situation
and expectations for the future. Drawing on an example from
the IT industry, our request should include, among others:
• presentation of strategic objectives of the project,

So, the tender is about to begin!
But wait! Wait! Before we start the tender formally, there is
a lot of work to do. Although, previously, many tasks were
performed by outsourcing parties, here comes the period that
requires a lot of commitment from us. Is this not similar to
marriage? One of us is watching a match, and the other is doing
housework, one of us is painting nails, and the other is digging
the garden!
At the beginning, we – once again – sit down, with the whole
family on the couch (those who do not follow the story from
the beginning may not know what's going on!) and decide,
at the management level, the strategic objectives of the project and its key assumptions. This means that before we ask
the candidates for their matrimonial offer, we need to answer
the questions of
• w
 hat we want to achieve through this relationship and
what goals we want to set – (e.g., clean and tidy flat
and nice companion for morning coffee),
• w
 hat indicators we will use to measure the effects of the
project (e.g., the frequency of hoovering the flat),
• w
 hat the starting point is, namely, what significance of the
indicators is (last time, we hoovered a year ago...).
After determining the strategic goals and objectives, we
need to begin the process of creating tender documentation (RFI/RFP). Keep in mind that responses and offers we
receive from candidates will be as good as our matrimonial
notice in the press or, rather, our request for tender. In other
words – we should not expect a well-created and complete
offer unless our RFP contains all information necessary for
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• d
 etailed description of our current IT system – including
infrastructure, systems, applications, logical relationships
between all components, geographic locations of our
company requiring service, personnel resources related
to current operations,
• s et of key financial data – including depreciation state
of individual elements, costs of ongoing operations and
projected future capital expenditures,
• e xpected catalogue of services including a breakdown of
responsibility for the implementation of specific actions,
• d
 raft of SLA specifying expected quality parameters,
agreed with other members of our family (I mean ... with
business divisions).
One of the most important areas described in the RFP and
in the agreement should be a properly defined and complete
catalogue of services and an effective model of SLA. Thanks
to this, parties to this agreement will avoid unnecessary discussion about the scope of the agreement and what levels
of quality the Parties have agreed upon.
The process of building the SLA model, which is to become
a part of the service agreement, is not easy, it requires
relevant experience, but brings substantial benefits to the
customer. It imposes the formalization and specification of
requirements of individual sections of customer organization
with regard to the service provider. Hence, the client will
be, to some extent, forced to accurately determine what the
real needs of the business in relation to the service are. An
important benefit is also the fact that many divisions involved in the project on the client side have to agree on their
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expectations internally and clearly indicate them to the future
outsourcing party.

quali ty assessment model "tight". Other conditions, such as the
following, should also be defined:

The main objective should be to create such a model of
evaluation of the quality of services that, on one hand,
is simple and easy to use in daily management (that is,
whose operation is simple and not time-consuming), and
on the other hand, that is very effective and "tight" when
it comes to the possibility of supervising the future service
provider by the client.

• availability measurement schedule,

In many outsourcing processes
that I have come across
so far, it was the enormously
high price of the service
that made client
reassess the required
quality parameters.
One of the key and probably the most difficult part of the SLA is
to select an appropriate set of parameters describing the expected quality of services. Based on the IT example, it is not enough
to determine that the customer requires the availability of the
system at the level of 95%. This type of parameter, indicated
alone, will be completely ineffective. The service provider will
prove the customer that the requirements of SLA are met, however, it will look different on the client side.
Therefore, it is important to supplement this parameter
(system availability) with a few others that will make the

• he number and length of service intervals,
• t he maximum number of system downtime events during
the accounting period, etc.
Every type of service and every industry should develop its
own set of metrics to enable an efficient evaluation of the
levels of quality of services provided by external suppliers.
It is crucial that the SLA uses metrics that motivate service
providers to behave in accordance with client's expectations
and to choose such metrics that can be used by the supplier;
moreover, simple and effective settlement systems should be
used.
A frequent mistake is that client requires very high level of
service quality which is, often, not justified from the business perspective (proverbial 99.9%). In response to such
a requirement, the service provider will be forced to create an appropriate service and price it accordingly. In many
outsourcing processes that I have come across so far, it was
the enormously high price of the service that made client
reassess the required quality parameters.
Quality parameters should be selected in such a way that
they reflect the real needs of the customer, hence, they
should be neither underestimated nor overestimated.
But let's leave that boring SLA and let's get back to our matrimonial process... but in the next episode, probably!
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Polskie marki
– globalna obecność!

Outsourcingowe bezpośrednie inwestycje
zagraniczne w Polsce:
PAIiIZ zamknęła w tym roku 33 inwestycje
o łącznej wartości 645,2 mln euro, które stworzyły
9 523 miejsca pracy.
Obecnie Agencja prowadzi 163 projekty o łącznej
wartości 4938,96 mln euro i planowanej liczbie
miejsc pracy 31 193.
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olska przez wiele lat była i nadal jest odbiorcą bardzo interesujących bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ugościliśmy w naszym kraju takie firmy
jak Google, HP, Acxiom, Samsung oraz wiele innych. Jesteśmy również świadkami nowego dynamicznego trendu
– wraz z rosnącą siłą polskich ośrodków gospodarczych,
świetnie wykształconą kadrą oraz najwyższym poziomem
polskich produktów i usług widzimy coraz większą liczbę
polskich firm, które śmiało zdobywają rynki zagraniczne
– zarówno poprzez handel jak i inwestycje bezpośrednie.
Bez wątpienia, zjawisko to stanowi obecnie istotny znak
przemian dokonujących się w polskiej gospodarce i określa poziom jej globalizacji. Śmiało można stwierdzić, iż
jesteśmy świadkami dynamicznego okresu rozwoju
polskich czempionów gospodarczych.
Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność podmiotów posiadających udziały
w podmiotach z siedzibą za granicą w 2011 roku" i "Polish Multinationals: Expanding and seeking innovation
abroad" – raportu przygotowanego w 2013 r. przez Instytut
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Vale Columbia
Center on Sustainable Investment International (VCC), aż
1501 polskich firm deklarowało posiadanie akcji, spółek
zależnych lub fabryk poza granicami Polski, co oznacza
wzrost w porównaniu z 1443 firmami w 2011 r. Zagraniczne filie zrealizował przychody ze sprzedaży w kwocie
137 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 24,8% w porównaniu z rokiem 2010.
Top 30 polskich przedsiębiorstw międzynarodowych posiadało łącznie ponad 12 mld dolarów w aktywach zagranicznych i osiągnęło wynik 21 mld dolarów ze sprzedaży,
zatrudniając 24 000 pracowników za granicą.
Firmą posiadającą największe zatrudnienie zagranicą jest
Asseco (sektor IT), z ponad 10 000 zagranicznych pracowników. Jest to również przedsiębiorstwo najbardziej aktywne w ramach wydatków na badania i rozwój w kwocie
48 mln dolarów w 2011 r., obejmując również inwestycje
w B+R w Izraelu, Niemczech, Słowacji, Hiszpanii i krajach bałkańskich.
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
PAIiIZ rozpoznała ten trend i zdecydowała się dodać do
swojego zakresu kompetencji nową usługę – doradztwo
inwestycyjne dla polskich przedsiębiorstw planujących
ekspansję zagraniczną. Agencja udziela firmom zainteresowanym inwestowaniem zagranicą merytorycznej pomocy polegającej m.in. na doradztwie w zakresie wybo-

ru lokalizacji projektu, wsparciu przy uzyskaniu pomocy
rządowej dostępnej w wybranym kraju. Firmy otrzymują
odpowiednie zasoby informacyjne niezbędne do podjęcia
decyzji inwestycyjnej.
Bezpośrednie wsparcie dla firmy może rozpocząć się już
na terenie Polski podczas jednego z warsztatów inwestycyjnych organizowanych przez Agencję. Warsztaty te
są idealną platformą komunikacyjną dla polskich firm
ze środowiskiem promującym inwestycje w wybranym
regionie świata – narodowe agencje wspierające inwestycje zagraniczne (tzw. IPA’s – Investment Promotion Agencies), eksperci specjalizujący się w wybranych obszarach
tematycznych (kadry, nieruchomości, prawo), itp. Dyskusja w gronie wyszukanych profesjonalistów pozwala
przedstawicielom polskich przedsiębiorstw na wstępne
zapoznanie się z ofertą wsparcia dostępną na danym rynku, warunkami prowadzenia działalności gospodarczej
oraz innymi istotnymi czynnikami mającymi wpływ na
decyzję inwestycyjną. PAIiIZ również wspiera polskie
firmy bezpośrednio zagranicą, organizując wyjazdy typu
study tour. Wyjazdy te dają polskiej firmie możliwość
pełnego poznania wybranej lokalizacji pod względem jej
potencjału inwestycyjnego. Podczas takich wyjazdów
przedstawiciele przedsiębiorstw mają szansę zapoznać
się ze sprecyzowaną ofertą wsparcia rządowego, poznać
charakterystykę wybranego sektora, zdobyć informację
dotyczącą dostępności i kosztów powierzchni biurowej
oraz kadr, znaleźć odpowiedzi na zagadnienia prawne
oraz nawiązać pierwsze kontakty biznesowe.
Jesteś zainteresowany ofertą PAIiIZ skierowaną do polskich inwestorów? Skontaktuj się z nami: invest@paiz.
gov.pl

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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The next BIG Polish thing
– Polish foreign investments!

Outsourcing direct foreign investments in Poland:
Invest in Poland Agency in 2013 has finalized
33 foreign investments of total value EUR 645,2 m.
Investments has created 9.523 working places.
Currently the Agency is running 163 projects
of total value EUR 4.938,9 m, which plan to create
31.193 new working places.
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companies thinking about foreign investments. This
has been structured in the Polish Foreign Investments
Section – a unit dedicated solely to the direct support
for our national investors.

According to the latest report by the Central Statistical
Office in Poland “Activity of companies holding shares
abroad in 2011” and “Polish Multinationals: Expanding and seeking innovation abroad” – report prepared
in 2013 by Polish Institute for Market, Consumption
and Business Cycles Research (IBRKK) and the Vale
Columbia Centre on Sustainable International Investment (VCC), more than 1,500 Polish companies declared
having shares, subsidiaries or manufacturing facilities
outside of Poland, which is an increase compared with
1,443 firms in 2011. Foreign subsidiaries reported sales
revenue of PLN 137 billion, which means a growth
of 24,8% compared to 2010.

What the Agency can provide is a full spectrum service for Polish companies thinking about expanding their operations and setting up abroad. It can all start in
Poland during a country focused investment workshop
organized by PAIiIZ. Such a workshop is a great communication platform for Polish investors to understand the
business potential of a chosen location within an environment of institutions and companies providing all the
necessary information to make an investment decision.
PAIiIZ is also all about supporting Polish companies
directly on foreign markets. The Agency organizes study
tours and accompanies Polish investors abroad providing business location advisory in cooperation with local
investment promotion agencies, case study speakers,
and experienced consultants. As a result of such a trip
the company possesses the full knowledge regarding
investment opportunities on a chosen market – precise
information about investment incentives, the HR pool,
real estate offer, the legal framework, market entry and
business development opportunities.

The top 30 Polish multinational enterprises had more
than $12 billion in foreign assets, $21 billion in foreign
sales and more than 24,000 employees abroad.

Are you a Polish company looking at possibilities to
invest abroad? Let’s see what can be done together! Get
in touch with us: invest@paiz.gov.pl

oland has been a recipient of foreign direct investments for many years now – we have welcomed
such great companies like Google, HP, Acxiom,
Samsung and many others to our country. In more recent times we have witnessed a new trend – as a direct
result of the economic strength of our regions, the potential of the human resources and the top quality of
Polish products and services we see a dynamic growth
of Polish companies, their rising confidence in entering new foreign markets and the birth of true national
champions.

The top company on this list in terms of foreign employment is Asseco Group (IT sector), with more than 10,000
employees abroad. It is also the most active in the field
of R&D expenditures abroad, which totally equalled to
$48 million in 2011, including research activities in
Israel, Germany, Slovakia, Spain and Balkan countries.
Other Polish companies like REC Global have been ranked in the Top 10 of the Polish national champions participating in the next stage of the prestigious European
Business Awards Competition in 2012/2013.
The Polish Information and Foreign Investment Agency
PAIiIZ has recognized this fast developing trend and decided to add new services to its operations – supporting
Polish foreign investments. Taking under consideration
the expertise of the Agency within the field of business location advisory, the understanding of the investment procedure it has been decided to support Polish

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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Poznański
potencjał IT

P

rocesy IT są obecnie jednymi z najczęściej realizowanych
w poznańskich centrach usług wspólnych i BPO. Co roku
otwierane są kolejne, potwierdzając tym samym potencjał
oraz korzystne warunki do lokalizowania tego typu inwestycji
w mieście.

produkcją i sprzedażą sprzętu, 14% analizą danych i data center
a pozostałe 20% to inna działalność. Poniżej przedstawiamy trzy
przykłady poznańskiego know-how w IT.

Pionier i lider E-Commerce w Polsce

Zdolni i wykształceni
Jednym z głównych argumentów dla potencjalnego inwestora,
jest dostęp do dobrze wykształconej kadry. Znana w całej Polsce
Politechnika Poznańska otwiera listę 6 uczelni kształcących
m.in. informatyków i programistów w Poznaniu. W tym roku
było około 5000 studentów, jest to liczba pozwalająca postawić
tezę, że nawet kilka nowych projektów rocznie z branży IT jest
w stanie bez problemu znaleźć potrzebnych do pracy specjalistów.
Oprócz wcześniej wspomnianych centrów BPO/SSC, powstaje
także coraz więcej przedsiębiorstw informatycznych. W sumie
jest ich 2600, z czego 40% zajmuje się oprogramowaniem, 26%
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W Poznaniu powstał w 1999 r. i do dziś ma tu swoją siedzibę
największy gracz e-commerce w Polsce – Grupa Allegro,
która w Polsce oprócz serwisu Allegro.pl zarządza tak
znanymi serwisami, jak Bankier, Wykop, Tablica, GaduGadu, OtoMoto, Ceneo czy FashionDays. Ta, z początku
mała firma, po dużym komercyjnym sukcesie, rozwinęła

nr 5/2013 (September/October)

Artykuły

swoją działalność w kilkunastu krajach Europy ŚrodkowoWschodniej, gdzie zarządza ponad 100 serwisami
e-commerce. W poznańskiej ultranowoczesnej siedzibie
Pixel – Grupa zatrudnia ponad 1200 osób, z których
zdecydowana większość to informatycy i inżynierowie
najróżniejszych specjalności zarządzający produkcją
oprogramowania, utrzymaniem serwisów oraz infrastrukturą
IT. W całej Europie, dla polskiego lidera e-commerce pracuje
łącznie ponad 6500 pracowników. Właścicielem grupy jest
południowoafrykański multimedialny koncern Naspers.

•	Ponad 100 serwisów internetowych
•	6500 pracowników
•	Lider e-comerce w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej

Inteligentne rozwiązania

Dobrym przykładem firmy, która doskonale sobie radzi na polu
rozwiązań IT dla biznesu, jest itelligence. Obecna od 1995 r.,
ma w swojej ofercie usługi outsourcingu IT specjalizując się
głównie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych SAP. W roku
2013 przeniesiono główną siedzibę do Tarnowa Podgórnego
koło Poznania. Firma itelligence opracowała szereg własnych,
prekonfigurowanych rozwiązań opartych na platformie SAP
m.in. dla branż: handel (it.trade), budownictwo (it.construction),
motoryzacja (it.automotive). Na polskim rynku itelligence
jest także wybranym partnerem SAP w obszarze hostingu
rozwiązań SAP Business All-In-One w modelu subskrypcji.
Warto także dodać, że wysokim poziomem świadczonych
usług zainteresowała się największa firma telekomunikacyjna
w Japonii – NTT Data, która wykupiła pakiet większościowy
itelligence.

•	SAP Gold Partner
•	Jedyna firma w Polsce certyfikowana normą

ISO 20000 w pełnym zakresie swojej działalności
•	Jedna z 10 firm na świecie, posiadająca certyfikat SAP Global Hosting Partner

Wspólne działania dla IT

Zdając sobie sprawę, że IT jest prężnie rozwijającym się sektorem,
Biuro Obsługi Inwestorów podejmuje szereg działań, tym samym
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów potencjalnych
jak i obecnych już w mieście. Jednym z ciekawszych jest
konkurs „Samsung App Challenge Poznań” organizowany przez
poznańskie biuro Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung
Polska wspólnie z Miastem Poznań. Kierowany do zdolnych
programistów lub zespołów składających się maksymalnie
z pięciu osób, stawia przed nimi zadanie stworzenia aplikacji
na system Android w oparciu o API Poznania. Najbardziej
utalentowani programiści, oprócz wartościowych nagród,
otrzymają możliwość odbycia specjalistycznych praktyk
w Samsungu, które mogą zakończyć się propozycją zatrudnienia
w firmie. Dzięki temu przedsięwzięciu – zyskują zarazem
studenci mogący nadać swojej karierze nowy kierunek, Samsung
poszukujący specjalistów oraz same Miasto zwiększając swój
potencjał IT.

•	Jedno z ważniejszych centrów R&D w Polsce
•	„Idealny pracodawca” (2012)
•	"Top Employer Poland" (2011, 2012, 2013)
•	"Top Employer Europe" (2013)

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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IT potential
of Poznań

C

urrently, IT processes are among the most frequently
implemented in Poznań shared services centres
and BPO. Every year, new centres are opened, thus
confirming the potential and favourable conditions to
locate this type of investments in the city.

deal with software, 26% with production and sale of hardware,
14% with the data analysis and data centre and the remaining
20% with another activity. Below, there are three examples of
Poznań know-how in IT.

Pioneer and leader of E-Commerce in Poland
Skillful and well-educated
One of the main arguments for a potential investor is
access to the well-educated staff. The Poznań University
of Technology, well-known in Poland, opens the list of
6 universities educating, IT professionals and programmers in
Poznań. This year, there were about 5,000 students, this is the
number that allows to put forward a thesis that even a few
new IT projects annually are able to easily find professionals
necessary for work. In addition to the aforementioned
BPO/SSC centres, more and more IT businesses are
established. In total, there are 2,600 of them, of which 40%
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Established in Poznań in 1999 and till this day has its
headquarters, the biggest e-commerce player in Poland
– The Allegro Group, which apart of Allegro.pl manages
such famous portals as: Bankier, Wykop, Tablica, GaduGadu, OtoMoto, Ceneo or FashionDays. This at beginning
small company, after its big commercial success has
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developed its activity in several countries of middle east
Europe where it manages over 100 e-commerce websites.
In its ultramodern HQ – Pixel – the Group give employment
to over 1,200 persons which are mostly IT specialists
and engineers managing the software development,
maintenance of the websites and IT infrastructure. In all
of Europe working for the polish leader in e-commerce
there are more than 6,500 employees. The owner of the
Group is a South African multimedia concern – Naspers.

•	12,5 million users
•	6,500 employees
•	Leader of e-commerce
in Poland

Intelligent solutions

A good example of a company that does excellently in the
field of IT solutions for business itelligence. Present since
1995, it offers IT outsourcing services, specialising mainly
in the implementation of IT SAP solutions. In 2013, the
central office was moved to Tarnowo Podgórne near
Poznań. The itelligence company has developed a number
of individual, pre-configured, SAP-based solutions, for:
trade (it.trade), construction (it.construction), automotive
industry (it.automotive). In the Polish market, Itelligence
is also the selected SAP partner in the area of hosting SAP
Business all-in-One solutions in the subscription model.
It should also be added that the high level of services
became of interest to the largest telecommunications
company in Japan – NTT Data, which acquired the
majority shareholding of itelligence.

Joint actions for IT

Realising that IT is a rapidly developing sector, the
Investor Relations Department takes a series of actions,
thus meeting the expectations of both potential investors
and those already present in the city. One of the more
interesting actions is the competition “Samsung App
Challenge Poznań” organised by the Poznans Samsung
Poland Research and Development Centre together with
the City of Poznań. Addressed to skillful programmers
or teams composed of up to five persons, it set before
them a task to create a application for Android based on
the API of Poznań. The most talented programmers, in
addition to valuable prizes, will be given an opportunity
to take specialised practices in Samsung, which may
end up with employing proposition at the company.
This project is beneficial to students who may give
a new direction to their career, Samsung searching for
professionals and the City itself, by increasing its IT
potential.

•	One of the most important R&D centres
in Poland

•	“Ideal Employer” (2012)
•	“Top EmployerPoland” (2011, 2012, 2013)
•	“Top Employer Europe” (2013)

More information

•	SAP Gold Partner
•	The only company in Poland certified with the
ISO 20,000 standard in all of its activities

•	One of the 10 companies in the world having
the SAP Global Hosting Partner certificate

Investors Relations Department
The 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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Strategia inspiracji
O

d niedawna Lublin – miasto inspiracji ma nową
strategię. Dokument kreślący wizję miasta na lata
2013-2020, nazywany Strategią Lublin 2020, został
już przyjęty przez Radę Miasta. Czym różni się od innych
dokumentów strategicznych, tworzonych masowo u progu
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej? Czy
zgodnie z założeniem zainspiruje biznes?

Dokumenty strategiczne kojarzą się z długimi elaboratami,
usianymi gęsto wyrazami obcymi i pojęciami zrozumiałymi
jedynie dla wąskiej grupy specjalistów. Prowadzi
to nierzadko do decyzji oderwanych od rzeczywistych
potrzeb, które zamiast ułatwiać – utrudniają funkcjonowanie
danej organizacji. Podobnie dzieje się w miastach, w których
władze narzucają własną wizję rozwoju lub, co gorsza, zlecają
jej opracowanie podmiotowi zewnętrznemu.
W Lublinie dołożono wszelkich starań, aby zapobiec takiemu
postrzeganiu Strategii. – Naszym celem było zaangażowanie
w proces tworzenia Strategii jak najszerszego grona osób
związanych z miastem. Dlatego też powołana została Rada
Rozwoju Lublina, w której skład weszło kilkadziesiąt osób
wywodzących się ze środowisk akademickich, biznesowych
i społecznych. Chcieliśmy na bieżąco konsultować kolejne
pomysły i weryfikować je wśród ludzi, którzy znają miasto
i jednocześnie są specjalistami w różnych dziedzinach
– wyjaśnia dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
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Co więcej, Strategia Lublin 2020 w istotny sposób wyróżnia
się też poprzez zastosowaną tu metodologię pracy. Autorzy
odeszli od tradycyjnego definiowania celów poprzez analizę
SWOT, opierając dokument o 4 Obszary Rozwojowe, istotne
z punktu widzenia wizji Lublina jako miasta inspiracji.
Otwartość, Przyjazność, Przedsiębiorczość i Akademickość
traktowane są jako główne osie dokumentu. Dlaczego
akurat te obszary? – W dzisiejszych czasach, podstawą
rozwoju jest gospodarka oparta na wiedzy, która potrzebuje
przede wszystkim aktywności mieszkańców, myślenia
przedsiębiorczego i know-how wypracowanego na uczelniach.
Stąd Przedsiębiorczość i Akademickość. Warunkiem ich
sprawnego współdziałania jest maksymalny kontakt miasta
z otoczeniem, zarówno sąsiedzkim jak i globalnym oraz
zapewnienie powstającym relacjom dobrej atmosfery
do rozwoju na miejscu. Stąd Otwartość i Przyjazność. Przyjazność
jest dodatkowo podstawowym założeniem jakości życia
w mieście – tłumaczy dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału
Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin,
odpowiedzialnego za opracowanie dokumentu.
Co to oznacza w praktyce? Jak czytamy w Strategii,
„Otwartość” to zarówno inwestycje w twardą infrastrukturę
komunikacyjną, która pozwoli łatwiej i szybciej docierać
do Lublina, jak i inicjatywy wzmacniające relacje
zewnętrzne oraz więzi regionalne i metropolitalne. W tak
szeroko zdefiniowanym celu mieści się również organizacja
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Autorzy odeszli od tradycyjnego
definiowania celów poprzez
analizę SWOT, opierając
dokument o 4 Obszary
Rozwojowe, istotne z punktu
widzenia wizji Lublina jako
miasta inspiracji.

Ostatnim filarem dokumentu, w najmniejszym stopniu
zależnym od władz lokalnych, jest „Akademickość”.
Trudno sobie wyobrazić rozwój Lublina bez wymiaru
akademickiego: uczelnie są największymi pracodawcami
miasta, a co czwarty jego mieszkaniec jest studentem.
W ujęciu Strategii, pod „Akademickością” kryją się działania
mające na celu umiędzynarodowienie uczelni, a więc
wzmocnienie pozycji miasta jako międzynarodowego ośrodka
naukowego, budowanie relacji środowiska naukowego
z biznesem, miastem i innymi uczelniami oraz zaangażowanie
studentów i kadr uniwersyteckich w sieć edukacyjnokulturalną funkcjonującą w mieście. Pierwsze sukcesy już są:
dzięki projektowi „Study in Lublin” z roku na rok wzrasta
liczba studentów zagranicznych w mieście.

i współorganizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych czy
biznesowych istotnych dla tworzenia wizerunku miasta
jako otwartego i kreatywnego. Pod „Przyjaznością” kryje się
szereg działań zmierzających do poprawy komfortu życia
w mieście, większej dbałości o kulturę przestrzeni czy
szerszego udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem
(partycypacja społeczna). Ale znalazły się tutaj też działania
związane z poprawą infrastruktury technicznej, komunikacją
miejską czy gospodarką komunalną oraz pozostałą, która
wpływa na czystość powietrza, poziom hałasu, czy jakość
wody w rzekach.
Istotną rolę w wizji rozwoju miasta opisanej w Strategii
odgrywa „Przedsiębiorczość”. Wyznacza ona kierunki
rozwoju gospodarczego miasta, opierając się na tzw.
multispecjalizacji. Polega ona na budowaniu gospodarki
zdywersyfikowanej, która nie załamie się w sytuacji kryzysów
i wahań koniunktury branżowej. Jednak nawet najbardziej
zdywersyfikowany rynek posiada sektory o wyższej niż inne
dynamice wzrostu, zdolne nadać całej lokalnej gospodarce
szybsze tempo rozwoju. Jakie to sektory w przypadku Lublina?
– Liczne analizy, które przeprowadziliśmy, pozwoliły wskazać
3 sektory priorytetowe, tj. nowoczesne usługi biznesowe,
informatykę i telekomunikację oraz przetwórstwo spożywcze.
W naszych działaniach będziemy się skupiać na pozyskiwaniu
i wsparciu firm przede wszystkim z tych trzech branż
– mówi Prezydent Krzysztof Żuk. Jak tłumaczy, wskazano
również 5 branż wspierających, z których do 2020 roku
kolejne 2-3 zostaną wybrane jako priorytetowe. Należą
do nich ochrona zdrowia i farmacja, biotechnologia, logistyka
i transport, energia odnawialna i motoryzacja. Równie
ważny dla miasta jest rozwój przemysłów kreatywnych.
– W celu promocji miasta jako dobrej lokalizacji dla biznesu
stworzyliśmy też markę gospodarczą „Lublin. Inspiruje
biznes”. Ma ona pozycjonować nas jako wiarygodnych
i twórczych partnerów biznesowych – podkreśla Prezydent.

Ten ostatni, uniwersytecki wymiar Strategii wskazuje
wyraźnie na najważniejszy bodaj wyróżnik lubelskiego
dokumentu. Niemal każdy jego rozdział, cel czy działanie
podkreśla konieczność zaangażowania w realizację
Strategii wszystkich podmiotów aktywnych w mieście,
zainteresowanych którymkolwiek z zawartych w niej
celów. Strategia powinna więc inspirować mieszkańców,
a mieszkańcy – Strategię. Tak zbudowany dialog miejski
stanie się inspiracją dla niejednego biznesu.

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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Strategy of inspiration
L

ublin – the City of Inspiration has recently gained a new
development strategy. The document indicating the vision
for the city for the years 2013-2020, referred to as 2020
Lublin Strategy, has already been adopted by the City Council.
How does it differ from other strategic documents elaborated
massively by municipalities in the run-up for the new EU
financial perspective? Will it inspire business?

both know the city and are specialists in various fields – explains
Dr Krzysztof Żuk, the Mayor of Lublin.

Strategic documents are often associated with long dissertations,
abundant in scientific vocabulary and obscure terms only
comprehensible for a narrow group of specialists. This often
leads to irrational decision-making detached from the real needs,
which disturbs instead of facilitating the operation of a given
organization. Similarly, that is what can happen in those cities
where authorities tend to impose their own development vision
or, what is worse, transfer this task to an outside contractor.

Openness, Friendliness, Entrepreneurship and Academic
Spirit are treated as the main axis of the paper. Why precisely
those areas? – Nowadays, it is the knowledge-based economy
which is the foundation of regional development. It hinges on
individual activity of citizens, entrepreneurial thinking and
know-how worked out at universities. Hence Entrepreneurship
and Academic Spirit. However, the condition for their effective
cooperation is the greatest possible interaction of the city with
its surroundings, both immediate and global as well as ensuring
that the relations have a favorable climate to develop. Hence
Openness and Friendliness. Friendliness is also the basic
condition for the good quality of life in the city – says Dr Mariusz
Sagan, head of Strategy and Investor Assistance Department
at the Lublin City Hall which was responsible for drawing the
document.

In Lublin, a lot of effort was expended to prevent such negative
perception of 2020 Lublin Strategy. – Our goal was to engage the
widest audience possible in the process of devising the document.
That is why the Lublin Development Council was convened which
assembled several dozen of people connected with local academic,
business and social communities. We wanted to be able to consult
our ideas on a regular basis and verify them among people who
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Moreover, 2020 Lublin Strategy stands out by the methodology
applied in its elaboration. The authors resigned from the
traditional way of defining goals through SWOT analysis
and based the document on 4 Areas of Development of key
importance to the vision of Lublin as the City of Inspiration.
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The authors resigned from the
traditional way of defining goals
through SWOT analysis and
based the document on 4 Areas
of Development of key
importance to the vision
of Lublin as
the City of Inspiration.
How does it translate into practice? As the Strategy puts it,
“Openness” means both investing in hard transportation
infrastructure, which will allow to reach Lublin easier and faster,
and all the initiatives strengthening the outside relations as well
as regional and metropolitan links. In a goal with such a broad
definition there is room for other objectives such as organization
and co-branding of cultural, sport and business events crucial for
promoting Lublin as an open and creative city. “Friendliness” is
understood as a set of initiatives aiming to enhance the comfort
of living in the city, care more about the culture of public space
and increase the social participation in governing the city. Other
activities however have also been assigned to that goal related to
the improvement of technical infrastructure such as municipal
public transportation or municipal services management as well
as other which influence the quality of air, level of noise and
quality of river waters.
The area which plays a crucial role in the city development
vision described in the 2020 Strategy is “Entrepreneurship”.
It lays out directions for the economic development of the city
based on multispecialty. It consists in establishing a diversified
economy which would not break down in crisis or fluctuation
of sector-specific business cycles. However, even the most
diversified market does distinguish sectors with a higher than
other dynamics of growth, able to speed up the development
of the whole local economy. What sectors are they for Lublin?
– In the course of thorough analyses we carried out, 3 priority
sectors were indicated, i.e. modern business services, IT and
telecommunication and food processing. In our activities we will
focus on attracting and supporting companies in those 3 branches
– says Krzysztof Żuk. As he explains, 5 complementary branches
were also indicated out of which 2-3 will also become priority
until 2020. Among them there is health protection and pharmacy,
biotechnology, transport and logistics, renewable energy and
automotive industry. The development of creative industries is
of equal importance to the city. – We created an economic brand
“Lublin. Inspires business” in order to promote Lublin as a good

investment location. Its role is to position us as trustworthy and
creative business partners – stresses the Mayor.
The fourth pillar of the document, least dependent on the local
authorities, is the “Academic Spirit”. One can hardly imagine
the development of Lublin without its academic dimension:
universities are the city’s largest employers and every fourth
inhabitant is a student. Under the Strategy, “Academic Spirit” is
understood as i.a. activities aiming to internationalize universities,
by doing this to strengthen Lublin’s position as an international
scientific centre, establish relations of the academic community
with business, local government and other universities and finally
engage students and professors into educational and cultural
cooperation network in the city. The first success is already there:
thanks to the “Study in Lublin” project, the number of foreign
students in Lublin is increasing year by year.

This last, university-related component of the Strategy points
out to probably the most important distinguishing feature of
the Lublin’s document. Each of its chapters, goals and activities
emphasizes the necessity to involve in enforcing the Strategy
the broadest possible number of entities operating in the city,
interested by any of the goals. The Strategy should therefore
inspire the citizens and likewise. A municipal dialogue based
on such exchange shall become an inspiration for many
businesses.

Author:
Anna Jurys
Strategy and Investor
Assistance Department
Lublin City Hall
tel: + 48 81 466 25 07
email: ajurys@lublin.eu
www.lublin.eu
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Łódź

kreuje talenty

Ł

ódź – centrum biznesu, wyróżnia się doskonałą współpracą między miastem, łódzkimi firmami i uczelniami wyższymi, czego dowodem są wspólnie realizowane projekty.

Ponad 100 tys. studentów, w tym ponad 6300 studentów
kierunków informatycznych, kształcących się na 24 uczelniach
wyższych i ponad 25 000 absolwentów, z których większość
posługuje się płynnie przynajmniej 1 językiem obcym, zapewnia
szeroki dostęp do wykształconej kadry.
Relacje z przedsiębiorcami stają się integralną częścią rozwoju
szkół wyższych. Pozwalają określić oczekiwania współczesnego
pracodawcy, a tym samym zwiększyć atrakcyjność absolwentów
na rynku pracy. Dlatego też, programy edukacyjne łódzkich
uczelni państwowych (Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki
Łódzkiej) realizowane są przy współpracy z biznesem.
Tylko na łódzkich uczelniach realizowany jest unikalny program
„Młodzi w Łodzi-językowzięci”, którego celem jest kształcenie
młodzieży w zakresie języków rzadkich, zwłaszcza skandynawskich, najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców
z branży BPO/IT. W II edycji programu najbardziej popularnymi
językami są: szwedzki, duński i portugalski.
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W 2012 r. z inicjatywy Politechniki Łódzkiej powołany
został także ICT Polska Centralna Klaster. Główne cele
inicjatywy to m.in.: integracja środowiska podmiotów
branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej,
wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój rynku pracy
w obszarze ICT, tworzenie warunków do wdrażania
nowych technologii informacyjnych i informatycznych,
w tym komercjalizacji wyników prac badawczych, a także
rozwój i kształcenie kadr dla branży informatycznej,
telekomunikacyjnej i elektronicznej.
Zacieśnienie współpracy na linii nauka – biznes sprzyja również
powstawaniu nowych kierunków studiów i podejmowaniu
nowych inicjatyw.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i dążąc
do zapewnienia dostępu do kadry, w pełni przygotowanej do
podjęcia pracy w międzynarodowych firmach, na Uniwersytecie
Łódzkim został otwarty nowy kierunek studiów – Lingwistyka
dla biznesu. Już od października br. łódzcy studenci będą mogli
zdobywać kompetencje językowe w powiązaniu ze znajomością
procesów zarządzania.
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Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rynku pracy
i dążąc do zapewnienia
dostępu do kadry, w pełni
przygotowanej do podjęcia
pracy w międzynarodowych
firmach, na Uniwersytecie
Łódzkim został otwarty nowy
kierunek studiów – Lingwistyka
dla biznesu. Już od października
br. łódzcy studenci będą mogli
zdobywać kompetencje językowe
w powiązaniu ze znajomością
procesów zarządzania.

Uniwersytet Łódzki wzmacnia potencjał dydaktyczny uczelni
również poprzez inne wyjątkowe inicjatywy, np. projekt „Start
w karierę” adresowany do uczniów szkół średnich, którego celem
jest promowanie wśród młodzieży kreatywności w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, cykl szkoleń „Akademia
Kompetencji”, w ramach których studenci i absolwenci spotykają
się z przedstawicielami firm i instytucji działających na polskim
rynku pracy. Ciekawą akcją jest też forum „Humanistyka dla
Biznesu”, dzięki któremu młodzi ludzie mogą dowiedzieć się,
jakie możliwości stwarza wykształcenie humanistyczne i jak
w praktyce wykorzystać nabyte w toku studiów narzędzia
i umiejętności.
Łącznie w łódzkich centrach BPO pracę znalazło już ponad
9500 pracowników. Natomiast w 22 firmach IT pracuje około
3200 specjalistów z branży.

Studenci pierwszego stopnia studiów w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym zdobędą kompetencje językowe na poziomie
B2+ w dwóch językach obcych. Pod okiem ekspertów z sektora
usług dla biznesu (Business Proces Outsourcing, BPO) poznają
także wybrane języki pod specjalistycznym kątem biznesowym
i branżowym.
Lingwistyka dla biznesu to unikalny kierunek, zainspirowany
potrzebami pracodawców, tworzony na Wydziale Filologicznym
we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
oraz firmami Infosys BPO Poland i GBC Hewlett-Packard. Zajęcia
będą prowadzone zarówno przez kadrę naukowo-dydaktyczną
UŁ, jak i praktyków biznesu z firm partnerskich.
Studenci zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności
umożliwiające im podjęcie pracy w firmach o charakterze
międzynarodowym, zróżnicowanych kulturowo, w działach
personalnych, logistycznych, zarządzania, a także obsługi klienta
i organizacji.
Branża BPO jest jedną z tych, które traktowane są w Łodzi jako
priorytetowe. Miasto to jedno z największych polskich centrów
usług biznesowych. Dlatego też kierunek ten był jednym
z częściej wybieranym przez tegorocznych maturzystów.
Na Uniwersytecie Łódzkim, z myślą o zmieniających się potrzebach środowiska gospodarczego, realizowane są także
studia pod nazwą InfoGeoLog kształcące młodzież na „kierunkach przyszłości”: informatyce, geoinformacji i technologii
informatycznej w logistyce.

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
– Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

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

creates talents

L

odz – the centre of business – stands out from other
Polish cities by its unique cooperation between city
authorities and local companies and universities,
as confirmed by many joint projects.
Over 100 thousand students, including more than 6 thousand
in various IT programs, enrolled at 24 universities, and more
than 25 thousand graduates, majority fluent in at least one
foreign language, ensure broad access to educated staff.
Relations with business gradually become an integral part
of the development of Lodz colleges and universities. They
allow to define the expectations of the modern employer,
and in this way increase the attractiveness of graduates in
the job market. Therefore, programs offered by the University
of Lodz and the Technical University of Lodz are carried out
in cooperation with local business.
Only Lodz universities implement the unique program
“Młodzi w Łodzi – językowzięci” ("Youth in Lodz – focus on
languages "). The purpose of the program is to educate young
people in rare languages – particularly Scandinavian ones
– reported most in demand by employers in the BPO/IT
sector. In the 2nd edition of the program, the most popular
languages are Swedish, Danish and Portuguese.

In 2012, at the initiative of the Technical University
of Lodz, the ICT Central Poland Cluster was created.
The main objectives of the initiative include the integration
of operators in IT, telecommunication and electronic
industries, supporting entrepreneurship and development
of the job market in the ICT area, creating conditions for the
implementation of new information technologies, including
the commercialization of research results, and development
and training of personnel for the information technology,
telecommunications and electronic industries.
Closer cooperation between science and business also
facilitates creating new programs and launching new
initiatives.
In order to meet the requirements of the job market and
to provide access to staff thoroughly prepared to take up
employment in international companies, the University of Lodz
launched a new program – Linguistics for Business, combing the
study of languages and management processes. Students will
be able to enrol to this program starting from October.
Full-time and part-time Bachelor degree students will gain
B2+ language competence in two foreign languages. Under
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the supervision of BPO experts, they will learn selected
languages with special focus on business and sector-specific
terminology.

In order to meet the
requirements of the job market
and to provide access to staff
thoroughly prepared to take up
employment in international
companies, the University
of Lodz launched a new program
– Linguistics for Business,
combing the study of languages
and management processes.
Students will be able to enrol
to this program starting
from October.

BPO is one of the priority sectors for Lodz as Lodz is one of
the largest BPO centres in Poland. Therefore, BPO was one
of the most popular programs among this year’s secondary
school graduates.
With the changing needs of the business environment in
mind, the University of Lodz also offers the InfoGeoLog
studies, educating students in “programs of the future”
(information technology, geoinformation and information
technology in logistics).
The University of Lodz enhances its didactic potential
also by other exceptional initiatives such as the “Start
w karierę” (Career Launch) course addressed to secondary
school students (its goal is to promote among adolescents
creativity in gaining professional experience) or a series
of trainings entitled “Akademia Kompetencji” (Academy
of Competence) as part of which students and graduates
meet with representatives of companies and institutions
operating on the Polish job market. Another interesting
initiative is the “Humanistyka dla Biznesu” (Humanities
for Business) forum where young people learn about the
opportunities related to humanistic education and the
practical application of various tools and skills acquired in
the course of this program.

Students will acquire the necessary knowledge and skills
allowing them to take up employment in personnel,
logistic, management, customer service, and administration
departments of culturally diversified international
companies.

In total, more than 9,500 people have been employed at BPO
centres in Lodz. Approximately 3,200 professionals work
in 22 IT companies.

More information
Linguistics for Business is a unique course, inspired by
employers’ needs, created at the Faculty of Philology, in
cooperation with the Faculty of Management of the University
of Lodz, Infosys BPO Poland and GBC Hewlett-Packard.
Instructors will include University of Lodz staff as well as
persons experienced in business from the partner companies.

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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Kemira i ACCA
polubiły Trójmiasto
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o było niezwykle gorące lato nad polskim morzem.
I nie chodzi tylko o temperatury, które sprawiły,
że turyści chętnie i tłumnie odwiedzali wybrzeże,
ale również o rozwój rynku usług dla biznesu. W sierpniu
fiński koncern chemiczny Kemira oficjalnie poinformował o otwarciu centrum usług wspólnych w Trójmieście. Z drugiej strony, Uniwersytet Gdański przygotował
specjalnie dla przyszłych kadr centrów usług ścieżkę
studiów akredytowaną przez Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA).
Kolejni Finowie w Trójmieście
W nowym centrum usług wspólnych powstanie ok. 250
miejsc pracy, a centrum będzie wspierać rozwój firmy
w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Zatrudnienie
znajdą specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości,
obsługi klienta, logistyki oraz IT.
Kemira to globalny koncern chemiczny świadczący usługi
dla przemysłów charakteryzujących się dużym wykorzystaniem wody. Firma koncentruje się na klientach z branży
papierniczej, przetwórstwa ropy, wydobycia surowców oraz
uzdatniania wody. Koncern dostarcza głównie know-how
oraz rozwiązania w postaci produktów chemicznych,
które pomagają oszczędzać wodę, półprodukty oraz energię.
W roku 2012 koncern zatrudniał 4900 pracowników oraz
miał przychód w wysokości ponad 2,2 mld €.
Utworzenie centrum w Gdańsku jest jednym ze strategicznych przedsięwzięć jakie koncern podejmie w tym
roku. Stworzenie centrum usług w Gdańsku ma pozwolić
na oszczędność w wysokości ok. 10 mln euro w skali roku.
Kemira Business Service Center Gdańsk powstaje również
po to, aby ujednolicić procesy, poprawić ich jakość oraz
przygotować podwaliny pod przyszły rozwój firmy.
Zgodnie z danymi FinPro, inwestycja Kemiry to 20. inwestycja fińskich spółek na Pomorzu oraz drugie centrum usług
wspólnych. W zeszłym roku swoje centrum w Gdańsku
otworzył koncern z branży drzewnej Metsä Group. Centrum zatrudnia dzisiaj ponad 100 osób. W przyszłości
można się spodziewać kolejnych inwestycji z kraju Nokii.

Trójmiasto łączy siły z ACCA
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów
z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoczęło
współpracę z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu
Gdańskiego. Od początku nowego roku akademickiego
(październik br.) Wydział zaproponuje studentom
akredytowaną przez ACCA specjalność „Finanse
w przedsiębiorstwach” w ramach studiów II stopnia.
Celem nauczania w ramach specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów. Dzięki akredytacji studenci będą mogli zdobyć
nie tylko tytuł magistra ekonomii, ale również uzyskać
rozpoznawalny na całym świecie dyplom ACCA.
– Program tej specjalności został przygotowany w oparciu
o zakres materiału niezbędny do zdobycia prestiżowych
dyplomów ACCA. Przedmioty takie jak Rachunkowość
finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Audyt wewnętrzny
i zewnętrzny itd. prowadzone są w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej. Studenci tej
specjalności, po spełnieniu dodatkowych wymogów, mają
też możliwość uzyskania dyplomu ukończenia studiów
licencjackich Oxford Brooks University – tłumaczy Profesor
Monika Bąk, Prodziekan ds. nauki i kształcenia Wydziału
Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Na Wydziale trwają też działania na rzecz uruchomienia
Centrum Egzaminacyjnego ACCA, z którego korzystać
będą mogli zarówno studenci nowej specjalności, jak
i wszyscy zainteresowani rozszerzaniem swych kompetencji w tym zakresie.

Autor:
Wojciech Tyborowski
Project Manager
Ph. +48 58 32 33 240
Mob. +48 609 860 090
Mail: wojciech.tyborowski@investinpomerania.pl
www: www.investinpomerania.pl
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Kemira and ACCA
get to like Tri-City
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t has been a hot summer on the Polish coast. And it is
not only due to the temperature and tourists crowds
but also the development of the business services
market. In September Kemira – a Finnish chemical company – officially announced the opening of its shared
service centre in Tri-City. On the other hand, Gdansk
university prepared a new faculty specially designed
for future employees of service centres. The faculty has
been accredited by Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA).

Tri-City unites with ACCA
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
international organization that unites F&A specialists,
has launched cooperation with the Economics Faculty
at Gdansk University. Beginning from the next academic
year (October this year) students will be offered “Finance in companies” faculty at MA studies. The faculty will
supply specialists at finance and accounting.
Thanks to the accreditation students will obtain not only
MA degree in financing but also ACCA diploma that
is recognized all around the world.

Another Finnish in Tri-City
Around 250 jobs will be created in the new shared service centre that will support the development of Kemira in
Europe, Near East and Africa. The company will look for
specialist at F&A, customer support, logistics and IT.
Kemira is a global chemical company delivering services
to the industries with high water use. The company focuses on the clients from the pulp and paper, oil and gas
and water treatment branches. Kemira delivers know-how
and chemical products that help to economize on water,
semi-products and energy. In 2012 the company employed
4,900 people and recorded EUR 2,2 billion income.
Setting up the centre in Gdansk is one of the strategic
actions that the company will undertake this year. It shall
bring EUR 10 million savings a year. Kemira Business
Service Center Gdańsk will also allow to standardize the
processes, boost their efficiency and prepare the company
for the future development.
According to FinPro date, the project is the 20th Finnish
investment in Pomerania and the 2nd shared service centre. Last year Metsä Group, a company from the wood
sector, opened its centre in Gdansk creating 100 jobs.
Hopefully next projects from the Nokia country are to be
expected in the future.

– The curriculum has been based on the requirements
that have to be met to obtain prestigious ACCA diplomas.
Such subjects as financial accounting, financial reporting,
internal and external audit have been elaborated with
accordance to International Standards of Financial
Accounting. Having complied with other given requirements, the students will be also allowed to undertake BA
studies at Oxford Brooks University – explains Monika Bąk,
Associate Professor and Vice Dean of Science and
Education
The Ecomomics Faculty is also working to launch ACCA
Examination Centre, which will be designed not only for the
students of the new faculty, but also for all those that want
to acquire new competences in this particular field.

Author:
Wojciech Tyborowski
FDI Project Manager
Ph. +48 58 32 33 240
Mob. +48 609 860 090
Mail: wojciech.tyborowski@investinpomerania.pl
www: www.investinpomerania.pl
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Szczecin
– siła i potencjał gospodarki morskiej

Z

ieleń i woda zajmują ponad połowę powierzchni
Szczecina. Na tych unikatowych walorach oparto
długoterminową strategię marki – „Floating Garden
2050”. Puszcze otaczające miasto, parki i skwery w jego
centrum, liczne wyspy Śródodrza, kanały oraz wielkie
rozlewiska nadają Szczecinowi niepowtarzalny urok
zielonego, pływającego ogrodu. Z Wałów Chrobrego
– sąsiadujących z Wyższą Szkołą Morską, Muzeum
Narodowym i Urzędem Wojewódzkim – można podziwiać
widok na Odrę oraz zacumowany statek Akademii Morskiej.
Tu zwykle odbywają się większe imprezy, jak coroczne
czerwcowe Dni Morza, festiwal fajerwerków Pyromagic czy
zloty oldtimerów. Charakterystycznym miejscem jest też
stocznia. To tutaj właśnie, w sierpniu 1980 roku, rozpoczęły
się pierwsze strajki generalne, które były bodźcem
do powstania „Solidarności”.
Szczecin to jeden z najbardziej znaczących ośrodków
gospodarki morskiej – od lat działa tu port obsługujący
armatorów z całego świata, z powodzeniem funkcjonuje
wiele prywatnych firm powiązanych z przemysłem
morskim, a na jednej z najlepszych uczelni morskiej w kraju
kształci się fachowców. Szczecin to jedyny polski port, który
ma połączenia drogą wodną w głąb Europy i przez Zalew
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Szczeciński – z Morzem Bałtyckim. Szczeciński port stara się
konkurować z silnymi ośrodkami zachodnioeuropejskimi,
tutejsi armatorzy – po trudnym okresie lat 90. odzyskali
formę i z powodzeniem utrzymują swoją pozycję rynkową.
Również i branża stoczniowa, która po upadku Stoczni
Szczecińskiej, działa obecnie w postaci dziesiątek średnich
i małych zakładów, daje setki miejsc pracy dla mieszkańców
regionu. Obecny kryzys, jaki nie oszczędza większości
sektorów globalnej gospodarki, ma oczywiście wpływ
na kondycję krajowej branży morskiej. Jednak paradoksalnie
jest także dla niej szansą na zdobycie rynków, z których
znikają słabsze finansowo podmioty. Duże europejskie
koncerny szukając oszczędności coraz częściej zwracają się
ku takim regionom, jak województwo zachodniopomorskie,
aby właśnie tu ulokować swoje inwestycje. Plany dotyczące
portu na najbliższe lata obejmują usprawnienie połączenia
komunikacyjnego Uznam – Wolin w Świnoujściu oraz drogi
ekspresowej S3 i krajowej S6, stworzenie nowoczesnej
infrastruktury portowej, co wiąże się z pogłębieniem
toru wodnego do 12,5 m oraz zagospodarowanie terenów
postoczniowych w Szczecinie.
Wydarzeniem, które dało nowy impuls do zwiększenia
atrakcyjności Szczecina jako portu, był odbywający się
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w czerwcu I Międzynarodowy Kongres Morski zorganizowany przez Północną Izbę Gospodarczą wraz z Polską
Żeglugą Morską przy współudziale Miasta Szczecin. Było
to pionierskie spotkanie tak dużej grupy reprezentantów
szeroko rozumianej branży gospodarki morskiej w Polsce.
Pięć bloków tematycznych, pięćdziesięciu prelegentów
i pięciuset gości – wydarzenie stało się okazją do dialogu
przedstawicieli różnych grup społecznych, środowisk
naukowych, biznesowych, doradczych, grup eksperckich
i środowisk twórczych.
Obrady objęły zakres całej gospodarki morskiej nie tylko
stoczni, portów i żeglugi morskiej, ale także energetyki,
rybołówstwa, przetwórstwa, przemysłu stoczniowego,
żeglugi śródlądowej, a także nauki. Kongres podzielony był
na 34 panele dyskusyjne, które wchodzą w skład pięciu
obszarów społeczno-gospodarczych: Zarządzanie miastem,
Jakość życia, Innowacyjna gospodarka, Poszerzanie pola
kultury, Przestrzeń komunalna miasta. Tematy omawiane
podczas spotkania to między innymi perspektywy światowej
koniunktury gospodarczej w kontekście gospodarki morskiej, w tym przemysłu stoczniowego, sytuacja rynkowa
stoczni remontowych basenu Morza Bałtyckiego, produkcja
offshore jako nowa specjalizacji polskich stoczni.
Celem Kongresu była pomoc w lepszym zrozumieniu
powiązań pomiędzy różnymi sferami nauki, administracji
i gospodarki morskiej oraz wykorzystaniu tej wiedzy
w przyszłości.
Biorąc pod uwagę międzynarodowy
charakter wydarzenia, wnioski i konkluzje, które
pojawiły się na Kongresie dotyczyły gospodarki, nauki
i administracji morskiej w ujęciu globalnym. Wicepremier
Janusz Piechociński wypowiedział się na temat powstania
specjalnej strefy ekonomicznej, do której nazwy wicepremier
chciałby dodać przymiotnik „morska”. Sugerował działania
w stronę udrożnienia żeglowności Odry i dróg wzdłuż niej:
– Czas wrócić do tego, by tranzyt z Czech, Słowacji i Austrii
przechodził przez porty w Szczecinie i Świnoujściu.
Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi
Morskiej zaznaczył natomiast, że programowym celem
organizatorów było wyjście poza standardy, gdyż gospodarka
morska to nie tylko porty, stocznie, wielka żegluga, ale jej
promień oddziaływania jest o wiele większy. Z nią wiąże się
i turystyka, i ochrona środowiska czy choćby przetwórstwo
rolno-spożywcze. – Chcemy mówić nie tylko o tym, co
się udaje, ale także o problemach, trudnych sprawach –
powiedział dyrektor PŻM.

Opinie uczestników, organizatorów i gości były generalnie
wspólne – to był sukces Szczecina i branży morskiej, chociaż
na widoczne efekty Kongresu trzeba jeszcze poczekać.
Uczestnicy opracowali na nim listę spraw, którymi
rząd powinien się zająć. List w butelce do premiera
wysłali uczestnicy Kongresu Morskiego w Szczecinie.
Przedstawiciele branży morskiej zapisali w nim 30 tez.
To lista spraw, które czekają na decyzje rządu.
Impulsem do dalszego rozwoju miasta w kierunku morza
stał się także finał regat wielkich żaglowców The Tall Ships
Races odbywający się w tym roku w Szczecinie. Jest to
spektakularna impreza, wyczekiwana przez mieszkańców
i ściągająca mnóstwo turystów z całego świata. Ideą zlotu
jest „sail training”, czyli edukacja i wychowanie młodych
ludzi pod żaglami na pokładach wielkich jednostek.
To dlatego zgodnie z przepisami STI połowę załogi na
każdej jednostce musi stanowić młodzież od 15 do 25 roku
życia. Rozgrywane są zazwyczaj dwa wyścigi i jeden etap
towarzyski z wymianą załogi na pokładach. Zloty cieszą
się wielką popularnością zarówno wśród uczestników
i widzów, miasta portowe zabiegające o prawo goszczenia
floty muszą czekać w kolejce. Trasa niezmiennie wiedzie
przez różne państwa aż do portu finałowego (za każdym
razem gospodarzem jest kto inny).
Szczecin pojawił się w logo regat, stając się tym
samym w środowisku morskim i żeglarskim bardziej
rozpoznawalnym. Miasto stanęło na wysokości zadania:
finał regat był widowiskowy, z rozmachem, różnorodny,
bardzo atrakcyjny dla turystów i samych szczecinian oraz,
co wymaga podkreślenia, bezpieczny. Tegoroczne The Tall
Ships Races rysuje się jako impreza jeszcze lepsza niż finał
regat wielkich żaglowców z 2007 roku, który także odbył się
w Szczecinie.

Więcej informacji
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu
inwestor@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 5819
fax +48 91 424 5820
www.szczecin.eu
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Szczecin
– the power and potential
of the maritime economy

W

ater and green spaces make up over a half of
Szczecin’s area. These unique values have been
the core constituents of the “Floating Garden 2050”
long-term brand strategy. The wild forests surrounding the city,
parks and squares in its centre, abundant isles of the Śródodrze
area, waterways, and vast backwater areas all lend to Szczecin
an exceptional air of a green, floating garden. The Chrobry
Embankments, situated next to the Maritime University of
Szczecin, the National Museum and the Governor’s Office,
offer a nice view of the River Oder and the moored ship of the
Maritime University of Szczecin. This is where major events
like the Sea Days (Dni Morza), Pyromagic fireworks festival
and oldtimers’ rallies, to name but a few, are usually held.
What is also a distinct place in its own right is the shipyard. It
is here that in August 1980 first general strikes were held that
would later give rise to the Solidarity movement.
Szczecin is a leading maritime economy hub – it has a port
that for many years now has catered for global shipowners, as
well as many successful companies involved in the maritime
industry. Also, it can boast one of the best maritime universities
in Poland, that ensures a steady supply of skilled labour.
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Szczecin is the only port in Poland with both an inland water
connection to Europe and access to the Baltic Sea (through the
Szczecin Lagoon). The Szczecin port is committed to competing
with its robust, West European counterparts. Indeed, having
survived through the difficult period of the 1990s, the local
shipowners have recovered and are now successfully holding
on to their position on the market.
The shipyard industry is also going strong. After the
Szczecin Shipyard went bankrupt, the industry broke up into
dozens of middle-sized and small businesses that now
provide hundreds of jobs to regional population. Of course,
the economic downturn that most of the sectors have been
experiencing has taken its toll on the Polish maritime industry
as well. Paradoxically, however, the crisis has also been
a chance to secure new markets, which are now opening up
as the financially vulnerable businesses drop out of the game.
Indeed, large European concerns are now becoming more and
more interested in investing in areas like the Westpomeranian
Region as they look for ways of saving. And in fact, they
do invest here.
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There are plans to improve the overall infrastructure of the
port. The coming years will see improvements being made in
the transport connection Uznam-Wolin in Świnoujście as well
as within the S3 express way and the S6 national road. Also,
a modern port infrastructure is planned to be set up. This will
require the shipping route to be deepened to 12.5 metres and
the post-shipyard areas in Szczecin to be redeveloped.
What gave Szczecin a jolt to enhance its appeal as a port was the
1st International Maritime Congress organised in June jointly
by the Northern Chamber of Commerce and Polsteam (Polska
Żegluga Morska, PŻM) in cooperation with the City of Szczecin.
Bringing together such a large group of the maritime industry
representatives at large, the event proved unprecedented. With
five thematic blocks, fifty speakers and five hundred guests,
it offered an opportunity for a dialogue between different
social groups, business, scientific and advisory groups, and
also expert groups and artistic communities.
The discussions spanned a full spectrum of issues related to
the maritime economy, including not only shipyards, ports
and ship transport, but also the power industry, fishery,
processing, inland ship transport, as well as science. The
Congress was divided into 34 discussion panels across five
socio-economic areas: City Management, The Quality of Life,
Innovative Economy, Expanding the Field of Culture, and The
Public Space of the City. Among the issues discussed during
the meeting were the outlooks for the maritime economy
against global economic developments. Particular emphasis
was placed on the shipyard industry, including the position
of repair shipyards within the Baltic Sea basin and offshore
production as a new field that the Polish shipyards have begun
to specialise in.
The aim of the Congress was to gain a better understanding
of how different domains of science, administration and the
maritime industry are interrelated, and to use this knowledge
in the future. Given the international nature of this event, the
conclusions pertaining to the economy, science and maritime
administration had a global slant. Janusz Piechociński, Deputy
Prime Minister of the Republic of Poland, talked about creating
a special economic zone that would contain the adjective
“maritime” in its name. He suggested undertaking measures
towards restoring the navigability of the River Oder and the
capacity of the roads that run along it: – It is about time the
Szczecin and Świnoujście ports once again became a viable
option for the transit from the Czech Republic, Slovakia and
Austria – he said.
Paweł Szynkaruk, General Director of PŻM, made a point
that the hosts’ core aim was to go beyond clichés, as the

maritime economy is not only about ports, shipyards and
commercial navigation, its influence extending far beyond
what we typically assume. It is also closely related to tourism,
environmental protection and food processing. – We want
to talk about not only what we succeeded in, but also what
problems and issues we are facing – he said.
In general, the attendees, hosts and guests shared the opinion
that the event was a success of Szczecin and the maritime
economy, although it will take time for any measurable results
to be brought about as a result of this Congress.
The participants developed a list of issues to be addressed
by the government. A letter in a bottle was sent to the Prime
Minister, in which the maritime industry representatives
proposed 30 theses. These are, in essence, matters to be
addressed by the government.
The Tall Ships Races, which in this year was held in Szczecin,
proved another impulse for the city’s maritime development.
This spectacular event enjoys huge popularity among local
population and attracts a great many of tourists from around
the world. The idea behind this rally is “sail training”, i.e.
young people receiving education under the sails of large Polish
vessels. This is why, according to the STI rules, half of each
vessel’s crew is made up of young people aged 15-25. Usually,
two races are held, one of them being a friendly competition
with shared crew members. The Tall Ships Races are vastly
popular both with the participants and the spectators, while
port cities that wish to host the fleet need to stand in line. The
route invariably leads past different countries to end in the
final port (each time there is a different host).
Szczecin is present in the logo of the regatta, which has
improved its recognisability in the maritime and sailing
community. The city rose to the challenge – the finals of
the regatta were a spectacular event with great impetus,
diversified, very appealing to tourists and Szczecin residents,
and, what should be particularly emphasised, safe. This year’s
Tall Ships Races seem to have made an even better impression
than the finals of 2007, which were also held in Szczecin.
More information
The City of Szczecin
Investor and Business Support Department
inwestor@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 5819
fax +48 91 424 5820
www.szczecin.eu
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Przygotowujemy
kadry dla sektora
outsourcingu
– wywiad
z Andrzejem
Kosztowniakiem,
Prezydentem Radomia
Outsourcing&More: Radom pojawił się jako wschodząca gwiazda
na mapie sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Jaki jest
potencjał kadrowy Radomia?
Andrzej Kosztowniak: Siłą Radomia są nasi ludzie. Radom demograficznie jest jednym z najmłodszych miast w Polsce – aż 16%
mieszkańców jest w wieku 20-29 lat. Większość z nich zna język
angielski – w przeprowadzonym przez firmę HAYS badaniu, aż
96% ankietowanych osób deklarowało znajomość języka angielskiego, 63% niemieckiego i 33% rosyjskiego. Co roku 20 uczelni
oraz wiele szkół średnich dostarcza ponad 9000 młodych,
ambitnych i chętnych do pracy ludzi za wynagrodzenia znacznie
niższe niż w Warszawie, Krakowie czy Łodzi, co czyni Radom
szczególnie atrakcyjną lokalizacja dla branży outsourcingu.
O&M: W jaki sposób miasto wspiera przyszłych inwestorów
z branży BPO/SSC?
A.K.: Stale podejmujemy działania, by uatrakcyjnić miasto
dla inwestorów z branży BPO/SSC. Jako pierwsi uruchomiliśmy unikalne w skali kraju studia podyplomowe „Nowoczesne Usługi Biznesowe” na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, przygotowujące przyszłych Team Leaderów
do pracy w sektorze usług wspólnych. Ponadto, na inwestorów
czeka szereg innych udogodnień w postaci ulg do 50% wartości
nakładów inwestycyjnych, zwolnienia z podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz ulgi dzierżawy gruntów.
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Zaś Powiatowy Urząd Pracy oferuje wiele korzystnych grantów
– refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne, płatne
staże, czy refundację kosztów związanych z wyposażeniem
stanowiska pracy, łącznie do wysokości 1 mln zł.
W naszym mieście już funkcjonują znane firmy z branży
BPO/SSC, m.in. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, Iron Mountain, Europe Calling czy SMG/KRC,
które w ciągu ostatnich 3 lat zwiększyły swój potencjał kadrowy
i rozwinęły działalność.
O&M: Aby świadczyć zaawansowane usługi dla biznesu
niezbędna jest odpowiednia lokalizacja i powierzchnia biurowa.
Jak to jest w przypadku Radomia?
A.K.: Właśnie został ukończony pierwszy budynek klasy A kompleksu biurowego Radom Office Park, przygotowanego z myślą
o wymogach branży outsourcingowej. Charakteryzuje go m.in.
dywersyfikacja zasilania i przyłączy telekomunikacyjnych.
Radom spełnia wszystkie kryteria poszukiwane przez branżę BPO/SSC: niskie koszty pracy, doskonałe połączenie
z Warszawą i lotniskiem oraz przystępną cenowo powierzchnię biurową Klasy A. Zapraszamy inwestorów do odkrycia
prawdziwego potencjału Radomia.
O&M: Dziękujemy za rozmowę.
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Post-graduate students of "Modern Business Services" studies at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Radom creates outsourcing resources
– interview with Andrzej Kosztowniak,
Mayor of Radom

Outsourcing&More: Radom has now appeared as a rising
star for future BPO/SSC investment in Poland. What is
Radom’s HR potential?
Andrzej Kosztowniak: Our strength is our people.
Demographically, Radom is one of the youngest cities in
Poland with 16% of the population aged 20-29, the preferred
demographic of the industry. Our citizens have knowledge
of foreign languages. According to a HAYS research report,
96% declared the knowledge of English, 63% – German and
33% – Russian. Every year over 9,000 young and ambitious
people graduate from 20 schools of higher education and many
secondary schools. It’s worth noting that the students’ salary
expectations in Radom are significantly lower than those in
cities like Warsaw, Krakow, Wroclaw or Lodz, making Radom
a prime target for the Outsourcing industry.
O&M: How does the city support investors from the BPO/
SSC sector?
A.K.: Invariably, we have undertaken many actions to make
the city even more attractive to investors. Radom is the
first city to have developed a “Modern Business Services”
graduate studies program at University of Technology
and Humanities in Radom, preparing graduates for Team
Leader positions in the BPO/SSC sector.
Investors can also take advantage of a number of financial
incentives, including exemption from property and

transport tax and subsidies for land leases. Also, Radom’s
Labour Office offers employers a number of grants,
such as: social security tax refunds, paid internships
or workstation grants, which can equal up to 1 mln PLN.
We have a few well known BPO/SSC companies already
operating in Radom, including Poland’s Ministry
of Finance’s Data Processing Centre, Iron Mountain data
processing, Europe Calling and SMG/KRC. All of them
have expanded their businesses and increased headcounts
in the last three years.
O&M: A proper location and office space is required for
shared service sector. What does Radom have to offer?
A.K.: Radom is unique among the second tier cities
in Poland because it can boast a Class A quality office
space in Radom Office Park. Its first building, designed to
BPO/SSC standards such as dual power and data supply,
has just been finished.
Radom has all of the criteria desired by the BPO/SSC
industry: smart and affordable staff, great connection
to Warsaw and the airport and affordable Class A office
space. I invite you to Radom to expose you to the
opportunities. Discover Radom – it is Poland’s Best Kept
Secret.
O&M: Thank you very much.
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Opolskie
–h
 armonia kultury i biznesu

WSTĘP DO

O

pole – miasto utożsamiane z festiwalami muzycznymi,
od kilku już lat konsekwentnie zabiega o rozwój biznesu.
Władze miasta są aktywne zarówno w Polsce, jak i poza
granicami kraju, czynnie uczestnicząc w wielu konferencjach,
spotkaniach i innych wydarzeniach promujących atrakcyjność
inwestycyjną miasta i Regionu. Opole to znakomity przykład
aglomeracji, która chce się rozwijać, pokazuje swoje atuty i nie boi
się konkurencji większych miast, których jest bliskim sąsiadem.
Przyjęta strategia, jak widać, się opłaca, gdyż takie podmioty jak np.
Capgemini, światowy lider w outsourcingu, już otwierają tam swoje
Centra Operacyjne świadczące zaawansowane procesy biznesowe.
W województwie opolskim prężnie funkcjonuje 7 podstref
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o łącznej powierzchni
465 ha. Jedna z nich znajduje się w samym mieście Opole.
Stolica regionu jest też siedzibą Opolskiego Parku NaukowoTechnologicznego, który przyczynia się do zwiększania
konkurencyjności regionu. Infrastruktura logistyczna i biurowa,
to znaczące czynniki, jakie biorą pod uwagę nowi inwestorzy przy
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wyborze lokalizacji. Zauważyła to firma Colliers International,
przygotowując kilka miesięcy temu polską mapę miast przyjaznych
rozwojowi takich sektorów jak Centra Usług Wspólnych. Poza
infrastrukturą niezbędne są zasoby ludzkie. Opole może się
pochwalić kilkoma kierunkami filologii języków obcych, w tym
wschodniosłowiańskiej, romańskiej, germańskiej i anglistyki,
co umożliwia stosunkowo łatwy dostęp do multijęzycznej kadry
pracowników.
Na kolejnych stronach przedstawiamy Państwu cykl publikacji
dedykowanych Regionowi Opolskiemu. Wśród zebranych materiałów
zamieściliśmy m.in. wywiady z Arkadiuszem Wiśniewskim,
Zastępcą Prezydenta Miasta Opola, prezentację Miasta i Regionu,
raport nieruchomości przygotowany przez CBRE oraz raport
opisujący zasoby ludzkie, autorstwa HAYS. W artykułach opisujemy
także Opolskie Centrum Logistyczne i programy stypendialne,
a całość materiału regionalnego tradycyjnie uzupełniamy
infografiką, która w czytelny sposób pokazuje potencjał
inwestycyjny Regionu.
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Opole Region
– culture and business harmony

O REGIONU

O

pole, identified with music festival, has been striving
for business development for several years. The city
authorities are active both in Poland and abroad, actively
participating in conferences, meetings and other events promoting
the investment attractiveness of the City and Region. Opole is
a great example of agglomeration, which wants to grow, wants
to show its strengths and is not afraid of competition from larger
cities that are its close neighbors. As it can be seen, the adopted
strategy pays off, since such entities as, for example, Capgemini,
a global leader in outsourcing, are already opening there their
Operations Centers providing advanced business processes.
Seven subzones of Wałbrzyska Special Economic Zone, with a total
area of 465 ha, dynamically operate in the Opole Region. One
of the subzone is located right in the city of Opole. The region’s
capital is also the seat of the Opole Science and Technology
Park, which contributes to increasing the competitiveness of the
Region. Logistics and office infrastructure are important factors
taken into account by new investors when selecting a site.

The Colliers International Company noted that, when preparing
a couple of months ago, a Polish map of cities that are friendly
for the development of sectors such as Shared Services Centers.
Apart from the infrastructure, human resources are necessary, and
Opole can boast of several foreign languages philology majors,
including East Slavonic, Roman, Germanic and English, which
allows relatively easy access to the multi-lingual workforce.
On the following pages we present a series of publications
dedicated to the Opole Region. The collected materials include,
among others, interviews with Arkadiusz Wiśniewski, Deputy
Mayor of the City of Opole, a presentation of the City and
the Region, a property report prepared by CBRE and a report
describing human resources, by HAYS. In the articles we also
describe the Opole Logistics Centre and scholarship programs,
and the whole regional material is traditionally accompanied
by information-graphics, which indicate in a clear manner
the investment potential of the Region.
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Opole, nowe miasto
na polskiej mapie outsourcingu
– wywiad z Arkadiuszem Wiśniewskim,
Zastępcą Prezydentem Miasta Opola
Outsourcing&More: Opole w ostatnich latach aktywnie
zabiega o inwestorów z branży BPO/SSC? Dlaczego ten
sektor jest dla Państwa interesującym inwestorem?
Arkadiusz Wiśniewski: Opole to miasto młodych,
praktycznie co trzecia spotkana na ulicy osoba jest
między 19 a 39 rokiem życia. Sektor nowoczesnych usług
dla biznesu to przede wszystkim ogromne możliwości
zatrudnienia dla absolwentów opolskich uczelni
wyższych, których mury rokrocznie opuszcza około
9 tys. wykształconych młodych ludzi. Zależy nam,
aby studenci kierunków jak informatyka, ekonomia czy
mechatronika mogli znaleźć swoją wymarzoną, dającą
perspektywy pracę w Opolu, a nie musieli jej szukać
w większych ośrodkach miejskich lub zagranicą.
O&M: Opole jest sąsiadem aktywnych w BPO miast takich jak
Wrocław, Kraków i Katowice. Co wyróżnia Państwa miasto
i dlaczego inwestorzy nowoczesnych usług dla biznesu
powinni kierować swoje kroki do Was?

Arkadiusz Wiśniewski
Zastępca Prezydenta Miasta Opola
Deputy Mayor of Opole
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A.W.: Cieszę się, że Opole jest wymieniane wśród miast,
które praktycznie tworzyły sukces Polski, jeśli chodzi
o rozwój sektora BPO/SSC. Jeszcze do niedawna Opole
nie miało wyraźnego miejsca na polskiej mapie sektora
usług dla biznesu, jednakże nasze wzmożone wysiłki
i decyzje takich firm jak Capgemini, Future Procesing
czy Opta Data o zlokalizowaniu właśnie w Opolu swoich
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oddziałów doprowadziły do tego, że zostaliśmy nazwani
przez Colliers „wschodzącą gwiazdą” dla lokalizacji
BPO/SSC.
Co wyróżnia Opole i region to m.in. bardzo wysoka
kultura pracy oraz znakomita znajomość języków obcych
wśród mieszkańców, ale także to, że rynek nie jest jeszcze
nasycony podobnymi inwestycjami, pomimo obecności
oddziałów wielu firm z sektora zaledwie kilkadziesiąt
km od Opola w Katowicach, czy Wrocławiu.
O&M: Branża nowoczesnych usług dla biznesu wymaga
wykształconych kadr i znajomości języków obcych. Jak
wygląda rynek kadr w Opolu?
A.W.: W Województwie Opolskim znajduje się 6 uczelni
wyższych oraz 2 wydziały pozamiejscowe, na których
studiuje blisko 40 tys. ambitnych młodych ludzi.
Największymi uczelniami regionu są Uniwersytet Opolski
z prawie 16 tys. studentów i Politechnika Opolska z blisko
12 tys.

Tak jak wspomniałem, mieszkańcy Opola i regionu mogą
poszczycić się bardzo dobrą znajomością języków obcych
– według raportu przygotowanego przez firmę KPMG, 76%
ludności województwa opolskiego deklaruje znajomość
przynajmniej jednego języka obcego. Blisko 40% tej grupy
włada językiem angielskim, niemieckim lub rosyjskim.
Młodzi ludzie deklarują najlepszą znajomość języków
obcych – prawie każdy młody mieszkaniec Opola zna
język angielski (ponad 90%), a blisko 60% język niemiecki.
Rynek pracy to także bezrobotni. Mimo stopy bezrobocia
w Opolu na poziomie ok. 8%, to nadal jest to ponad 5 tys.
osób poszukujących pracy, pośród których coraz większą
liczbę (stale rosnącą) stanowią młode osoby z wyższym
wykształceniem (absolwenci opolskich uczelni). Dlatego
kluczową kwestią jest pozyskanie kolejnych, nowych
i atrakcyjnych miejsc pracy. Rynek pracy w Opolu to
również rynek, który przyciąga mieszkańców okolicznych

Z ponad 120 dostępnych kierunków dużą popularnością
wśród studentów cieszą się zarządzanie, ekonomia,
finanse (6,5 tys. studentów), administracja i HR (2,9 tys.),
IT i elektrotechnika (2 tys.) oraz kierunki filologiczne
(2 tys).
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miejscowości. W aglomeracji opolskiej stopa bezrobocia
sięga prawie 14%, co daje ponad 13 000 osób poszukujących
pracy.
O&M: Nowy inwestor przybywając do Opola, oczekuje
wsparcia ze strony Urzędu Miasta. Jakie wsparcie i pomoc
można uzyskać w Opolu?
A.W.: Przede wszystkim inwestora musimy do Opola
sprowadzić, co jest głównym zadaniem zespołu ds. obsługi
inwestorów, dlatego staramy się aktywnie uczestniczyć
w branżowych wydarzeniach jak konferencje ABSL oraz
sami takie wydarzenia organizować, czego przykładem
była majowa konferencja z cyklu Prospects of Poland

– „ZIELONE ŚWIATŁO DLA BPO/ITO. Perspektywy
rozwoju sektora usług biznesowych w Opolu”.
Z pewnością w Opolu, dzięki intensywnej współpracy
między pracownikami Urzędu Miasta oraz szeregiem innych
instytucji (np. PUP) i inwestorem, można w ekspresowym
trybie załatwić wszystkie niezbędne urzędowe formalności,
o czym może świadczyć np. wydanie pozwolenia na budowę
w jeden dzień albo otwarcie oddziału Capgemini w 3 miesiące od decyzji o miejscu lokalizacji.
Oczywiście, inwestor może liczyć również na zachęty
inwestycyjne w postaci ulg w ramach Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, ulgi w podatku od nieruchomości, szerokiego
zakresu wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy,
od organizacji rekrutacji po dofinansowanie stanowiska
pracy. Wdrożyliśmy także program praktyk zawodowych,
dzięki któremu studenci będą mogli zdobyć doświadczenie,
a inwestorzy bezpłatnie sprawdzić i przygotować swoich
przyszłych pracowników.
O&M: Nie samą pracą człowiek żyje. Opole jest znane
z Festiwali Piosenki, jakie inne atrakcje kulturalne Opole
oferuje swoim mieszkańcom i turystom?
A.W.: 50-ty jubileuszowy Festiwal Piosenki Polskiej już
za nami, ale w Opolu atrakcji nie brakuje przez cały rok,
poczynając od Piastonaliów, czyli wielkiego święta studentów,
poprzez Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny i Festiwal
Teatrów Lalek, kończąc na prestiżowych Konfrontacjach
Teatralnych „Klasyka Polska”. Przez całe lato przy
Filharmonii Opolskiej odbywają się koncerty promenadowe,
podczas których posłuchać można najlepszych artystów
prezentujących różne style muzyczne.
Osoby, pragnące spędzić czas bardziej aktywnie, mogą wybrać
się do wspaniałego ogrodu zoologicznego, wykąpać się
w 50 metrowym basenie, lub pobiegać po pobliskim parku
miejskim, skąd rowerem wzdłuż Odry mogą dostać się na
miejskie kąpieliska. Dla mieszkańców dostępne są również
boiska ze sztuczna nawierzchnią, stadion lekkoatletyczny
itp. Można także pooglądać występy żużlowców, piłkarzy
czy hokeistów.
Opolanie są jednymi z najbardziej zadowolonych mieszkańców
naszego kraju, a miasto jednym z najbezpieczniejszych,
najnowocześniejszych i najatrakcyjniejszych miejsc do
zamieszkania w Polsce. Dlatego serdecznie wszystkich
zachęcam do wizyty.
O&M: Dziękujemy za rozmowę.
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Opole, a new city
on the Polish outsourcing map
– interview with Arkadiusz Wiśniewski,
Deputy Mayor of Opole
Outsourcing&More: In the last few years Opole has been
actively seeking investors from the BPO/SSC sector. Why
do you see such businesses as an interesting investor?
Arkadiusz Wiśniewski: Opole is a city of young people.
Practically every third person you meet in the street
is aged between 19 and 39. The offshoring sector
provides, first of all, huge employment opportunities
for graduates of Opole institutions of higher education,
which release about 9 thousand educated young people
every year. We wish to make sure that students in such
fields as Computer Science, Economics or Mechatronics
are able to find their dream job with prospects in Opole,
instead of having to look for work in bigger cities
or abroad.
O&M: Opole neighbours on such cities active in the BPO
market as Wroclaw, Krakow and Katowice. What makes your
city stand out and why should those investing in offshoring
choose you?
A.W.: I’m happy to see that Opole is mentioned as one
of the cities that have practically created Poland’s
success as far as the development of the BPO/SSC sector
is concerned. Until recently our city had no clear place
on the Polish map of the offshoring sector. However,
thanks to our increased efforts and the decisions of such
companies as Capgemini, Future Processing or Opta Data
to locate their branches in Opole, we have been named

by Colliers “a rising star” among BPO/SSC locations.
What makes Opole and the region stand out is, among
other things, a very high work culture and an excellent
command of foreign languages among their residents,
but also the fact that the market is still not saturated
with similar investments, despite the presence
of branches of many companies from that sector located
just several dozens of kilometres away from Opole
– in Katowice or Wroclaw.
O&M: The offshoring sector requires educated human
resources and a command of foreign languages. What is the
human resources market like in Opole?
A.W.: The Opole Voivodeship is home to 6 institutions
of higher education and 2 non-local faculties of other
institutions, which together provide education for
nearly 40,000 ambitious young people. The region’s
biggest institutions of this type are Opole University,
with almost 16,000 students, and the Opole University
of Technology, with almost 12,000 students.
The degree programmes enjoying popularity, among
more than 120 of those available, include management,
economics and finance (6,500 students), administration
and HR (2,900), IT and electrical engineering (2,000)
and linguistics programmes (2,000).
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In Opole, thanks to intensive cooperation between
employees of the Municipal Office as well as a number
of other institutions (e.g. the Poviat Employment
Office) and investors, all necessary official formalities
can certainly be dealt with on a fast track basis. This
is evidenced by, e.g., the issuing of a building permit
within one day or the opening of the Capgemini branch
within 3 months from the decision on the location.

As I’ve mentioned, the residents of Opole and the
region may boast a very good command of foreign
languages. According to a report by KPMG, 76% of the
Opole Voivodehip’s population declare a command of
at least one foreign language. Almost 40% in that group
speak English, German or Russian. The best command
of foreign languages is declared by young people, with
nearly every young Opole resident being able to speak
English (over 90%) and nearly 60% of them – German.
The labour market is also composed of unemployed
persons. Despite Opole’s unemployment rate of ca. 8%,
it still means over 5,000 job seekers, the increasing
number of which accounts for young persons with higher
education (graduates of Opole institutions of higher
education). Thus, the key issue is the need to obtain
further new and attractive jobs. Opole’s job market
also attracts residents of nearby towns and villages
– the unemployment rate in the Opole Metropolitan Area
is nearly 14%, which means over 13,000 job seekers.
O&M: A new investor arriving in Opole expects support
from the Municipal Office. What support and assistance
is available in Opole?
A.W.: First of all, we need to get that investor to come to
Opole, which is the main task of our investor services
team. For this reason we try to take active part in such
sector-specific events as ABSL conferences and organise
such events on our own. An example of the latter is
a conference held in May in the Prospects in Poland
series, titled “GREEN LIGHT FOR BPO/ITO. Prospects
for the development of the offshoring sector in Opole”.
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Of course, an investor has also access to investment
incentives in the form of reliefs within the Special
Economic Zone, a real estate tax relief and a wide
scope of support from the Poviat Employment Office
– from arranging recruitment to the co-funding of jobs.
We have also implemented a work experience
programme that will enable students to gain experience
and allow investors to put on trial and prepare their
future employees free of charge.
O&M: Man does not live by work alone. Opole is known for
its Song Festivals. Does the city offer anything else in terms
of culture to its residents and tourists?
A.W.: The 50th jubilee Polish Song Festival is already
history, but Opole offers attractions throughout
the year, from “Piastonalia” – a great student feast, the
International Drum Festival and the Puppet Theatre
Festival, to the prestigious “Polish Classics” Theatre
Meeting. Throughout summer the Opole Philharmonics
provides promenade concerts, during which you have
a chance to listen to the best artists presenting different
music styles.
Those who like to spend their free time in a more active
way may visit the magnificent zoo, take a swim in
a 50-meter swimming pool or jog at the nearby munic
ipal park, where, riding a bike along the Oder River, they
may reach the municipal swimming areas. Residents
may also take advantage of artificial turf pitches, a track
and field stadium, etc., and watch the performance
of speedway riders, footballers or hockey players.
Opole residents are among the most satisfied people
in our country and the city is one of the safest, most
modern and most attractive places to live in Poland. For
this reason we welcome all of you to pay us a visit.
O&M: Thank you very much.
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Opole
– miasto z perspektywami

M

iasto Opole oferuje szczególnie przyjazne
środowisko dla prowadzenia i rozwoju biznesu.
Potwierdza to między innymi wysoka czwarta
pozycja w prestiżowym rankingu miasta przyjaznych dla
biznesu przedstawionym przez magazyn „Newsweek”.
Stanowimy znaczący punkt na mapie inwestycyjnej Polski
– kraju, który w ostatnich latach odnotowuje dynamiczny
wzrost napływu inwestycji bezpośrednich. Wyjątkowe
możliwości będące podstawą sukcesu firm działających na
terenie miasta wynikają z kilku kluczowych czynników.
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•	Jasno określone priorytety inwestycyjne.
•	Sprawnie działający i rozwijający się przemysł.
•	Doskonałej jakości infrastruktura.
•	Zaplecze naukowo-techniczne w postaci 6 uczelni wyższych.
•	Świetnie wykształceni mieszkańcy.
•	Spójny i atrakcyjny system zachęt dla nowych inwestycji.
•	Wysoka jakość życia.
•	Bogata oferta inwestycyjna.
•	Niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
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•	Utrwalone więzi gospodarcze z partnerami z Polski
i zagranicy.
•	Intensywna i ścisła współpraca opolskich uczelni
z biznesem.
•	Idealne miejsce do ekspansji na rynki Europy Zachodniej,
Środkowej i Wschodniej.
•	Sąsiedztwo aglomeracji Wrocławskiej i Katowickiej.
Nasze strategiczne podejście do kwestii tworzenia warunków dla rozwoju biznesu opieramy na założeniu wspomagania branż kluczowych dla miasta i regionu. Zachęcamy
przedstawicieli producentów żywności, maszyn i urządzeń,
materiałów budowlanych firm z sektora outsourcingu usług
biznesowych, deweloperów oraz firm zajmujących się badaniami i rozwojem nowych technologii do prowadzenia swoich inwestycji na terenie Opola.
Inwestycje
Okres ostatnich paru lat to dla Opola intensywny napływ
nowych inwestycji, swoje siedziby postanowiły tu otworzyć
firmy takie jak: Capgemini, Future Processing, czy Opta Data
z branży usług dla biznesu.

Na terenie miasta działają krajowi
liderzy innowacji z takich branż jak
telekomunikacja, motoryzacyjna
oraz ochrona środowiska

Wspomagając te firmy stworzyliśmy program pomocowy dla
inwestorów wprowadzających nowe technologie. Mogą oni
liczyć na daleko idące zwolnienia w podatku od nieruchomości, aż do 50% wartości inwestycji.
W sąsiedztwie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej
powstają Centrum Wystawienniczo Kongresowe oraz Park
Naukowo-Technologiczny, które będą służyły jako centra
rozwoju innowacji i technologii w branżach kluczowych dla
miasta i całego regionu.
Centra Usług Outsourcingowych
Opole nazwane zostało przez Colliers International „Wchodzącą Gwiazdą” rynku dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC.
Przygotowaliśmy kompleksową ofertę dla potencjalnych
inwestorów. Głównymi atutami Opola w przyciąganiu tego
typu projektów jest korzystny klimat inwestycyjny, dostępność zasobów ludzkich, wysokie kwalifikacje opolskich
pracowników oraz rozwój nowoczesnego rynku biurowego. Firmy z tego sektora mogą również liczyć na wsparcie
ze strony opolskich uczelni wyższych. Przykładami są m.in.
autorski program Nokia Siemens Networks i Politechniki
Opolskiej oraz umowy o współpracy między firmami Future
Processing, Capgemini czy Opta Data a Politechniką
i Uniwersytetem.
Opole jest piątym miastem w Polsce, w którym Capgemini
światowy lider branży postanowił otworzyć swój oddział.
Nowoczesne powierzchnie biurowe

Swoje zakłady produkcyjne zlokalizowały w Opolu zagraniczne koncerny jak IFM Ecolink, The Pasta Food Company,
Hereema Fabrication Group oraz Polaris Industries. Notowany na Nowojorskiej Giełdzie (NYSE: PII) Polaris to uznany
lider w branży sportów motorowych, którego roczna sprzedaż w 2012 r. wyniosła 3,2 mld USD.
Lokalne firmy również stawiają na rozwój, swoje zakłady
rozbudowują lub budują od podstaw PZ Stelmach,
Art-Odlew, Kamex, Selt oraz wiele innych.
Innowacje
Motorem opolskiej gospodarki są innowacje wprowadzane
zarówno przez rodzimych jak i zewnętrznych przedsiębiorców. Na terenie miasta działają krajowi liderzy innowacji
z takich branż jak telekomunikacja, motoryzacyjna oraz
ochrona środowiska reprezentowane między innymi przez
firmy Atmoterm S. A., Movie Bird oraz Dempol eco. Dzięki
współpracy nauki i biznesu przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać potencjał naukowców i absolwentów opolskich
uczelni.

Duża liczba studentów, ciekawe kierunki studiów, w tym
lingwistyczne i informatyczne, sprawiają że Opole postrzegane jest jako dobre miejsce dla lokalizacji projektów BPO
(Business Process Outsourcing) i SSC (Shared Services Center).
Wraz ze wzrostem zainteresowania Opolem branży usług
wspólnych, rośnie popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe. Dlatego przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę terenów
pod takie obiekty w centrum miasta oraz na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestorzy, którzy zdecydują się
na tego typu inwestycję, mogą liczyć na ulgi w podatku od
nieruchomości oraz wsparcie przy pozyskiwaniu najemców.
Centrum Wysokich Technologii
Aktualnie w Opolu powstaje nowoczesny obiekt biurowy – Centrum Wysokich Technologii (cwt.atmoterm.pl)
– o powierzchni prawie 1,5 tys. m2, którego ideą jest skoncentrowanie w jednym miejscu wielu czynników związanych
z rozwojem firm, a tym samym stworzenie optymalnych
warunków dla realizacji pomysłów opartych na zaawan-
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sowanych technologiach. Zgodnie z założeniem, użytkownikami Centrum będą firmy z sektora BPO, ITO oraz
pochodne.

w bliskiej odległości od obwodnicy północnej miasta,
prowadzącej do autostrady A4 Kraków – Wrocław oraz w bardzo bliskiej odległości od ścisłego centrum miasta.

Budynek dostosowany jest do potrzeb zarówno firm krajowych jak i zagranicznych, rozpoczynających działalność na
rynku polskim i zatrudniających w pierwszym etapie rozwoju kilka, kilkanaście osób.

Na terenie OCL można wynająć nowoczesne hale magazynowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym o wielkości 100–3500 m2, powierzchnie biurowe od 50 do 2700 m2
oraz place parkingowe z kostki brukowej pod samochody
osobowe oraz dostawcze. Łączna wielkość powierzchni do
wynajęcia na terenie OCL to ponad 30 000 m2 magazynów
i ponad 5000 m2 biur oraz prawie 14 000 m2 parkingów i placów.

Z oferty Centrum skorzystać mogą firmy, które oczekują jedynie tymczasowej powierzchni, np. na czas budowy własnego biurowca lub w celu realizacji konkretnego projektu
na rynku opolskim, jednocześnie oczekując powierzchni elastycznej i nowoczesnej z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa danych (bezpieczna serwerownia), z zachowaniem
ciągłości pracy (zasilanie rezerwowe), kontrolą dostępu do
pomieszczeń oraz dbających o komfort swoich pracowników.
Opolskie Centrum Logistyczne
Opolskie Centrum Logistyczne (OCL) jest największym
w Opolu i regionie kompleksem nieruchomości oferującym
do wynajęcia powierzchnie biurowe i magazynowe na terenie 11,5 ha. OCL usytuowany jest na szlaku biznesowym,

Nieruchomość uzbrojona jest pod wszystkie media – wodę
i kanalizację, gazociąg, szybki Internet (światłowód). Teren
objęty jest całodobowym monitoringiem i dozorem fizycznym w godzinach nocnych.
Aktualnie na terenie OCL swoją siedzibę ma ponad 60 najemców – są to firmy produkcyjne, handlowe i usługowe. Jest
także punkt gastronomiczny, kancelaria radcy prawnego oraz
firmy kurierskie i spedycyjne.
Opolskie Centrum Logistyczne to idealne miejsce na prowadzenie nowoczesnego biznesu.

Opolskie Centrum Logistyczne
Rozmowa z Mirosławem Garackiem – Prezesem OCL
i ZNDCE.

Czy oprócz tak dużych powierzchni posiadacie w swojej
ofercie również mniejsze hale oraz biura?

W sierpniu 2012 r. ZNDCE Sp. z o.o. zakupiła w Opolu
przy ul. Głogowskiej 35 halę produkcyjno-magazynową
wraz z budynkami i pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz magazynowymi, należące dotychczas do
przedsiębiorstwa Frigoopol S.A.

Oczywiście. Zdajemy sobie sprawę że nie każdy potrzebuje tak dużych przestrzeni. Dlatego jesteśmy w stanie
przystosować wielkości hal pod oczekiwania potencjalnego
klienta, czy będzie to 40 m² czy 1800 m². Dodatkowo zostały
oddane pod wynajem dwa budynki biurowe, które zostały
w całości wyremontowane. Biura mają od 9 m² do 20 m².

Wykupując teren byłego Frigoopolu, ZNDCE od samego początku przewidywała wejście w branżę wynajmu
powierzchni czy wyłącznie miał być to teren dla rozbudowy produkcji ogrodzeń tymczasowych?

Czym szczególnym możecie wyróżnić się na rynku
nieruchomości?

Zwróciliśmy szczególną uwagę na powierzchnię zakupionego terenu i możliwości jakie za tym płyną. Mając do
wykorzystania cztery chłodnie (obecnie jedna z nich została
przekształcona na kolejną halę produkcyjną), z czego każda
ma 2200 m² i może chłodzić do -22°C wykorzystując agregaty freonowe. Dlatego zdecydowaliśmy się na podwynajem
powierzchni, które mogą stać się potrzebne na rynku.

Naszym największym atutem jest wysokość hal – aż 9 m.
Na całej szerokości i długości budynku głównego znajduje się zabudowana rampa umożliwiając bezproblemowy
załadunek i rozładunek towaru. Dzięki wiatom garażowym
i olbrzymiemu placowi możemy świadczyć usługi wynajmu
pod składowanie zewnętrzne. Teren w całości jest ogrodzony i całodobowo chroniony, dodatkowo został uzbrojony
w szybki Internet – światłowód, a także niezbędne media,
w tym: gaz, energię, wodę.

66

nr 5/2013 (September/October)

Artykuły

Najlepsze miejsce do życia
Wysoka jakość infrastruktury, dostępność do szkolnictwa
na wszystkich poziomach kształcenia, nowoczesna służba
zdrowia, sprawnie funkcjonujący transport miejski, duża
liczba ośrodków kultury i sztuki, a także sportu i rekreacji, to
tylko niektóre z elementów sprawiających, że poziom życia
w Opolu jest jednym z najwyższych w Polsce.
Swoim mieszkańcom oraz gościom Opole zapewnia bogatą
ofertę rekreacyjno-turystyczną. Sukcesywnie rozbudowywana sieć ścieżek rowerowych połączy niebawem znaczną
część miasta w spójny system komunikacyjny. W Opolu
znajduje się wiele terenów zielonych i wypoczynkowych,
do których nie dociera zgiełk miasta. Idealnymi miejscami

na weekendowe spacery są: Park Miejski „Wyspa Bolko”,
kanał „Młynówka”, „Park Nadodrzański”, „Bulwar Karola
Musioła”, oraz ZOO Opole, które jest jednym z najładniejszych tego typu obiektów w Polsce.
Ludzie preferujący aktywny wypoczynek mogą w chwilach wolnych od pracy skorzystać z oferty wielu obiektów
sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta, m.in. Sztucznego Lodowiska „Toropol”, basenu krytego „Akwarium”, basenu letniego „Błękitna Fala”, Centrum
Sportu przy ul. Północnej oraz kręgielni, klubów fitness
i siłowni. Ponadto w Opolu funkcjonują obecnie trzy
stadiony – piłkarski, żużlowy oraz nowoczesny stadion
lekkoatletyczny. Wkrótce otwarty zostanie kryty basen
o wymiarach olimpijskich.
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Opole
– a city with bright prospects

T

he City of Opole offers a particularly friendly
environment for carrying on and developing
business. This is evidenced by, among other things,
the high fourth place achieved by it in the Newsweek
magazine’s prestigious business-friendly city ranking. We
are a significant point on the investment map of Poland
– a country that has witnessed a dynamic increase in direct
investment in recent years. The exceptional opportunities
that have laid the foundations for the success of businesses
operating in the city include the following key factors:
•	Effectively operating and developing industry.
•	High quality infrastructure.
•	Research and technical resources in the form of 6 institutions of higher education.
•	Residents with excellent educational backgrounds.
•	Consistent and attractive system of incentives for new
investments.
•	High quality of life.
•	Extensive investment offer.
•	Low business costs.
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•	Established economic links with partners from Poland
and abroad.
•	Intensive and close cooperation of Opole institutions of
higher education with business.
•	Ideal place for expansion into Western, Central and
Eastern European markets.
•	Proximity to the Wroclaw and Katowice metropolitan areas.
Our strategic approach to the creation of conditions for business development is based on support for sectors of key
importance to the city and the region. We encourage producers of foodstuffs, machinery and equipment, building materials, as well as business services outsourcing companies, real
estate developers and companies engaged in the research
and development of new technologies to pursue their
investments in Opole.
Investment
During the last few years Opole has witnessed an intensive influx of new investment, with companies such as Capgemini,
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Future Processing or Opta Data from the business services
sector having opened their offices here.
Production facilities have been located in Opole by such
foreign conglomerates as IFM Ecolink, The Pasta Food
Company, Hereema Fabrication Group and Polaris
Industries. Polaris, listed on the New York Stock Exchange
(NYSE: PII), is an established leader in the motor sports
sector, with annual sales of USD 3.2 billion in 2012.

investment climate, the availability of human resources, high
qualifications of Opole-based employees and the growth of
a modern office market. Companies from that sector may
receive support from Opole institutions of higher education, with examples including an original joint programme
pursued by Nokia Siemens Networks and the Opole University
of Technology, as well as cooperation agreements between
Future Processing, Capgemini or Opta Data and the Opole
University of Technology and Opole University.

Local businesses are also development-oriented, with such
companies as PZ Stelmach, Art-Odlew, Kamex, Selt and
many others extending their existing works or building new
ones.

Opole is the fifth city in Poland where Capgemini, the
sector’s global leader, has decided to open its branch.

Innovation

Due to the large number of students and interesting degree
programmes, including those in linguistics and IT, Opole is
perceived as a good place for locating BPO (Business Process
Outsourcing) and SSC (Shared Services Centre) projects.

The Opole economy is driven by innovation introduced
by both local and external businesses. The city is a place
of operation for domestic innovation leaders in such sectors
as telecommunications, motor industry and environmental
protection, represented by, among others, Atmoterm S. A.,
Movie Bird and Dempol eco. Thanks to cooperation between
science and business, companies are able to take advantage
of the potential of scientists and graduates from Opole institutions of higher education.

The city is a place of operation for
domestic innovation leaders in such sectors
as telecommunications, motor industry
and environmental protection,
In an effort to support such companies, we have launched
an aid programme for investors that introduce new technologies, which entitles them to considerable real estate tax
reliefs – up to 50% of the investment value.
Centrum Wystawienniczo Kongresowe (Exhibition and
Conference Centre) and Park Naukowo-Technologiczny
(Science and Technology Park) are being built in the vicinity
of the Special Economic Zone. These facilities will serve as
centres for the development of innovation and technology
in the sectors that are of key importance to the city and the
whole region.
Outsourced Services Centres
Opole has been proclaimed by Colliers International
a “Rising Star” of the BPO & SSC market. We have prepared
a comprehensive offer for potential investors. Opole’s main
assets that attract projects of this type include a favourable

Modern office space

As the interest of the shared services sector in Opole grows,
the demand for modern office space is also on the rise. For
this reason we have prepared an attractive offer of sites
intended for such facilities in the city centre and in the
special economic zone. Those that decide to pursue such
investments may take advantage of real estate tax reliefs and
support in seeking tenants.
Centrum Wysokich Technologii (High Technology Centre)
A modern office building – Centrum Wysokich Technologii
(cwt.atmoterm.pl) – with an area of nearly 1, 500 square
meters is being constructed in Opole. The aim of the project is to assemble in one place a number of factors related
to the development of businesses and, thus, create optimum
conditions for the pursuit of ideas based on advanced
technologies. It is assumed that the Centre will be used by
businesses from the BPO, ITO and related sectors.
The building is suitable for the needs of domestic firms as
well as foreign businesses launching their activity in the
Polish market and employing at the initial stage of their
development a dozen or so persons.
The Centre’s offer is available to firms that are only in need
of temporary space, e.g. for the duration of the construction
of their own office building or for the purpose of completing
a specific project in the Opole market, those that, at the same
time, expect flexible and modern space, with an appropriate
level of data security (server room), business continuity
capabilities (back-up power supply) and controlled access to
the rooms, and are anxious to ensure comfort for their own
employees.
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Opolskie Centrum Logistyczne (Opole Logistics Centre)
Interview with Mirosław Garack, CEO of OCL (Opole
Logistics Centre) and ZNDCE

Does your offer include smaller rooms and offices in addition to such large spaces?

In August 2012 ZNDCE Sp. z o.o. bought production and
warehouse space, together with welfare and office and
warehouse buildings and rooms, located in ul. Głogowska
35 in Opole, which had previously belonged to Frigoopol S.A.

Of course. We realize that not everyone needs space of that
size. This is why we are ready to adapt the size of rooms to
the expectations of a potential customer, who may need as
little as 40 or as much as 1,800 m². We also offer for rent
two completely renovated office buildings. The offices range
in size from 9 m² to 20 m².

When ZNDCE bought the premises of former Frigoopol, did
the company plan to enter the space rental sector from the
very beginning or were these premises intended solely as
a site for the extension of your temporary fencing business?
We paid particular attention to the area of the site bought and the
opportunities it presented. Being able to make use of four cold
stores (one of them has now been turned into another production
room), each of which has an area of 2,200 m² and the freezing
capacity of up to -22°C, using freon units, we have chosen the option of space rental, which may become in demand in the market.

Opolskie Centrum Logistyczne (Opole Logistics Centre), or
OCL, is the biggest real estate complex in Opole and the region,
offering for rent office and warehouse space on an area of 11.5
ha. OCL is situated on a business route, in close proximity to the
city’s northern ring road, which leads to the A4 Krakow – Wroclaw motorway, and in very close proximity to the city centre.
OCL provides for rent modern warehouse rooms, together with
welfare and office facilities, with an area of 100–3,500 m2, office
rooms with an area of 50–2,700 m2 and parking lots paved with
setts suitable for cars and light commercial vehicles. The total
space available for rent within OCL includes over 30,000 m2
of warehouse space, over 5,000 m2 of office space and nearly
14,000 m2 of parking lots and yards.
The real estate is equipped with all utilities – water supply and
sewerage systems, gas piping and fast Internet (optical waveguide). The site is covered by round-the-clock monitoring and
physical security during night hours.
At present more than 60 tenants have their premises within
OCL, including manufacturing, trading and service companies.
It also houses a food establishment, a law firm, as well as courier and forwarding businesses.
Opole Centrum Logistyczne is an ideal place for carrying on
modern business.
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How do you stand out in the real property market?
Our biggest asset is the room height of up to 9 m. The main
building has along its entire width and length a ramp that
ensures problem-free loading and reloading of goods. Thanks
to our umbrella roofs and huge yard we may provide rental
services for outdoor storage purposes. The site is fully fenced
and subject to round-the-clock security. It is also equipped
with fast optical waveguide Internet, and necessary utilities,
including gas, power and water.

Best place for living
The high quality infrastructure, availability of education at all
levels, modern healthcare, efficiently operating urban transport
and large number of cultural, art, sports and recreational centres
are only some of the elements that make Opole’s quality of life
one of the highest in Poland.
Opole provides its own residents and visitors with an extensive
recreational and tourist offer. A network of bike routes, being
gradually extended, will soon connect a substantial part of the
city through a cohesive transport system. Opole features many
green and leisure areas that are free from the hustle of city
life. The ideal places for weekend walks include Isle of Bolko
Municipal Park, the Młynówka Canal, Nadodrzański Park, Karol
Musioł Boulevard and the Opole ZOO, which is one of the most
beautiful sites of this type in Poland.
Those who prefer more active types of leisure may, in their spare
time, take advantage of the offer of the city’s numerous sports
and recreational facilities, including the artificial “Toropol” ice
rink, the “Akwarium” indoor swimming pool, the “Błękitna Fala”
outdoor swimming pool or the Sports Centre in Północna Street,
as well as bowling alleys, fitness clubs and gyms. In addition,
Opole has three stadiums – a football stadium, a speedway stadium and a modern track and field stadium. An Olympic-sized
indoor swimming pool will also soon be opened in the city.
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Park Naukowo-Technologiczny w Opolu
Science and Technology Park in Opole

O

O

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie i wyzwania nowoczesnego rynku gospodarczego. Jego
budowa jest podzielona na etapy, a pierwszy z nich ma zakończyć
się w połowie 2015 roku. Obejmuje budowę dwóch nowoczesnych
i profesjonalnie przygotowanych obiektów tj.: Inkubatora Przedsiębiorczości oraz budynku laboratoryjno-doświadczalnego.

Science and Technology Park in Opole is a response to the
needs and challenges of the modern economy market. Its
construction is divided into phases and the first one will
be completed in mid-2015. It includes the construction of two
modern and professionally prepared objects such as: Business
Incubator and Laboratory and Experimental Building.

Plany rozwojowe Parku obejmują w dalszej perspektywie jego
rozbudowę o nowe obiekty, mocno specjalizowane, oraz stworzenie pełnej kompleksowej zabudowy ze strefą integracji.

The Park development plans include, in a long-term perspective,
enlargement of new facilities, highly specialized and creation
of a full comprehensive buildings with integration zone.

Atutem Parku poza szerokim wachlarzem usług, doświadczeniem w realizacji projektów z sektora badawczo-rozwojowego
jest jego położenie. PNT w Opolu położony jest w obszarze silnie rozwiniętej gospodarki, strefy ekonomicznej oraz korytarza
transportowego z Europą Zachodnią, Wschodnią i Centralną.

The advantage of the Park besides the wide range of services,
experience in project implementation of the R&D is its location. PNT in Opole is situated in the highly developed economy, economic zone and the trans-European transport corridor
from Western, Eastern and Central Europe.

Więcej informacji na temat Parku można znaleźć na stronie
internetowej www.pnt.opole.pl.

More information about the Park can be found on
www.pnt.opole.pl.

pole to kolejne miasto w Polsce, w którym został
utworzony Park Naukowo- Technologiczny (w skrócie
„PNT w Opolu”). Opole jest miastem akademickim
posiadającym sześć uczelni wyższych, łączącym naukę
z praktyką oraz posiadającym głębokie kontakty biznesowe
z Europą Zachodnią. Zadaniem Spółki jest stymulowanie
i zarządzanie przepływem wiedzy i technologii pomiędzy nauką
a biznesem bezpośrednio do firm w województwie opolskim,
a także poza nim. Intencją PNT w Opolu jest stworzenie
platformy naukowo-technologicznej oraz rozwijanie działań
nastawionych na innowacyjność i kreatywność myślenia
zgodnie z myślą przewodnią Parku – MIND (M – Mentor,
I –Innowacyjność, N – Nowoczesność, D – Doskonalenie).

pole is another city in Poland, where Science and
Technology Park (abbreviated "PNT in Opole")
was created. Opole is an academic city with six
universities, combining science and practice, having
a deep business relationship with western Europe. The aim
of the company is to stimulate and manage a transfer of
knowledge and technology between science and business
directly to companies not only in the Opole voivodeship
but also beyond it. The intention of the PNT in Opole is to
create a scientific-technological platform and development
of activities focused on innovation and creativity according
to Park keynote – MIND (M – Mentoring, I – Innovation,
N – Novelty, D – Development).
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Artykuły

Biznes + Nauka,
jak to działa w Opolu
W

spółpraca biznesu, nauki i samorządu w Opolu
to nie tylko slogan. Porozumienia zawarte przez
opolskie uczelnie wyższe z przedsiębiorcami mają
już konkretne rezultaty. Firmy z sektora nowoczesnych usług
dla biznesu, które w ostatnim czasie podpisały z uczelniami
umowy o współpracy, to między innymi Capgemini, Future
Processing oraz Opta Data.

Firmy te prowadzą między innymi cykl wykładów na Politechnice
i Uniwersytecie Opolskim, które ukierunkowane są na praktyczne
zagadnienia związane bezpośrednio z profilem ich działalności.
Dzięki wykładom student może zapoznać się oraz przyswoić
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wiedzę niezbędną do pracy w wybranej firmie. Ważnym celem
rozpoczętej współpracy jest zaangażowanie zawodowe studentów już podczas studiów, tak aby po ich zakończeniu mogli podjąć pracę w branży, mając za sobą doświadczenie wyniesione
z murów uczelni, zdobyte podczas cyklów wykładów otwartych.
Również firmy produkcyjne podejmują aktywną współpracę
z uczelniami. Doskonałym przykładem jest firm IFM Ecolink,
należąca do firmy IFM Electronic z siedzibą w Niemczech, która zatrudnia w 70 krajach ponad 3500 pracowników. IFM jest
liderem w produkcji czujników i systemów sterowania wykorzystywanych w optymalizacji procesów przemysłowych. Efektem
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podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie: badań
naukowych, praktyk i staży dla studentów oraz pracowników
naukowych Uczelni, a także współudział w projektach o charakterze naukowym i innowacyjnym.
Chcąc rozwijać i wspierać współpracę pomiędzy biznesem
a nauką, Opole zdecydowało się stworzyć program, który ułatwi
proces zacieśniania tej współpracy.
Program Biznes + Nauka w Opolu został opracowany jako
odpowiedź miasta na niekorzystne zjawiska, zwłaszcza zjawisko
odpływu i bezrobocia wśród absolwentów, a także jako próba
wsparcia potencjału naukowego miasta. Podstawowym kontekstem podejmowanych działań jest wsparcie rozwoju gospodarki miasta w oparciu o nowoczesne, innowacyjne technologie
i usługi.

Program Biznes + Nauka w Opolu
został opracowany jako odpowiedź miasta
na niekorzystne zjawiska, zwłaszcza zjawisko
odpływu i bezrobocia wśród absolwentów,
a także jako próba wsparcia potencjału
naukowego miasta.
Rozwiązania zaproponowane w ramach Programu są w pewnym sensie pilotażowe, ponieważ nigdy wcześniej Opole nie
podchodziło do tych zagadnień w sposób tak kompleksowy.
Program ten ma być w założeniu wyraźnym sygnałem dla środowiska akademików i przedsiębiorców, że samorząd miasta
Opola gotów jest wspierać środkami budżetowymi współpracę
najlepszych przedstawicieli tych środowisk.
Osią programu są zatem ludzie, a jego nadrzędnym celem jest
połączenie ich wiedzy, zdolności, ambicji, pracowitości i zaangażowania z korzyściami dla sfery gospodarki i rozwoju miasta,
w szczególności w zakresie wzrostu liczby nowych i atrakcyjnych miejsc pracy.
Realizacja założeń Programu wymaga wdrożenia działań na
wielu płaszczyznach oraz partnerskiej współpracy. Adresatami
Programu Biznes + Nauka w Opolu są najważniejsi uczestnicy
lokalnego rynku pracy, pomiędzy którymi zachodzić powinny
wzajemne, intensywne interakcje. Są to:
–	uczelnie wyższe wraz z ich jednostkami organizacyjnymi,
–	zasoby ludzkie (w szczególności maturzyści, studenci oraz
pracownicy naukowi),
–	sektor gospodarki, reprezentowany przez przedsiębiorstwa
i instytucje otoczenia biznesu,
–	samorząd miasta Opola.

Oferowane w ramach Programu podstawowe moduły to:
–	Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta
Opola” – Moduł skierowany jest do studentów i doktorantów,
którzy wykażą się wybitnymi osiągnięciami, zdefiniowanymi w regulaminie programu.
–	Program Stypendialny pn.: „Praktyki zawodowe współfinansowane przez Prezydenta Miasta Opola” – skierowany jest
do studentów, którzy podejmą praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, realizujących w Opolu nowe inwestycje
w branżach priorytetowych, np. w sektorze usług nowoczesnych (ITO, BPO)
–	Program Grantów pn.: „Grant Naukowy Prezydenta Miasta
Opola” – skierowany do Opolskich Uczelni wyższych na
realizację projektów naukowo-badawczych związanych
z zdaniami własnymi gminy.
Dodatkowym, niezwykle istotnym elementem, swoistą wynikową wzajemnych relacji tych podmiotów i przewidzianych
w Programie modułów, jest innowacyjność nauki i gospodarki.
Poza realizacją podstawowych modułów Programu przewidywane jest konsekwentne wdrażanie modułów dodatkowych.
Będą one realizowane stosownie do rozwijającej się współpracy samorządu miasta i środowiska naukowego, studenckiego
i biznesu.
W długim horyzoncie czasowym Program ma zadanie przyczynić
się do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Opola oraz pozytywnie wpłynąć na jego rozwój gospodarczy, w szczególności
w kluczowych dla niego branżach. Prace badawczo-rozwojowe
mają za zadanie wzrost innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii stosowanych w realizacji zadań własnych
samorządu miasta oraz racjonalizację wydatków i lepszą jakość
zaspokajania potrzeb mieszkańców. „Inwestycja” w najlepszych
reprezentantów opolskich studentów i naukowców czy działalność Parku Naukowo-Technologicznego w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu innowacyjności gospodarki całego
regionu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii.
Przede wszystkim jednak, inicjowanie i koordynacja działań
na rzecz sektora biznesu i nauki ma wskazać obu stronom
wzajemne korzyści z szerokiej współpracy. Transfer wiedzy
do przedsiębiorstw poprawi ich pozycję gospodarczą i konkurencyjność oraz przyczyni się do wdrożenia nowoczesnych i innowacyjnych produktów i usług. Praktyczne doświadczenie zdobyte
w biznesie pozwoli studentom i pracownikom naukowym
uczelni wyższych poznać aktualne potrzeby gospodarki, co
przełoży się na podniesienie poziomu nauczania i dostosuje
go do wymagań rynku.
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Business + Science.
How it works in Opole
C

ooperation between business, science and local government
in Opole is not merely a slogan. Agreements concluded by
Opole institutions of higher education with businesses
have already brought tangible results. The companies providing
modern services for business that have recently signed cooperation
agreements with institutions of higher education include, among
others, Capgemini, Future Processing and Opta Data.
The activities conducted by these companies include a series
of lectures at the Opole University of Technology and Opole
University, devoted to practical issues that are directly related
to their business. During those lectures, a student may acquire
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knowledge necessary for performing work at a given company. An
important aim of this cooperation is to ensure that students are
professionally engaged before they graduate, so that thereafter they
are able to take up work in the sector in question, with experience
gained during the series of open lectures.
Manufacturing companies are also engaged in active cooperation
with institutions of higher education, an excellent example being IFM Ecolink, a company belonging to IFM Electronic based in
Germany, which employs over 3,500 people in 70 countries. IFM
is a leader in the production of sensors and control systems used
with a view to optimising industrial processes. The agreement
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signed has resulted in cooperation in the field of scientific research,
work experience and internships for students and research employees at institutions of higher education, as well as in co-participation
in scientific and innovative projects.
In an effort to help develop and support cooperation between business and science, Opole has decided to create a programme that
will facilitate the process of tightening this cooperation.
The Business + Science in Opole Programme has been prepared
as the city’s response to certain negative phenomena, such as, in
particular, the outflow of employees and unemployment among
graduates, and as an attempt to support the city’s scientific potential. The basic context of the activities undertaken is support for the
development of the city’s economy based on modern, innovative
technologies and services.

The Business + Science in Opole
Programme has been prepared as the city’s
response to certain negative phenomena,
such as, in particular, the outflow of employees
and unemployment among graduates,
and as an attempt to support
the city’s scientific potential.
The solutions proposed under the Programme have, in a sense, a
pilot character, as the city has never before approached these issues in such a comprehensive manner. The programme is intended
to be a clear signal for the academic and business communities
that Opole’s local government is ready to contribute its financial
resources to support cooperation between the best representatives
of these communities.
The Programme is, therefore, centred around people and its
primary aim is to combine their expertise, skills, ambitions, hard
work and commitment to provide benefits for the city’s economy
and development, in particular an increase in the number of new
and attractive jobs.
The Programme implementation requires the launch of activities in many spheres and cooperation on a partnership basis. The
Business + Science in Opole Programme is directed at major
participants of the local labour market, who are expected to engage
in mutual and intensive interactions. These include:
–	institutions of higher education and their units,
–	human resources (in particular secondary school graduates,
students and research employees),
–	economy, represented by businesses and business environment institutions,
–	Opole’s local government.

The basic modules offered as part of the Programme include:
–	a scholarship programme named “Mayor of Opole Scholarships” – directed at those undergraduate, graduate and doctoral
students that will demonstrate outstanding accomplishments,
as defined in the Programme regulations,
–	a scholarship programme named “Work Experience Co-funded
by the Mayor of Opole” – directed at those students that will
take their work experience at businesses that are pursuing
in Opole a new investment in such priority sectors as, for
example, the modern services sector (ITO, BPO),
–	a grant programme named “Scientific Grant of the Mayor of
Opole” – directed at Opole institutions of higher education
and intended for the pursuit of science and research projects
associated with the gmina’s own tasks.
An additional and extremely important element – an outcome
of the mutual relationships between the above-mentioned entities and the Programme modules – is the innovative character
of science and economy.
In addition to the pursuit of the Programme’s basic modules, the
consistent implementation of additional modules is envisaged.
These will be carried out to the extent dictated by the progress
of the cooperation between the city’s local government and the
scientific, student and business communities.
In the long term the Programme is meant to contribute to the improvement of Opole’s socio-economic situation and to positively
affect its economic development, in particular in the sectors
of key importance to it. The research and development work is
intended to help increase the number of innovative solutions and
modern technologies used in the implementation of the city’s
local government’s own tasks, as well as to streamline expenses
and ensure better quality of efforts aimed at satisfying residents’
needs. An “investment” into the best of Opole’s students and scientists or the activities of Park Naukowo-Technologiczny will, in the
longer term, contribute to an increase in the innovative character
of the whole region’s economy. Support given to cooperative links
will, on the other hand, provide businesses with easier access to
modern technologies.
First and foremost, however, the initiation and coordination
of activities benefitting the business and science sectors is meant
to demonstrate to both parties the mutual advantages of broad
cooperation. The transfer of knowledge to businesses will
improve their economic position and competitiveness and
contribute to the development of modern and innovative
products and services. The practical experience gained by
students and research employees in the business world will
enable them to become familiar with the current needs of the
economy, which will result in increased quality of education and
bring it up to date with market requirements.
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Wywiad

Capgemini wybiera Opole
– wywiad z Marcinem Nowakiem
Outsourcing&More: Capgemini, to doskonały przykład
firmy z sektora nowoczesnych usług, która dynamicznie
rozwija się w Polsce. Posiadacie już swoje centra operacyjne
w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, a teraz
przyszła pora na Opole. Czym kierowaliście się przy wyborze
Opola na swoją kolejną lokalizację?
Marcin Nowak: Podobnie jak przy innych lokalizacjach,
ierwszym zasadniczym kryterium są kadry. Naszą firmę
tworzą przede wszystkim ludzie – to jest nasz główny kapitał.
Dlatego w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy będziemy
mogli zatrudnić odpowiednią liczbę specjalistów, zarówno
w obszarze biznesu jak i technologii informatycznych. Opole
jest jednak rzeczywiście pierwszym miastem, które nie jest
dużą aglomeracją jak Katowice czy Kraków, jednakże dzięki
swojej lokalizacji na mapie komunikacyjnej wpisuje się
rewelacyjnie jako naturalne uzupełnienie ciągu aglomeracji
południowej Polski.
O&M: Jak duże ma być centrum operacyjne w Opolu oraz
jakiego rodzaju procesy będą w nim realizowane.

Marcin Nowak
Dyrektor Zarządzający Centrum, Infrastructure Services,
Capgemini Polska
Managing Director of the Centre, Infrastructure Services,
Capgemini Polska
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M.N.: W Opolu działalność rozpoczęliśmy od uruchomienia
centrum Infrastructure Services, które obsługuje klientów
niemieckojęzycznych i świadczy wsparcie informatyczne,
rozpoczynając od standardowej obsługi klienta, a obecnie
rozwijając obsługę bardziej zaawansowanych obszarów
infrastruktury naszych klientów.
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O&M: Jesteście przykładem firmy o bardzo szerokim zakresie
świadczonych usług. Jakie inne procesy są obsługiwane
w Polsce poza tymi, które realizujecie w Opolu?
M.N.:
W
Polsce
realizujemy
wszystkie
usługi
z zakresu outsourcingu procesów biznesowych jak i IT, ale
także prowadzimy projekty transformacji przedsiębiorstw
obejmujące doradztwo strategiczne i kompleksowe
wdrożenia technologii informatycznych – głównie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, procesami biznesowymi,
relacjami z klientami. Tam gdzie specyfika wymagań
biznesowych wykracza ponad gotowe rozwiązania,
przygotowujemy rozwiązania indywidualne w oparciu
o wiedzę branżową naszych analityków biznesowych,
programistów i inżynierów.
O&M: Na koniec pytanie kadrowe. Jakiego rodzaju
kompetencji poszukujecie u osób chcących rozpocząć prace
w Waszym opolskim centrum operacyjnym? Jak wygląda
idealny kandydat do pracy w Capgemini? Czy opolskie
uczelnie wyższe kształcą odpowiednich kandydatów
do pracy w Capgemini?
M.N.: W pierwszej kolejności poszukujemy osób znających
doskonale język niemiecki. Jest to podstawowy warunek,
ponieważ praca związana jest z obsługą klientów z Niemiec.
Dodatkowo kandydaci powinni znać komunikatywnie język

angielski. W zależności od doświadczenia i wykształcenia
możemy zaoferować pracę w zespole na stanowiskach
kierowniczych, jak i na samodzielnych stanowiskach
ds. obsługi klienta, wsparcia obsługi infrastruktury
IT,
tworzenia i unowocześniania procesów obsługi
technologii wykorzystywanych przez naszych klientów.
U wszystkich kandydatów poszukujemy umiejętności
pracy w zespole, samodzielnego myślenia, nastawienia na
osiągnięcie rezultatów. Bardzo ważnym jest, aby kandydat
był zainteresowany dalszym rozwojem i nauką, bowiem
poprzez wielopoziomowe cykle szkoleń przygotowujemy
pracowników do wykonywania nowych zadań, umożliwiając
jednocześnie wszechstronny rozwój zawodowy w świecie
technologii informatycznych.
Od początku działalności w Opolu współpracujemy
z lokalnymi uczelniami. Prowadzimy wykłady, spotkania,
warsztaty dla studentów, ale także nawiązaliśmy efektywny
dialog z władzami uczelni, ponieważ jest to kluczowe do
tworzenia programów nauczania, odpowiadających na potrzeby dzisiejszego biznesu. We współpracy z uczelniami
przygotowujemy studentów i absolwentów do pracy w sektorze
nowoczesnych usług biznesowych, pokazując jednocześnie
szerokie
zastosowanie
technologii
informatycznych
w obsłudze klienta oraz wielorakie możliwości wykorzystania
wykształcenia zdobytego podczas studiów do codziennej
pracy zawodowej w sektorze usług IT.
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Interview

Capgemini chose Opole
– interview with Marcin Nowak

Outsourcing&More: Capgemini is a great example
of a company from the modern services sector growing
dynamically in Poland. You already have operating centres in
Warsaw, Katowice, Kraków and Wrocław, and now it’s time
for Opole. What was the rationale behind selecting Opole
as your next location?
Marcin Nowak: Similarly as with our other locations the
first key criterion is the personnel. Above all our company
is built by people – they are our main capital. Therefore the
first thing we need to do is check whether we will be able
to hire the required number of specialists both from the
business and the IT pool. It is true that Opole is the first city that
is not a major agglomeration like Katowice or Kraków, however
due to its location on the communication map it fits perfectly
as a natural continuation of the sequence of agglomerations
in the south of Poland.
O&M: What is the intended size of the operational centre
in Opole and what type of processes will be delivered at this
location?
M.N.: We began our activities in Opole by launching the
Infrastructure Services centre. It provides services to Germanspeaking customers and ensures IT support. We started from
standard customer service and are currently developing more
advance areas of our customers’ infrastructure.
O&M: You are an example of a company that offers a very
broad range of services. What other processes do you deliver
in Poland, apart from those supported in Opole?
M.N.: In Poland we provide all services covering the
outsourcing of business and IT processes, but we also manage
business transformation projects covering strategic advisory
and comprehensive IT implementations, mainly within
the scope of business management, business processes
management and customer relations management. Where
the business requirements go beyond ready-made solutions
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we prepare customised solutions based on the industryspecific expertise of our business analysts, programmers, and
engineers.
O&M: And finally a question about the staff. What type
of skills are you looking for in the people who want to work
at your delivery centre in Opole? What does the perfect
candidate for work at Capgemini look like? Do the schools
in Opole prepare the right sort of candidates for work
at Capgemini?
M.N.: First of all we are looking for people with excellent
command of German. That is the basic condition because the
work involves dealing with German customers. Additionally,
the candidates should be communicative in English.
Depending on the experience and education we can offer
positions in teams in managerial roles and in independent
positions in the area of customer service, IT infrastructure
support, creating and updating technology support processes
used by our customers. We expect all candidates to be good
team players, capable of independent thinking, and resultoriented. It is crucial that the candidates be interested
in further development and learning, as through multilevel training cycles we prepare our employees to take
on new tasks, at the same time enabling them comprehensive
professional development in the world of IT.
From the beginning of our operations in Opole we have
cooperated with local universities. We give lectures, organize
meetings and workshops for the students, and we have also
established effective dialogue with university authorities,
as it is crucial for the developing of curricula that meet the
demands of today’s business world. Working together with
universities we prepare students and graduates to work
in the modern business services sector, showing at the same
time the broad application of information technologies
in customer service, and great opportunities for using the
knowledge gained during the course of studies in day-to-day
work in the IT services sector.
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Województwo opolskie
Opole Voivodeship
Najbliższe Lotniska
Nearest Airports

Wrocław

Opole

104 km

Opole

Katowice

Kraków

136 km

178 km

Ostrava (Czechy)

150 km
Kierunki lotów
Flight Destinations

. . . .. .. . .. .. .

Belgia Dania Francja Grecja Hiszpania
Holandia Irlandia Malta Niemcy Norwegia
Szwecja Wielka Brytania Włochy

Obszar
Area

9 412 km2
Powierzchnia miasta Opole
Area of the Opole City

97 km2

Populacja województwa
Population of Region

1 010 000

Populacja miasta Opole
Opole population

122 400

17 370

w wieku przedprodukcyjnym
pre-production age

72 530

w wieku produkcyjnym
production age

25 305

w wieku poprodukcyjnym
post-production age

Strefa ekonomiczna
Economic zone
Wałbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna
Wałbrzych Special
Economy Zone

465 ha
87,41 ha

.
.

obszar SSE w województwie opolskim
SEZ area in Opole voivodeship

obszar SSE w Opolu
SEZ area in Opole City

Edukacja
Education

10

11 297

36 138

uczelni
universities

absolwentów
graduates

studentów
students

Studenci i absolwenci
Students and graduates

30 859

Studenci szkół prywatnych
Private school students

5 279

9 174
2 123

Studenci szkół publicznych
Public school students

Absolwenci szkół publicznych
Public school graduates
Absolwenci szkół prywatnych
Private school graduates

Kierunki filologiczne
Foreign language studies

Wynagrodzenie
Salary

3 358 PLN
średnie wynagrodzenie w województwie brutto
voivodship average gross salary

3 714 PLN
średnie wynagrodzenie w Opolu brutto
Opole average gross salary

7,60 %

całkowita powierzchnia biurowa
total office space

8-12 EUR/m2

Bezrobocie
Unemployment

13,80 %

20 000 m2

czynsz
office rents
stopa bezrobocia w województwie
unemployment rate in voivodship
stopa bezrobocia w Opolu
unemployment rate in Opole

Źródło/Source: GUS, HAYS, CBRE, Obserwatorium Rynku Pracy, internet

175 000 m2
powierzchnia handlowa
retail space
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Opole

– miasto z dużym potencjałem

O
Autor / Author:
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Rynku CBRE
Director,
Head of Consultancy
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pole, od wielu lat kojarzone z festiwalem
piosenki, dziś stara się wykorzystać swój
inwestycyjny potencjał i przyciągnąć nowoczesne inwestycje. Zlokalizowne jest w południowozachodniej Polsce i jest stolicą województwa opolskiego.
Ludność miasta wynosi 121 600. Aglomeracja odgrywa
rolę głównego ośrodka ekonomicznego, naukowego oraz administracyjnego w regionie. Dzięki
przebiegającej w pobliżu autostradzie A4 oraz drogom
krajowym, miasto jest dobrze skomunikowanie
z poszczególnymi regionami kraju, co czyni Opole
atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji.
Najbliższe lotniska zlokalizowane są we Wrocławiu
oraz Katowicach (w odległości odpowiednio ok. 90
i 100 km).
Najważniejszymi gałęziami przemysłowymi w regionie
są: zakłady spożywcze, fabryki maszyn, produkcja materiałów budowlanych oraz branża IT.

Zeskanuj kod i weź udział w ankiecie

napędzane przez scoreit.pl

Zgodnie z danymi odnotowanymi na koniec czerwca
2013 r., Opole mogło poszczycić się niską stopą bezrobocia na poziomie 7,2% w odniesieniu do średniej krajowej wynoszącej 13,2%.
W Opolu funkcjonuje osiem publicznych oraz prywatnych ośrodków akademickich kształcących 34.000 studentów. Kierunki studiów istotne z punktu widzenia
branży SSC/BPO to ekonomia, techniczne, inżynieryjne oraz IT. W roku 2011 liczba studentów na kierunku
ekonomicznym wynosiła 3000, na kierunkach technicznych i inżynieryjnych 2300, natomiast na kierunku IT 1200.

Rynek nieruchomości biurowych w Opolu
Podaż biurowa w Opolu jest mała i skoncentrowana
przede wszystkim w niewielkich nowych budynkach
oraz kamienicach oferujących powierzchnie biurowe
przeważnie w standardzie B oraz C. Biura dostępne są
również w centrach handlowych. Najczęściej najnowsze projekty zostały zbudowane na potrzeby właścicieli, lokalnych firm, oddziałów banków oraz innych
najemców takich jak BRE Bank, czy Itaka.
W ostatnim okresie na rynek lokalny oddano do użytku
nowe budynki, jednak w większości przypadków zostały
one w pełni wynajęte. Zasób powierzchni biurowej
szacuje się na poziomie około 20 000 m2, bez wolnych
powierzchni, które mogłyby zostać wynajęte „od zaraz”.
Do budynków oddanych do użytku w ostatnim czasie
należą dwa obiekty zlokalizowane przy ulicy Oleskiej,
oferujące w sumie 6000 m2, oba budynki zostały całkowicie wynajęte, ich właścicielem jest firma Artim.
Władze miasta czynią dużo wysiłków, aby przyciągnąć
zagranicznych inwestorów. W celu zwiększenia podaży
powierzchni biurowych planuje się włączenie do
oferty nowych działek zlokalizowanych w podstrefie
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wykres 1: Populacja (w milionach) w polskich aglomeracjach
Warszawa
Katowice
Kraków
Trójmiasto
Wrocław
Poznań
Łódź
Bydgoszcz

Miasto jest szczególnie atrakcyjne dla inwestorów niemieckich, ze względu na dużą liczbę mieszkańców,
którzy swobodnie posługują się tym językiem oraz niższe koszty pracy niż w innych częściach Polski.

Szczecin
Lublin
Rzeszów
Białystok
Radom
Kielce
Olsztyn
Opole
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Źródło: Unia Metropolii Polskich i GUS, 2012
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Stawki czynszów za powierzchnie biurowe wahają się między 30
a 50 PLN (8–12 EUR)/m2/miesiąc. W związku z ograniczonym popytem oraz niewielką powierzchnią planowaną, stawki czynszów
powinny pozostać stabilne w dłuższym okresie.

Wykres 2: Liczba studentów (’000) w głównych miastach według
kluczowych kierunków studiów

Rynek handlowy w Opolu
W Opolu istnieje około 175.000 m2 powierzchni handlowej
zlokalizowanej w 6 nowoczesnych centrach handlowych oraz
specjalnych projektach. Rynek nowoczesnych powierzchni
handlowych w Opolu zaczął rozwijać się w 1999 r., kiedy otwarto
pierwszy obiekt – centrum handlowe Real. Gwałtowny rozwój
rynku powierzchni handlowych w Opolu został odnotowany
w 2008 r., kiedy na rynek dostarczono centrum handlowe
Karolinka oraz Tesco. Kolejne obiekty zostały oddane do użytku
w 2009 r., były nimi Solaris oraz park handlowy przy CH Karolinka.
Ponadto, obecnie w budowie jest Dom Expo o powierzchni 15 000 m2,
który będzie oferował materiały budowlane oraz wyposaże-

Źródło: GUS, 2012

Istnieją plany dostarczenia kolejnych powierzchni biurowych.
Obecnie w budowie znajduje się obiekt klasy A – Centrum Wysokich Technologii przy ulicy Łaganowskiego firmy Atmoterm. Projekt
będzie oferował zaledwie ok. 755 m2 powierzchni na wynajem.
W planach jest również Wiktoria Office Park, którego budowa
może się rozpocząć jeszcze w tym roku. Budynek, którego deweloperem jest firma Wola House, będzie oferował około 5000 m2
i powinien zostać oddany do użytku w 2015 r.
Miasto zostało już docenione przez międzynarodowe korporacje
poszukujące tanich lokalizacji dla swych centrów usług wspólnych. Należy do nich Capgemini, które otworzyło swoje centrum
w 2012 r. w budynku Artim. Ponadto, do znaczących najemców
zalicza się: Call Center Inter Galactica, Future Procesing, Opta Data,
PZU SA. Niemniej jednak, popyt na powierzchnie biurowe jest
generowany przede wszystkim przez lokalne przedsiębiorstwa
oraz lokalne oddziały firm finansowych i usługowych.
Wykres 3: Potencjał konkurencyjny miast regionalnych w branży SSC/BPO

Tabela 1: Istniejące centra handlowe w Opolu
Centrum Handlowe

Rok ukończenia

Powierzchnia najmu (m2)

Real Centrum
Handlowe

1999

21.400

Galeria Opolanin

2004

11.700

Tesco

2008

16.900

Solaris Center

2009

19.500

Turawa Park

2011

35.500

Karolinka

2009/2008

68.000

Źródło: CBRE

nie wnętrz. Otwarcie zostało zaplanowane na 3 kwartał 2013 r.
W obiekcie zostało zaplanowane miejsce dla 250 lokali rozlokowanych na 3 piętrach, ponadto budynek będzie posiadał miejsce
na organizowanie konferencji, targów oraz możliwość przystosowania powierzchni na potrzeby biurowe. Dodatkowo planuje się kilka
nowych obiektów oraz rozbudowę już istniejących budynków.
Opole poza tradycyjnymi i wyspecjalizowanymi centrami handlowymi może poszczycić się znaczną ilością mniejszych centrów
(Malinka, Błękitna Wstęga), powierzchnią handlową w budynkach
o wielofunkcyjnych (np. Kaskada), wolnostojącymi budynkami
handlowymi (Castorama, Makro, Komfort) czy supermarketami.
Współczynnik nasycenia powierzchnią handlową wynosi 1439 m2
na 1000 mieszkańców i należy do jednych z najwyższych
w Polsce. Rynek jest bardzo zróżnicowany zarówno pod względem
obiektów handlowych jak też najemców. W mieście obecne są
niemal wszystkie najbardziej popularne marki handlowe.

Źródło: CBRE, na podstawie danych GUS, 2012
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Opole

– the city with great potential

O

pole, for a long time associated only with the music
festival, has now been making the effort to take
advantage of its economic potential and attract
international investors. Located in south-western Poland,
with the population of around 121,600, the city is the main
economic, scientific, cultural and administrate city of the
region. The A4 Motorway as well as many national roads
provide good connections between other regions of the
country, making Opole a good place to invest. The nearest
airports are located in Wroclaw or Katowice (around 90 or
100 km).

There were recently some local developments delivered, however in most of the cases they are full let. The total stock is
estimated at around 20,000 sq m with no vacant office space
to be leased immediately. The recent delivery includes two
buildings owned by Artim, located in Oleska St., offering around 6,000 sq m for lease in total, fully occupied.

Major industries are food factories, machinery factories, production of building materials and IT brands. The region hosts
a sub zone of Special Economic Zone with a number of investors already operating.

There are some plans to deliver more office space. An A-class
project is currently under construction – Centrum Wysokich
Technologii (High Technologies Centre) at Laganowskiego
Street by Atmoterm. The project, however will offer only around 755 sq m for lease.

As of the end of June 2013 Opole enjoyed a low unemployment level of just 7.2% compared with the national level
of 13.2%.
In Opole there are eight public and private academic centers,
which educate 34,000 of students. Fields of study that are
most important from the point of view of SSC/BPO sector are
Economics, Technical & Engineering and IT. In 2011, there
were 3,000 who studied economics, 2,300 for engineering
& technical and 1,200 for IT studies.

The city authorities make a lot of efforts to attract foreign investors to the city. In order to increase the office supply, they
plan to offer some new sites under the sub-zone of Walbrzyska Special Economic Zone.

Other projects in the pipeline include Wiktora Office Park,
planned to be started this year by Wola House. The building
will offer around 5,000 sq m and should be delivered in 2015.

Graph 1: Population (million) in Polish agglomerations
Warsaw
Katowice
Krakow
Tricity

The city is attractive particularly for German investors, thanks
to a large share of inhabitants fluent in German langrage and
still lower labour costs than in other parts of Poland.

Wroclaw
Poznan
Lodz
Bydgoszcz
Szczecin
Lublin

Office market in Opole

Rzeszow
Bialystok

The office supply in Opole is low and it is concentrated mostly in refurbished tenement houses offering small office
areas of B and C class. Some of the office space is available within the shopping centres. The newest projects were
usually built for branches of different banks and other owner
occupiers such as BRE Bank or Itaka.
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Graph 2: The number of students (’000s) by key study fields in major cities

Retail market in Opole
In Opole there is around 175,000 sq m of retail space located in 6 modern shopping centres and specialised projects.
Modern retail market in Opole took off in 1999, when the
first scheme –Real shopping centre was opened. The major
surge in stock Opole’s retail market has recorded from 2008
on, when Karolinka and Tesco were opened. Other schemes
followed, and 2009 has seen the opening of Solaris as well as
the retail park accompanying Karolinka.
Additionally there is Dom Expo under construction, with
15,000 sq m of lettable area, which will specialize in interior
goods and building materials, planned for Q3 2013. There
are planned 250 units located on 3 floors with additional
conference, fairs and office functions. There are also a few
new schemes and extensions of existing schemes planned at
the moment.

Source: GUS, 2012

The city has already been noticed by international corporations looking for low-cost locations for shared service centres. These include CapGemini that opened its centre in 2012
in Artim’s building. Other significant tenants include Call
Center Inter Galactica, Future Processing, Opta Data, PZU
SA. Nevertheless the demand is generated mostly by local
companies or subsidiaries of service providers.
The office rents vary between PLN 30 and 50 (EUR 8–12)/
sq m/month. With a limited demand and low pipeline stock,
it should remain stable in the longer period.
Graph 3: Regional cites competitiveness matrix in terms of SSC/BPO
potential

Table 1: Shopping Centres in Opole
Shopping Centre

Delivery

Gross leasable area (sq m)

Real Centrum Handlowe

1999

21.400

Galeria Opolanin

2004

11.700

Tesco

2008

16.900

Solaris Center

2009

19.500

Turawa Park

2011

35.500

Karolinka

2009/2008

68.000

Source: CBRE

Apart from traditional and specialized shopping centre
schemes Opole boasts a considerable number of smaller
shopping centres (Malinka, Blekitna Wstega), retail in
mixed use developments (e.g. Kaskada), retail warehouses
(Castorama, Makro, Komfort) as well as several other supermarket schemes.
The shopping centre density ratio is at the level of 1,439 sq m
per 1,000 and is one of the highest in Poland. The market is
well diversified and offers a wide range of retail offer with
all the most popular brands present in the city.

Source: CBRE, based on Main Statistical Office, 2012
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Kapitał ludzki

województwa opolskiego

W
Autor / Author:
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ojewództwo opolskie jest położone
między Czechami a Dolnym oraz Górnym
Śląskiem, zamieszkuje je 1 008 400 osób.
W niniejszej publikacji skupimy się głównie na
Aglomeracji Opolskiej – stolicy województwa (121 576)
i powiecie opolskim (133 291). Według Krajowego
Raportu o Rozwoju Społecznym Polska 2012 „Rozwój
regionalny i lokalny", Opole zajęło 11. miejsce wśród
380 powiatów kraju. Badanie lokalnego wskaźnika
poziomu rozwoju społecznego (Local Human
Development Index, LHDI) zmierzyło 3 podstawowe
komponenty – dostęp do wiedzy i edukacji, dochody
i poziom zdrowia obywateli. Na podstawie badania
można więc stwierdzić, że Opole jest miejscem
przyjaznym do zamieszkania i pracy. W dalszej części
raportu przyjrzymy się analizie kapitału ludzkiego pod
kątem zatrudnienia w sektorze BPO/SSC.

Ponadto w Opolu swoje biura usytuowały contact
centre CCIG, niemiecka firma Opta Data, zajmująca się rozliczeniami niemieckich kas chorych oraz
rozwojem
specjalistycznego
oprogramowania,
Centrum Rozwoju Oprogramowania Future Processing
oraz Centrum Księgowości Własnej PZU. Łącznie
sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia
w Opolu ok. 1 tys. osób.
Potencjał akademicki
Jednym z kluczowych czynników wpływających na
decyzję o lokalizacji firmy sektora BPO/SSC jest liczba
studentów i absolwentów uczelni wyższych, ponieważ
właśnie tę grupę charakteryzują pożądane w branży
kompetencje i cechy. Są nimi oczywiście znajomość
języków obcych i obsługi komputera, ale również
elastyczność, kreatywność oraz chęć uczenia się. Pod
koniec roku 2012 na terenie województwa opolskiego
znajdowało się 6 uczelni wyższych, w których zdobywało wykształcenie prawie 35 tys. studentów.

Wschodząca lokalizacja BPO/SSC
Zeskanuj kod i weź udział w ankiecie

napędzane przez scoreit.pl

Aglomeracja Opolska dopiero niedawno pojawiła się
na polskiej mapie inwestycji z sektora nowoczesnych
usług biznesowych, dlatego też liczba firm z tej branży Według danych GUS za 2012 rok, co czwarty absolwent
w mieście jest niższa niż w innych, znacznie bardziej (2842 osób) województwa opolskiego skończył kierupopularnych lokalizacjach, takich jak Wrocław, nek pedagogiczny, a 17% uzyskało dyplom ukończenia
Warszawa czy Kraków. Miasto ma już jednak na swoim studiów wyższych w dziedzinie ekonomii i adminikoncie pierwsze sukcesy: wiosną 2012 r. swój oddział stracji, która m.in. obejmuje takie kierunki jak finanse
w Opolu otworzyło Capgemini – globalna firma oferująca usługi konsultingowe,
Wykres 1. Absolwenci uczelni opolskich z podziałem na ukończony
kierunek studiów
technologie informatyczne i outsourcing.
W ten sposób biuro w Opolu dołączyło
1,7 % 0,9 % 1,5 %
2,4 %
pedagogiczne
do grona centrów Capgemini w Warszawie,
ekonomia i administracja
3,2 %
Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.
społeczne
Do końca 2013 r. firma planuje zatrudnić w opolskiej jednostce ok. 100 osób
odpowiedzialnych za zdalne zarządzanie
infrastrukturą oraz wsparcie informatyczne
klientów niemieckojęzycznych. Capgemini
deklaruje poszerzenie w przyszłości
wachlarza obsługiwanych procesów oraz
dalsze zwiększenie zatrudnienia.
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24,1 %

4,4 %
4,9 %
7,8 %

17,7 %

11,6 %
14,1 %

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 2012
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i rachunkowość, zarządzanie i administracja. Trzecie miejsce
zajmują absolwenci kierunków społecznych. Szczegółowo liczbę
absolwentów z podziałem na kierunki studiów przedstawia wykres 1.
Najważniejszymi ośrodkami akademickimi regionu są Uniwersytet
Opolski oraz Politechnika Opolska. Uniwersytet Opolski jest
największą uczelnią w regionie. Pod koniec 2012 r. w jej murach na 8 wydziałach kształciło się 14 473 studentów. Uczelnia zajęła 14. miejsce wśród polskich uniwersytetów w rankingu
szkół wyższych, przygotowanym przez magazyn „Perspektywy”,
wyprzedziwszy m.in. Uniwersytet Szczeciński, Rzeszowski
i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Z kolei ponad 10 tys. studentów kształci się na 24 kierunkach (na 6 wydziałach) na Politechnice Opolskiej. Zajęła ona
13. miejsce w rankingu „Perspektyw” wśród uczelni technicznych,
wyprzedziwszy m.in. Politechnikę Rzeszowską, Lubelską,
i Białostocką.

Wykres 2. Deklarowana znajomość języków obcych wśród studentów
uczelni w Opolu
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Źródło: baza HAYS Poland, n = 4000

Dobra znajomość języka niemieckiego
Jest to skutek dziedzictwa historycznego

Studenci Opola deklarują dobrą znajomość języków obcych
– szczególnie języka niemieckiego i angielskiego, który co do
zasady jest językiem obowiązkowym w centrach BPO/SSC, oraz
w mniejszym stopniu (powyżej 5%) języka rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego. Na wykresie 2. zostały przedstawione
szczegółowe wyniki badania „Bilans Kapitału Ludzkiego – 2010”
w Opolu.

Rosyjski

87,67%

Angielski
Niemiecki

stała się wizytówką województwa.

Zaplecze językowe

Francuski

Wykres 3. Znajomość języków wśród kandydatów z wyższym
wykształceniem na terenie województwa opolskiego

5,1%
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1,7%
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Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego – 2010, n = 573

Można założyć, że tendencja ta zostanie potrzymana, gdyż
według danych GUS, w 2011 r. 98% licealistów województwa
uczyło się języka angielskiego, 71% – niemieckiego i prawie
11% języka francuskiego.
Baza danych kandydatów Hays Poland również wskazuje na
bardzo dobrą znajomość języków, szczególnie angielskiego,
niemieckiego i rosyjskiego.

(obszar należał do zaboru pruskiego),
ale również bogatej oferty akademickiej.
Uniwersytet Opolski oferuje studia na filologii angielskiej,
germańskiej, romańskiej, rosyjskiej oraz słowiańskiej, która
z kolei obejmuje filologie czeską oraz serbską i chorwacką.
Dobra znajomość języka niemieckiego stała się wizytówką
województwa. Jest to skutek dziedzictwa historycznego
(obszar należał do zaboru pruskiego), ale również bogatej
oferty akademickiej. W województwie opolskim mieszka duża mniejszość niemiecka – w 22 gminach niemiecki
został wprowadzony jako język pomocniczy. Ponadto
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego oferuje
ciekawe specjalizacje języka niemieckiego – m.in. prawo
i gospodarka, specjalizacja nauczycielska, turystyka. Jak
zostało przedstawione wcześniej, znajomość niemieckiego
deklaruje połowa studentów Opola i jeszcze większa liczba
osób z wykształceniem wyższym.
Warto również podkreślić potencjał wykorzystania języka
czeskiego w regionie. Uniwersytet Opolski oferuje studia
filologiczne ze specjalizacją czeską (limit miejsc – 30 osób
na roku), akredytowaną najwyższą I kategorią, czyli na
poziomie Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu,
Jagiellońskiego, Wrocławskiego oraz Śląskiego. Czechy
wybrało prawie 14% studentów województwa opolskiego, którzy wyjechali na stypendia zagraniczne Erasmus
w 2010/2011 roku akademickim, przy ogólnopolskim
poziomie 4%.

nr 5/2013 (wrzesień/październik)

87

Raport

Współpraca się opłaca
Mówiąc o kapitale ludzkim, nie można pominąć wątku współpracy nauki, biznesu i sektora publicznego, która jest jednym
z filarów udanej inwestycji BPO/SSC. W Polsce zawarcie umów
o współpracy między uczelniami wyższymi a centrami usług
staje się już dobrą praktyką, w tym również w Opolu.
W celu lepszego dostosowania swojego programu do oczekiwań
pracodawców Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu
Opolskiego planuje wprowadzić do programów nauczania treści
i kompetencje przydatne w nowoczesnych firmach. Bardzo ważnym elementem przekazania studentom praktycznej wiedzy
jest organizowanie szkoleń i warsztatów oraz odbywanie staży
i praktyk, które planują wspólnie zrealizować Capgemini oraz
Uniwersytet Opolski. Także w ramach wsparcia inwestora
Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wspomógł rekrutację do opolskiego
biura Capgemini. PUP przeprowadził wstępną selekcję kandydatów i zarekomendował bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą 38 osób. Na pierwszym etapie rekrutacji
swoje zainteresowanie pracą na stanowisku Asystenta wsparcia
klienta niemieckojęzycznego zgłosiło 125 Opolan. Powiatowy
Urząd Pracy zweryfikował również znajomość języka niemieckiego wszystkich zgłoszonych kandydatów.
Współpraca inwestorów, uczelni oraz sektora
publicznego niewątpliwie wytwarza wartość dodaną, gdyż wspiera rozwój miękkich i twardych
kompetencji, jak również zachęca jej uczestników
do aktywności społecznej i zawodowej. Taka pozytywna synergia pozwala kandydatom i pracownikom lepiej zrozumieć specyfikę często nieznanego
im segmentu gospodarki oraz pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku całej branży SSC/BPO.
Wynagrodzenie
Kolejnym pod względem ważności (zaraz za
dostępnością odpowiednio wykwalifikowanych
kadr) czynnikiem lokalizacyjnym inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych są oczekiwania
finansowe potencjalnych pracowników. Zgodnie
z doświadczeniem konsultantów HAYS Poland
wynagrodzenia w sektorze SSC/BPO zależą m.in. od:

•	Wymaganej znajomości języków obcych: jej poziomu,
liczby znanych języków oraz tego, jak popularny jest język
(w przypadku języków rzadkich, takich jak np. języki
skandynawskie lub holenderski oczekiwania finansowe
mogą być nawet o 60% wyższe);
•	Połączenia znajomości języków obcych z odpowiednimi
umiejętnościami lub doświadczeniem (np. połączenie
wiedzy o konkretnych systemach IT lub doświadczenia na
stanowisku managerskim ze znajomością rzadkiego języka
obcego);
•	Dostępności konkretnych umiejętności na lokalnym rynku
(np. dostępność absolwentów określonej filologii, która jest
prowadzona na lokalnym uniwersytecie);
•	Atrakcyjności i jakości życia w mieście (w przypadku
lokalizacji uznawanych przez pracowników za mało
atrakcyjne może być konieczne zaoferowanie wyższego
wynagrodzenia, aby przyciągnąć pracowników z innych miast);
•	Nasycenia rynku a także współpracy pomiędzy lokalnymi
centrami;
•	Marki i prestiżu pracodawcy – kandydaci są często gotowi
zaakceptować niższe wynagrodzenie w zamian za
możliwość zdobycia doświadczenia w znanej i prestiżowej
organizacji.

Tabela 1. Miesięczne wynagrodzenia brutto w PLN dla wybranych stanowisk
w branży BPO/SSC w Opolu
Obsługa klienta

Min

Opt

Max

Młodszy specjalista (bez dośw.)

2500

3000

3500

Młodszy specjalista z j.niemieckim

3000

3500

4000

Specjalista (1 – 2 lata dośw.)

3000

3500

4000

Team Leader (5 – 15 osób)

6000

7500

8000

Process Manager (do 50 osób)

9000

12000

15000

Opt

Max

IT

Min

1. Linia wsparcia (0 - 1 rok dośw.)

2500

3000

4000

1. Linia wsparcia z j.niemieckim

3000

3500

4500

2. Linia wsparcia

5000

6500

7500

Team Leader (5 – 15 osób)
6000
8000
9000
•	Umiejętności wymaganych na danym stanowisku (np. znajomości konkretnych systemów
11000
13000
14000
Process Manager (do 50 osób)
księgowych);
•	Wymaganego doświadczenia zawodowego oraz
Źródło: HAYS Poland, Sierpień 2013
stażu pracy w sektorze nowoczesnych usług
biznesowych;
Wynagrodzenia dla sektora BPO/SSC w Opolu przedstawione
•	Specyfiki procesu oraz wielkości zespołu, którym dany
w tabeli 1. należy więc traktować jako szacunki.
pracownik będzie zarządzał;
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Human Capital
of Opole Region

O

pole Region with 1 008 400 residents is situated between
the Czech Republic, Wroclaw and Silesia Regions. In this
paper we will focus mainly on the Opole Agglomeration,
which consist of capital city Opole (121,576) and Opole county
(133,291). “According to the Country Report on Social Development.
Poland 2012. Regional and Local Development” („Krajowy Raport
o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny”),
Opole achieved 11th position among all 380 Polish counties. Local
Human Development Index (LHDI) has measured 3 basic elements
– access to the knowledge and education, income and health level.
On its base it can be concluded that Opole is a friendly place to work
and live. The following report will present the analysis of human
capital in terms of employment in business services sector.

desirable skills and qualities, such as knowledge of foreign
languages and computer skills, but also flexibility, creativity and
willingness to learn. At the end of 2012 there were six universities
in the Opole Region, attended by almost 35 thousand students.
According to CSO data for the year 2012, one in four graduates
(2.842 people) in Opole gained pedagogical education and 17%
obtained a university degree in economics and administration field,
which includes specializations such as finance and accounting
or management and administration. The third place was occupied
by social sciences graduates. The Chart 1 shows the precise
distribution of graduates by the completed course of study.
Chart 1. Graduates of the universities in Opole divided into completed
course of study.

Emerging localization for BPO/SSC
The metropolitan area of Opole has only recently appeared on the
Polish SSC/BPO map, which is the reason why the number of
service centres located in the city is lower than in other, much
more popular locations, such as Wroclaw, Warsaw and Krakow.
However, the city has already attracted few investors:
Capgemini – the global company providing consulting, information
technology and outsourcing services opened its branch in Opole in
the spring of 2012. In this way an office in Opole joined the group
of Capgemini centres in Warsaw, Wroclaw, Krakow and Katowice.
By the end of 2013 the company plans to hire in Opole about 100
people responsible for remote infrastructure management and IT
support for German-speaking clients. Capgemini declares to widen
the scope of supported processes and further increase employment.
Other centres located in Opole include: contact centre CCIG,
German company Opta Data, which specializes in keeping
accounts of German healthcare organizations and development
of healthcare IT solutions, software development centre Future
Processing and PZU accounting centre. Business services sector
employs about one thousand people in Opole Region.
Education and students
One of the key location factors for the service centres is the
number of students and graduates. This group is characterized by

1,7 % 0,9 % 1,5 %
2,4 %
3,2 %
24,1 %

4,4 %
4,9 %
7,8 %

17,7 %

11,6 %
14,1 %

pedagogical
economics & administration
social sciences
medical
humanities
engineering and technical
services
environment protection & biology
manufacturing
architecture & construction
IT
law
physics
other

Source: CSO, 2012

The most important academic institutions are the Opole University
and the Opole University of Technology. Opole University is
the largest academic institution in the Region. At the end of 2012,
14.473 people studied at the 8 faculties. Opole University won the
14th place in the ranking of Polish higher education institutions
prepared by the magazine "Perspektywy" and left behind the
universities of Szczecin, Rzeszow and Kielce.
In 2012 more than 10 thousand students attended one of the
24 courses of study at the Opole University of Technology. It won
the 13th place in the "Perspektywy" ranking among the technical
universities, occupying higher position than the technical
universities of Rzeszow, Lublin or Bialystok.
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Linguistic background
Students in Opole have a good command of foreign languages
– especially German and English, the most common languages
in the BPO/SSC companies, and to a lesser extent also
Russian, French, and Spanish. It can be assumed that the
language level will be even higher in the future, as according
to CSO, in 2011 98% of high school students in the Region
studied English, 71% – German and almost 11% the French
language.
Chart 2. Declared knowledge of foreign languages among university students
in Opole

91%

English

52,8%

German
Russian

7,6%

French

6,3%

Spanish
Italian
Czech

5,1%
3,0%
1,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Source: Study of Human Capital in Poland – 2010, n= 573.

A good knowledge of the German language has become
the Region’s signature. This is a result of the Region’s history
(the area belonged to Prussia) but also a rich academic offering.
German was also introduced as an assistant language in
22 municipalities due to the fact that the largest German
minority in Poland lives in the Opole Region. In addition,
the Faculty of Languages at the Opole University offers interesting
specializations of the German language, such as economics
and law, pedagogy and tourism. Moreover, as it has already
been mentioned, half of the students in Opole and even
higher proportion of the candidates with higher education
in HAYS database declare the knowledge of German.
It is also worth to underline the availability of the Czech
language speakers in the Region. Opole University offers
Slavic philology with a specialization in Czech (the limit
of seats – 30 people per year), which has been awarded the
highest accreditation level, the same as the Adam Mickiewicz University in Poznan, Jagiellonian, Wroclaw and Silesia
universities. Czech Republic has also been chosen as the
destination country by nearly 14% of Opole students who
went on Erasmus scholarships in 2010/2011, while on
average this country has been chosen by 4% of all Poles.
Advantageous cooperation

Also experienced candidates have a very good command
of foreign languages as indicated by the level of knowledge
declared by candidates in HAYS Poland database, which are
presented in Chart 3.
The Opole University offers studies in English, German,
French, Russian and Slavic Philologies. Slavic Philology has
two specializations – Czech and Serbo-Croatian.

Chart 3. Declared knowledge of foreign languages among the candidates with
higher education in the Opole Region

Speaking of human capital, one cannot overlook the importance of cooperation between universities, business and the
public sector, which is one of the cornerstones of a successful
BPO/SSC investment. In Poland cooperation between academic institutions and business services centres is becoming
more and more common and Opole is not an exception.

A good knowledge of the German
language has become the Region’s signature.
This is a result of the Region’s history
(the area belonged to Prussia) but also
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Source: HAYS Poland database, n=4000
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a rich academic offering.

87,67%

English
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In order to bring its curriculum closer to the employers’
expectations the Institute of German Studies at the
Opole University plans to enrich the curriculum with
practical knowledge and skills useful in business sector.
A very important element of students’ professional development
is taking part in training courses, workshops as well as internships.
All of these activities will be offered in a joint programme
prepared by Capgemini and the Opole University.
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As a part of investor support, the County Labour Office in
Opole (CLO) has helped Capgemini with recruitment process. CLO has performed the initial candidate screening and
recommended 38 people directly for an interview with an
employer. At the first stage of the recruitment process 125
Opole citizens reported their interest in being employed
on the position of Customer Service Support with German.
CLO has also verified all candidates‘ knowledge of German.
Cooperation between investors, universities and the
public sector undoubtedly creates added value as it
supports the development of hard and soft skills as well
as encourages its participants to social and professional
activity. This positive synergy allows candidates and
employees to better understand the workings of the
SSC/BPO sector and helps to build its positive image.
Salary level
Financial expectations of potential employees
are the second most important factor (after
availability of qualified human resources)
in the localization of business services
centres. According to the experience of HAYS
consultants, salary in the SSC/BPO depends
on such aspects:
•	Skills required for a given position (e.g.
the knowledge of specific accounting
systems);
•	Required work experience and seniority
in the business services sector;
•	Specifics of the process and the size of
the team which will be managed by the
employee;
•	Required language skills: the level, the number
of known languages and the popularity of the given language (in the case of
rare languages such as the Scandinavian group or Dutch, financial expectations may
command a 60% higher salary);
•	Combination of foreign language skills
with the right competencies or experience
(e.g. the knowledge of specific IT systems

or managerial experience combined with the knowledge
of a rare foreign language);
•	The availability of specific skills in the local market
(e.g. the availability of graduates of a specific philology
from a local university);
•	The attractiveness and quality of life in the given city
(for locations recognized by employees as less attractive,
it may be necessary to offer higher pay to attract those
from other cities);
•	Market saturation, as well as cooperation between local
centres;
•	Brand and prestige of the employer – candidates are often
willing to accept lower pay in exchange for an opportunity
to gain experience in a well-known and prestigious
organization.

Table 1. Gross monthly salary in PLN for selected position
in SSC/BPO in Opole
Min

Opt

Junior Specialist (no previous exp.)

2.500

3.000

3.500

Junior Specialist with German

3.000

3.500

4.000

Specialist (1+ years of exp.)

3.000

3.500

4.000

Team Leader (5 – 15 FTEs)

6.000

7.500

8.000

Process Manager (up to 50 FTEs)

9.000

12.000

15.000

Min

Opt

Max

1st Line Support (0 - 1 year of exp.)

2.500

3.000

4.000

1st Line Support with German

3.000

3.500

4.500

2nd Line Support

5.000

6.500

7.500

Team Leader (5 – 15 FTEs)

6.000

8.000

9.000

Process Manager (up to 50 FTEs)

11.000

13.000

14.000

Customer Service

IT

Max

Source: HAYS Poland, August 2013

Salaries presented in Table 1. should be treated as estimates.
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IT Outsourcing

O

utsourcing w obszarze IT należy do najczęściej
wykorzystywanych usług, zarówno przez duże
organizacje, jak również sektor małych i średnich
przedsiębiorstw. ITO, gdyż takim skrótem operuje ta
dziedzina outsourcingu, z uwagi na szeroki wachlarz zadań,
dynamicznie wkracza do obsługi biur, hal magazynowych,
hoteli i sektora publicznego oraz wielu innych instytucji.

W ramach outsourcingu usług IT wyróżniamy sferę techniczną
i usługową, a do powszechnych zadań ITO należą m.in.
takie funkcje jak: utrzymanie sieci komputerowych, hosting
danych, usługi help desk, tworzenie aplikacji na urządzenia
mobilne, IT Contracting oraz wiele innych. IT Contracting
to dziedzina korzystania z ekspertów branży IT, która w Polsce

i na świecie jest coraz powszechniejsza. W publikowanych
materiałach zamieszczamy artykuł firmy HAYS na temat zasad
działania IT Contractingu.
Zbierając materiały do bieżącego wydania, staraliśmy się
zamieść ciekawe informacje, do których dostęp na co dzień
mają wybrani odbiorcy. W tekstach zawarliśmy m.in. opis
działania Klastra IT, na przykładzie Pomorskiego Klastra ICT.
Zdecydowaliśmy się także poświęcić kilka stron na tematykę
zarządzania projektami, a dzięki uprzejmości Art PM,
przedstawiamy główne zasady Project Managementu.
Życzymy miłej lektury.

Artykuły

O

utsourcing in the field of IT is one of the services
that are most commonly used by both large
organizations and the sector of small and mediumsized companies. ITO – as this is the abbreviation used by
this field of outsourcing – is dynamically entering the office,
warehouse, hotel, public sector and many other institutions
services.

Within the scope of IT services outsourcing, one can distinguish
technical and services domain, and the common tasks of ITO
include, among others, such functions as computer networks
maintenance, data hosting, help desk services, application
development for mobile devices, IT Contracting and more.
IT Contracting is the field of using IT industry experts, which

is becoming more common in Poland and around the world.
The published materials include the article by HAYS on the
IT Contracting principles.
When gathering material for this edition, we tried to collect
interesting information, which are commonly accessible only
to the selected recipients. In the texts we have described,
among others, the IT Cluster, illustrated with an example
of the Pomeranian Region ICT Cluster. We have also decided
to devote several pages to the subject of project management
and, by courtesy of Art PM, we present the main principles
of Project Management.
Enjoy reading.

Wywiad

Marcin Krasowski,
Wiceprezes Zarządu Datera SA
Vice President of the Board of Datera SA
krasowskim@datera.pl

Piotr Skalski,
Kierownik Biura Obsługi Klienta FreecoNet, Aiton Caldwell SA
FreecoNet Customer Service Department Manager,
Aiton Caldwell SA
p.skalski@aitoncaldwell.pl

Skuteczna infolinia
kluczem do sukcesu firmy
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S

kuteczna obsługa klienta jest podstawą sukcesu
wielu przedsiębiorstw. Satysfakcja klienta z poziomu
i jakości obsługi ma szczególne znaczenie w firmach
wykorzystujących w swojej działalności call i contact
center. Telefoniczna infolinia często jest tzw. pierwszą
linią frontu: tam trafiają osoby zainteresowane ofertą,
klienci szukający rozwiązania jakiegoś problemu, a także
klienci niezadowoleni z usług. Warto więc zadbać, by nasza
firmowa „pierwsza linia wsparcia” była jak najbardziej
funkcjonalna – przede wszystkim dla klientów, ale także
dla pracowników.
O możliwościach, które daje dobrze zaprojektowane
call center, oraz o rozwiązaniach telekomunikacyjnych
dostępnych na rynku rozmawiamy z przedstawicielami
firm Aiton Caldwell SA oraz Datera SA: Piotrem Skalskim,
Kierownikiem Biura Obsługi Klienta FreecoNet (marki
należącej do Aiton Caldwell SA) oraz Marcinem Krasowskim
Wiceprezesem Zarządu Datera SA.
O&M: W jaki sposób skonstruować skutecznie funkcjonującą infolinię?
Piotr Skalski, Aiton Caldwell SA: Podstawą sprawnie
funkcjonującej infolinii jest dobrze skonstruowany IVR,
czyli system umożliwiający interaktywną obsługę klienta.
Określany jest też jako drzewo połączeń call center. IVR
odpowiada za rozgałęzianie połączeń, czyli ścieżki,
którymi dzwoniący może „dostać się” do konsultanta,
odpowiedniego dla danej kategorii zgłoszenia. Podstawową
i dosyć oczywistą zasadą jest to, że system nie może być
zbyt skomplikowany.
Liczbę kanałów, którymi klient może być prowadzony,
trzeba dopasować do tego, co firma oferuje i ile osób jest
dedykowanych do bezpośrednich relacji z klientami.
Tworząc drzewo połączeń warto się zastanowić, ile
standardowych pytań trzeba zadać klientowi, żeby
skierować go do właściwej osoby i odnieść to do
możliwości operacyjnych firmy. Jeżeli do obsługi klientów
dzwoniących możemy dedykować tylko dwie osoby, to
nie warto przepuszczać osoby telefonującej przez sieć
kilku pytań, a jedynie zadać najbardziej podstawowe,
na przykład o to, czy jest już klientem firmy. To pozwoli
naszym pracownikom skoncentrować się na wybranych
obszarach relacji z klientami i tym samym efektywniej
realizować zadania.
W przypadku telefonicznej infolinii FreecoNet drzewo
połączeń IVR ma dwa podstawowe kanały: dla obecnych

oraz nowych klientów. W dalszej kolejności oba kanały
rozgałęziają się na te dedykowane klientom indywidualnym
i biznesowym.
O&M: Czy są branże, dla których infolinia firmowa jest
szczególnie istotna?
PS, Aiton Caldwell SA: Wszystko zależy od liczby zapytań
kierowanych przez klientów (obecnych lub potencjalnych)
drogą telefoniczną. Dlatego infolinie są czymś naturalnym
w firmach świadczących usługi na masową skalę i takich,
gdzie ważny jest bezpośredni kontakt z klientem, czyli
np. w firmach ubezpieczeniowych, transportowych czy
handlowych. Z drugiej jednak strony, nie ma branży, która
może pozwolić sobie na ignorowanie potrzeb klientów
i pozostawianie ich samym sobie.
O&M: Skoro tak, to co zrobić, żeby infolinia firmowa była
elementem budowania istotnej przewagi konkurencyjnej?
PS, Aiton Caldwell SA: Infolinia to często pierwsze miejsce,
w którym potencjalny nowy klient ma kontakt z naszą firmą.
Coraz więcej firm dobrze i świadomie korzysta z systemów
automatycznej obsługi klienta. Dobrze skonfigurowany
moduł IVR, połączony z takimi funkcjonalnościami
jak nagrywanie rozmów, pozwala na przykład uniknąć
sytuacji, w której telefon od potencjalnego klienta pozostaje
bez odpowiedzi. Jeżeli zadzwoni on poza godzinami
pracy firmy, system może nadal dostarczyć podstawowe
wiadomości nt. oferty i zachęcić do pozostawienia danych
kontaktowych wraz z informacją, o której godzinie dana
osoba preferuje kontakt ze strony firmy. Dzięki temu
konsultant dzwoniący do potencjalnego klienta będzie
wyposażony w podstawową wiedzę o jego potrzebach i na
pewno nie zadzwoni w czasie, kiedy ten nie będzie mógł
rozmawiać. To zwiększa szanse na zbudowanie korzystnej
relacji biznesowej.
O&M: Na rynku dostępne są zarówno hostowane, jak
i fizyczne centrale telefoniczne. Czy można wskazać, które
z tych rozwiązań jest lepsze?
Marcin Krasowski, Datera SA: Trudno wskazać
przewagę jednego z tych rozwiązań. Wszystko zależy
od indywidualnych potrzeb klienta. Podstawową zaletą
central hostowanych jest brak kolokacji: nie ma potrzeby
fizycznej instalacji urządzenia w serwerowni. Odpadają
więc koszty obsługi tych urządzeń oraz koszty osobowe
pracownika dedykowanego do ich obsługi. W przypadku
usług hostowanych firma nie musi również martwić się
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tzw. skalowalnością systemu. Jego rozbudowa leży po
stronie usługodawcy.
W przypadku rozwiązań hardware’owych za system
odpowiada firma, która zakupiła dane rozwiązanie.
Rozwiązanie fizyczne wystarcza na określoną liczbę
konsultantów. Potem trzeba dokupować moduły do
serwera fizycznego, które zwiększają jego funkcjonalności.
W przypadku usług hostowanych wszystko ogranicza się do
zakupu odpowiednich licencji.
O&M: Od czego zacząć analizę, która pozwoli ustalić, jakie
rozwiązanie techniczne jest dla naszej firmy najlepsze?
MK, Datera SA: Na początek warto przeanalizować
najważniejszą kwestię – aktualną liczbę kontaktów
telefonicznych napływających do firmy, z podziałem
na kontakty od potencjalnych i obecnych klientów.
Dobrą praktyką jest określenie, jak liczba połączeń od
poszczególnych kategorii osób dzwoniących rozkłada
się w ciągu doby, tygodnia, miesiąca i roku. Jednak sama
analiza danych historycznych nie wystarczy. Planując
konstrukcję systemu ułatwiającego klientom kontakt
z firmą, trzeba wziąć pod uwagę także harmonogram działań
promocyjnych. Z rozmów z naszymi klientami wiemy, że
dobrze przeprowadzona, intensywna kampania reklamowa
może wywołać wzrost liczby zapytań o kilkaset procent.
Jeżeli system nie będzie przygotowany na obsługę tego
ruchu, może się okazać, że pieniądze wydane na promocję
zostaną „wyrzucone w błoto”.
Innym elementem, który warto wziąć pod uwagę
jest infrastruktura, którą dysponuje firma. I nie chodzi
tu tylko o infrastrukturę teleinformatyczną. Jeśli firma jest
na wczesnym etapie rozwoju i funkcjonuje z biura, które nie
jest jego docelową siedzibą, przewagą systemu działającego
w chmurze jest jego mobilność – będzie spełniał swoje
funkcje nawet, jeżeli każdy pracownik call center będzie
znajdował się w innym mieście.
O&M: Usługi hostowane, nazywane też usługami
w chmurze, zyskują coraz większą popularność. Jak
wygląda sytuacja w przypadku rozwiązań dedykowanych
dla call center?
MK, Datera SA: Rozwój infrastruktury sprawia, że praktycznie każde narzędzie wykorzystujące oprogramo-
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wanie może być dostępne jako usługa w chmurze, czyli
świadczona w oparciu o zasoby dostawcy. To samo dotyczy
systemów dedykowanych dla call center. Decyzja o wyborze
hostowanej lub fizycznej centrali telefonicznej zależy
od potrzeb klienta, każdy przypadek jest rozpatrywany
indywidualnie.
O&M: Jakie narzędzia udostępnia hostowana infolinia
firmowa?
PS, Aiton Caldwell SA: Infolinia firmowa w chmurze
daje nam dostęp do szeregu usług, łatwych do
skonfigurowania w panelu online.
Do stworzenia
profesjonalnego call center wystarczy kilka kliknięć.
Do dyspozycji użytkownika jest wiele narzędzi – m.in.
system automatycznych zapowiedzi, które odtworzą
dzwoniącemu
wpisane
komunikaty,
ustawianie
przekierowań na numery komórkowe (lub pocztę
głosową), gdy pracownik jest poza biurem – szczególnie
przydatne w przypadku jednoosobowej działalności
gospodarczej.
Bardzo łatwe jest też zarządzanie
samą obsługą połączeń. Dzięki usłudze call center
umożliwiającej tzw. kolejkowanie, dzwoniący nigdy
nie usłyszy sygnału zajętości tylko informację o liczbie
użytkowników czekających na połączenie.
O&M: Kto może korzystać z usług w chmurze? Czy są
kryteria, np. wielkości firmy warunkujące opłacalność tego
modelu usług?
PS, Aiton Caldwell SA: Nie ma żadnych ograniczeń. Z usług
w chmurze mogą korzystać zarówno osoby prowadzące
małą działalność gospodarczą, jak i duże przedsiębiorstwa.
O&M: Mówiąc krótko, wybór odpowiedniego rozwiązania
to zawsze kwestia indywidualna?
MK, DATERA SA: Dokładnie tak. Należy pamiętać,
że funkcja call center praktycznie nigdy nie jest jedyną
funkcją realizowaną przez system telekomunikacyjny. Jej
miejsce w strukturze komunikacyjnej firmy może być różne.
W firmie produkującej urządzenia przemysłowe, w której
większość działań handlowych inicjują pracownicy firmy,
może być elementem usprawniającym funkcjonowanie
działu handlowego. W firmie świadczącej usługi dla
klientów indywidualnych może być podstawowym
miejscem kontaktu z firmą.
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Effective hotline
– the key to the company’s success
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T

he effective customer service is the basis of success
of many businesses. Good customer experience
with the level and quality of service is of particular
importance in companies which in their operations make
use of the call and contact center. A telephone call center
is often the so called first frontline: first number to dial
by people interested in the offer, customers looking for
the solution of a problem, and customers dissatisfied with
services. For these reasons it is worth seeing to it that our
company’s “first line of support” is as functional as possible
– first of all for our customers and also for our employees.
We talk about the opportunities provided by a well designed
call center and about telecommunication solutions available
on the market with the representatives of Aiton Caldwell SA
and Datera SA: Piotr Skalski, FreecoNet Customer Service
Department Manager (a brand belonging to Aiton Caldwell
SA) and Marcin Krasowski, Vice-President of the Board of
Datera SA.
O&M: What is the method of constructing the effectively
functioning call center?
Piotr Skalski, Aiton Caldwell SA: The basis for the effectively functioning call center is the properly constructed
IVR, i.e. a system enabling the interactive customer service.
It is also called the call center phone tree.
IVR is responsible for branching phone calls, i.e. paths
by which the calling person may “get” to the consultant
appropriate for a given request category. The basic and quite
obvious rule is that the system cannot be too complicated.
The number of channels through which the customer
may be led has to be adjusted to the company’s offer
and the number of persons assigned to direct relations
with customers. While creating the phone tree we have
to consider how many questions should be asked from
the customer to direct him or her to a proper person and
translate it to the company’s operational capabilities. If
we can dedicate only two persons to the service of calling
customers, there is no point in putting the calling person
through the net of numerous questions; instead we should
ask only the most basic ones, e.g. if he or she is already
our customer. This will allow our employees to focus on
selected areas of relations with customers and as a result to
increase their task performance.
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In case of the FreecoNet call center the IVR phone tree has
two basic channels: for current and future clients. Next,
both channels split into those dedicated to individual and
business customers.
O&M: Are there industries where the company’s hotline is
of particular importance?
PS, Aiton Caldwell SA: All depends on the number
of requests submitted by phone by customers (current or
potential). This is why call centers are something natural
in companies providing services on a mass scale and where
the direct contact with customers is very important, that
is, for example, in insurance, transport or trade companies.
On the other hand however there is no industry which can
afford ignoring the customer’s needs and leave them to their
own devices.
O&M: If so, what to do to make the company’s hotline the
element of building the significant competitive advantage?
PS, Aiton Caldwell SA: The call center is often the first
place where a potential new client has the contact with our
company. A growing number of companies use the system
of automated customer service well and consciously. A well
constructed IVR module combined with functionalities like
call recording allows, for example, avoiding the situation
where the call from a potential customer is left without
answer. If such customer calls after working hours, the
system may still provide basic information on the offer
and encourage to leave contact data and information on
the contact hours preferred by the calling person. This will
ensure that the consultant who calls the potential customer
will be equipped with basic knowledge on the customer’s
needs and certainly will not call when such customer
cannot talk. This increases the chances of building the
advantageous business relation.
O&M: The market offers both hosted and physical telephone
exchange systems. Is it possible to determine which of these
solutions is better?
Marcin Krasowski, Datera SA: It is difficult to state the
advantage of one of these solutions. All depends on the
individual customer needs. The basic advantage of hosted
centers is the lack of co-location: there is no need to
physically install the device in the server room. Therefore
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there are no costs of operating these devices or personal
costs of an employee tasked with their operation. Also, in
case of hosted services the company does not have to worry
about the so called system scalability. Its expansion is the
task of service provider.
In case of hardware solutions, the responsibility for the
system lies with the company which purchased a given
solution. The physical solution is good for a defined
number of consultants. Where this number grows, there
is a need to buy modules to physical server that increase its
functionality. In case of hosted services all this is limited
to the purchase of related licences.
O&M: Where to start the analysis which will allow for
identification of the technical solution that is best for our
company?
MK, Datera SA: At the beginning it is worth to analyse the
most important issue – the current number of telephone
contacts with the company, divided into contacts from
potential and current clients. The good practice is to
determine the daily, weekly, monthly and yearly division
of calls from specified categories of calling persons. The
analysis of historical data, however, is not enough. While
planning the construction of the system which facilitates
the contact with the company for the clients we have to
take into consideration also the timetable of promotional
activities. From our talks to our clients we know that well
conducted, intensive advertising campaign may result in
the increase in the number of requests amounting to several
hundred per cent. If the system is not ready to serve this
traffic, it may prove that the money spent on promotion are
“poured down the drain”.
The other element worth of considering is the infrastructure
at the disposal of the company. And this does not include
only the teleinformatic infrastructure. If the company is
on its early stage of development and operates from the
office which is not its target seat, the advantage of the cloud
operating system is its mobility – the system will perform
its functions even if each call center employee works in
different town.
O&M: Hosted services, also called the cloud services, are
gaining popularity. What is the situation in case of the call
center dedicated solutions?

MK, Datera SA: Due to the infrastructure development
practically any tool making use of the software may
be accessible as a service in cloud, i.e. a service provided
on the basis of the provider’s resources. The same is
valid for the call center dedicated systems. The decision
on the choice of hosted or physical call center depends on
the customer’s needs; each case is examined individually.
O&M: What tools are offered by the hosted company
hotline?
PS, Aiton Caldwell SA: The company’s hotline in cloud
provides us with access to a variety of services easy to
configure in an online panel. Just few clicks are enough for
creating a professional call center.
There are many tools at the user’s disposal – they include
automated voice response system which will play back the
recorded messages for the caller, call forwarding to mobile
phone numbers (or voice mail) when the employee is out
of office – particularly useful in case of one-man business.
The operation of call services itself is also very easy.
Thanks to the call center service enabling the so called call
queuing, the caller will never hear the busy signal, but the
information on the number of calls waiting for service.
O&M: Who can use cloud services? Are there any criteria,
e.g. the volume of the company, of the cost-effectiveness of
this model of services?
PS, Aiton Caldwell SA: There are no limitations. The cloud
services may be used both by one-man businesses and large
enterprises.
O&M: In short, the choice of the proper solution is always
an individual issue?
MK, DATERA SA: Exactly. It has to be kept in mind that in
practice the call center function is never the only function
performed by the telecommunication system. Its place
in the company’s communication structure may vary. In
a company producing industrial equipment where a majority
of commercial activities is initiated by the company’s staff,
it may be the element facilitating the operations of the
commercial division. In a company providing services for
individual clients it may be the basic place of contact with
the company.
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Współpraca, start-upy
i potrójna helisa
N

ajbardziej znanym na świecie jest z pewnością
Krzemowa Dolina w Stanach Zjednoczonych,
jednak w Europie również mamy ich „mocną
reprezentację”. Szacuje się, że klastrów – bo o nich
tu mowa – jest w Europie ponad dwa tysiące, wśród
nich m.in. biotechnologiczny Munich Biotech Cluster
w Niemczech, Cluster Rhone-Alpes des Industries de
la Montage zrzeszający firmy, które funkcjonują w obrębie
przemysłu i turystyki górskiej we francuskich Alpach, czy
Uniport Bilbao działający w obszarze gospodarki morskiej.
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W Polsce funkcjonuje obecnie około 200 klastrów, a spośród
55 wyróżniających się, najwięcej, bo aż 12, w sektorze IT
i ICT (ang. Information and Communications Technologies).
Czym właściwie są klastry? Według definicji Michaela
Portera, klaster (ang. cluster) to „geograficzne skupisko
wzajemnie
powiązanych
firm,
wyspecjalizowanych
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji
(np. uniwersytetów, stowarzyszeń branżowych) w poszcze-
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-gólnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także
współpracujących.” W praktyce są to organizacje zrzeszające
podmioty związane z daną branżą i działające w pewnym
obszarze geograficznym, np. w regionie. Tym co jednak
odróżnia klastry od stowarzyszeń i innych organizacji zrzeszeniowych jest to, że łączą one nie tylko przedsiębiorstwa
stricte w danej branży, ale także firmy i instytucje działające
na jej rzecz. Wynika to z koncepcji klastrów, jako organizacji opartych o współpracę podmiotów wchodzących w skład
tzw. potrójnej helisy (ang. triple helix) – przedstawicieli
nauki, administracji i biznesu.
Współpraca – to słowo odmieniane jest w klastrze przez
wszystkie przypadki. Dzięki współpracy powstają innowacje,
realizowane są wielomilionowe projekty. Współpraca to
synergia – z niej płynie siła organizacji klastrowych – mówi
Przemysław Szleter, prezes Fundacji Interizon, pełniącej
funkcję koordynatora pomorskiego klastra ICT o tej samej
nazwie.
Do klastra Interizon należą podmioty reprezentujące
w sumie 13 branż. Znacząca większość, to przedsiębiorstwa informatyczne, telekomunkacyjne i elektroniczne, ale
wiele jest także firm szkoleniowych oraz jednostek edukacji
i nauki – szkół, uczelni wyższych i instytutów badawczych. Dzięki ich aktywności możliwy jest transfer wiedzy
i innowacji w ramach klastra, a dzięki rozmowom z firmami i poznaniu ich oczekiwań jako pracodawców, następuje
poprawa jakości kształcenia specjalistów. Obecnie Interizon prowadzi prace nad utworzeniem nowych kierunków
studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej oraz
nowych specjalizacji dostępnych na poziomie szkół średnich,
tak aby ich absolwenci posiadali umiejętności lepiej dopasowane do potrzeb rynku, do wymagań pomorskich pracodawców. Z myślą o ułatwieniu startu zawodowego „świeżo
upieczonym” inżynierom, ale też poszukiwaniu pracy przez
wykwalifikowanych specjalistów, klaster stworzył i udostępnił bazę i portal rekrutacyjny specjalnie dla inżynierów.
Szkolenia udostępniane przez Interizon, bezpłatne lub dofinansowane, stały się swoistym „hitem rynkowym”.
Odpowiedź na pytanie, jak działają klastry, nie jest prosta,
bo nie ma właściwie jednego modelu klastra – są one tak
różne, jak różne są ich cele, forma prawna, struktura, czy
sposób finansowania działalności. To co je łączy, to działanie
na rzecz tworzenia korzystnych warunków rozwoju podmiotów w swojej branży. Ważnym elementem aktywności
klastrów jest współpraca z władzami i lobbing zarówno na
poziomie lokalnym, jak i centralnym. Jako „głos branży”
klastry mają realny wpływ na prowadzoną politykę rozwoju
regionalnego, która przekłada się na korzystny klimat dla rozwoju przedsiębiorstw, uczestniczą w konsultacjach społecznych, pracują nad zapewnieniem dostępu do różnych form

finansowania (np. z funduszy Unii Europejskiej) biznesu
w regionie. Od grudnia 2011 r., dzięki staraniom klastra
Interizon, dla przedsiębiorstw w branży ICT dostępne jest
finansowanie
w
ramach
unikalnego
mechanizmu
JU-Artemis. Dzięki temu polskie firmy biorą udział w realizacji międzynarodowych projektów związanych z tworzeniem
innowacyjnych rozwiązań m.in. ACCUS i COPCAMS, wspomagających inteligentne monitorowanie i zarządzanie obszarem miejskim, o łącznym, budżecie przekraczającym 40 mln
EUR. W ramach tych projektów przewidziana jest realizacja
w Gdańsku zaawansowanego systemu dla inteligentnego
miasta (ang. Smart City). W 2013 r. kolejne firmy Klastra
Interizon zostały włączone do konsorcjów realizujących
projekty w ramach JU-Artemis o łącznym budżecie ponad
100 mln EUR.
Członkostwo w klastrze zapewnia wymierne korzyści
i różnorodne przywileje, tj. udział w konferencjach i tzw.
spotkaniach networkingowych, owocujący nowymi kontraktami, możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi
podmiotami w branży, czy zakupy grupowe dóbr i usług
na preferencyjnych warunkach. Klaster dba również
o promocję swoich członków w kraju i zagranicą. Wspieranie przedsiębiorczości w klastrach odbywa się poprzez
stymulowanie powstawania młodych, prężnych firm, tzw. startup-ów i ich rozwoju, współdzielenie zasobów sprzętowych
i udostępnianie przestrzeni do prowadzenia biznesu. Istotną rolę w tym procesie pełnią inkubatory przedsiębiorczości, takie jak, działający od września 2011 r. w Gdańskim
Parku Naukowo-Technologicznym, Inkubator Przedsiębiorczości Klastra Interizon. Firmy zlokalizowane w inkubatorze zajmują powierzchnię blisko 500 m2. Współpraca
z parkami technologicznymi i innymi instytucjami otoczenia
biznesu obejmuje także wspólne projekty na rzecz generowania
i wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.
Osiąganie konkretnych celów w ramach klastra angażuje
podmioty różnej wielkości i o różnym potencjale rynkowym.
Rys. 1. Różnorodność podmiotów wchodzących w skład klastra
technologicznego na przykładzie klastra Interizon

Źródło: Interizon, opracowanie własne
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Projekty i różnorodne inicjatywy realizowane są przez tzw.
grupy zadaniowe (lub projektowe). Funkcjonują one jako
platformy współpracy, usprawniając współdziałanie i komunikowanie się firm i instytucji o różnej charakterystyce,
skupionych wokół realizacji zadań.
– W klastrze do rozmów przy jednym stole zasiadają mikroprzedsiębiorcy i prezesi dużych firm, naukowcy i przedstawiciele administracji publicznej. Wszystko po to, aby łącząc siły,
stworzyć nową jakość. Gdyby nie klastry, nie byłoby to możliwe
– podsumowuje Przemysław Szleter.
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Warszawa 2012
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www.mg.gov.pl/node/5512?theme=mg

Interizon (dawniej Pomorski Klaster ICT) to jeden z najdynamiczniej rozwijających się klastrów w Polsce.
Organizacja zrzesza 145 podmiotów, zlokalizowanych na terenie całego kraju, a wśród nich przedsiębiorstwa prowadzące działalność przede wszystkim w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego, informatycznego oraz w obszarze automatyki i robotyki, m.in. Asseco Poland,
Flextronics International Polska, Radmor, Sii, Sprint, Vector, czy Wirtualna Polska, jak również jednostki
naukowo-badawcze, w tym Politechnikę Gdańską pełniącą funkcję Administratora Klastra, Uniwersytet
Gdański i Akademię Morską, a także instytucje otoczenia biznesu i administracji publicznej. Uczestnicy
Interizon są obecni na rynku krajowym i międzynarodowym zarówno jako podwykonawcy jak i dostawcy
finalnych rozwiązań o uznanej renomie. Łączne zatrudnienie w Klastrze przekracza 24 tys. osób.

Klaster Interizon powstał w 2009 r. i jeszcze w tym samym roku uzyskał status Klastra Kluczowego przyznany przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Międzynarodowe gremium ekspertów wysoko oceniło
wpływ działalności Klastra na gospodarkę województwa pomorskiego, jego dynamikę wzrostu, potencjał rozwojowy i konkurencyjność. Już w następnym roku w ogólnopolskich badaniach Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, przeprowadzonych przez Deloitte Business Consulting, Klaster wskazany
został jako najlepszy reprezentant sektora ICT w kraju oraz jeden z najbardziej zaawansowanych pod
względem rozwoju klastrów w Polsce. Ocena ta została potwierdzona w kolejnej edycji badań. Rozwój i sukcesy Klastra Interizon zostały docenione również na forum międzynarodowym – Pomorski
Klaster ICT otrzymał prestiżowe odznaczenie Bronze Label, przyznawane w ramach inicjatywy European
Cluster Excellence.
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Cooperation, start-ups
and triple helix
T

he most famous worldwide is undoubtedly the
Sillicon Valley, California, USA, however, in Europe
we also have a strong representation. The number of
clusters – because these are clusters that are being discussed
here – is estimated in Europe to exceed 2,000. Among them
there are Munich Biotech Cluster in Germany, Cluster RhoneAlpes des Industries de la Montage consolidating companies
in touristic and mountain-related industries in the French
Alps, as well as Uniport Bilbao operating in the maritime
industry. In Poland, there are about 200 clusters in total,
and, among 55 outstanding, the biggest group make IT/ ICT
(Information and Communications Technologies) clusters
with as many as 12 entities.
What are clusters? According to Michael Porter’s definition,
cluster is “a geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular

field. Clusters are considered to increase the productivity with
which companies can compete, nationally and globally”
In practice, clusters are organisations associating entities
whose operations are related to a particular market sector
and present in a particular geographic area, e.g. region. What
actually distinguishes clusters from associations and unions
is the fact, that they include companies active in the particular market sector, as well as businesses and institutions
whose operations are related to this sector. This follows the
concept of so-called triple helix – collaboration of science,
administration and business.
– Cooperation in clusters has many faces. Thanks to cooperation the innovations are being created and big projects,
worth millions of euro, are brought to life. Cooperation equals
synergy – this is where the power of cluster organisations
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come from – says Przemyslaw Szleter, CEO of Interizon
Foundation, managing cluster of the same name.
The Interizon cluster associates the entities of 13 business
sectors. The vast majority are IT, telecommunications
and electronics companies, but there is also a number of
training companies and education and scientific entities
– schools, universities and research intitutes. Thanks to them,
the knowledge and innovations transfer within the cluster
is possible. They exchange information with businesses
and recognize the employers’ expectations, which leads
to the education quality improvement. Currently, Interizon
works on the offer of the new postgraduate studies
at Gdańsk University of Technology, as well as new courses
in technical secondary schools, in order to provide the
students with skills better matching the market and employers’
needs in the Pomerania region. The cluster created and
released a jobs-and-internships database and search engine,
which helps the new engineering graduates start their
career and facilitates the process of job search for qualified
engineers. The trainings offered by Interizon, totally free
or co-funded (UE programs), became the cluster’s tremendous
success.
The answer to the question, how the clusters work, is not
easy, because there is no one cluster model. Clusters are as
varied as their targets, legal form, structure or financing. What
they have in common is the focus on creating favorable
conditions for the development of entities in a particular
market sector. An important part of clusters’ activities is
cooperation with authorities and lobbying on both, local and
central level. Being the voice of their market sector, they have
a significant influence on the regional development policy,
which results in positive “climate” for the business development, they participate in public consultations and work
to ensure the access to various forms of financing
(e.g. from EU funds) for the business in their region. Since
December 2011, thanks to the efforts of Interizon cluster,
the companies in the ICT sector have been granted with the
access to funding within the unique JU-Artemis mechanism.
As a result, Polish companies take part in the international
projects for the creation of innovative solutions, such as
ACCUS and COPCAMS aimed at intelligent city monitoring
and managing, with a total budget exceeding EUR 40 mln.
Under these projects, the advanced system for smart city
in Gdańsk is being developed. In 2013, another group
of Interizon’s companies was added to the list of participants
of consortia that realize projects of a total budget over
EUR 100 mln.
Cluster membership brings benefits and numerous privileges, e.g. participation in the conferences and networking
meetings, which results in new contracts, the opportunity to
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exchange knowledge and professional experience with other
entities in the branch, as well as group purchase of products
and services under preferential terms. Clusters also promote
their members in the country and abroad. They stimulate
the development of entrepreneurship through supporting
the start and further activities of young, resilient companies,
so-called startups, sharing technical resources and providing
office space. An important role in this process play business
incubators, such as Interizon cluster’s incubator established
in September 2011 in Gdańsk Science and Technology Park.
The companies located in this incubator cover the total space
of 500 sqm. Collaboration with technology parks and other
business environment institutions also includes projects for
the creation and supporting of new, innovative firms.
Graph 1:. Variety of entities in technologic cluster – Interizon cluster study

entities

Source: Interizon, own data

Reaching specific targets within a cluster depends on the
collective engagement of entities of different sizes and market
potential. The projects and various initiatives are being
carried out by so-called working groups (or task forces).
They function as collaboration platforms, improving
cooperation and communication between firms and institutions
of diverse character, grouped around the particular tasks.
– In clusters, CEO of a big corporation sits down at one
table with the owner of a small company, scientist and public
administration representative – they join forces and create
new values together. If not for clusters, it would not be possible
– concludes Przemyslaw Szleter.

Literature:
• http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95798.asp
• Klastry w Polsce. Katalog - Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa, 2012, Wydanie I,
Warszawa 2012
• www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/
• www.pi.gov.pl/klastry/chapter_86411.asp
• http://en.wikipedia.org/wiki/Business_cluster
• www.mg.gov.pl/node/5512?theme=mg
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Biblia
Outsourcingu
Katalog zawierający informacje
o dostawcach usług outsourcingowych
oraz ich otoczenia biznesowego.

Biblia będzie zawierać kluczowe informacje dla Klientów oraz Inwestorów
planujących rozwój lub relokację projektów biznesowych w Polsce.
W katalogu opublikowane zostaną nazwy podmiotów oraz ich profil
działalności, dane kontaktowe, a także informacje o kluczowych
osobach w polskiej branży outsourcingu.

www.bibliaoutsourcingu.pl

Biblia Outsourcingu wydana zostanie na początku 2014 roku i dostępna będzie na wszystkich wydarzeniach
organizowanych przez Fundację Pro Progressio oraz imprezach branżowych patronowanych przez największe
media outsourcingowe w Polsce: OutsourcingPortal.pl oraz magazyn Outsourcing&More.
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Profil i oczekiwania
kontraktora IT

K

ontraktorzy IT to poszukiwana i ceniona grupa
specjalistów na rynku pracy. Pomimo, że ich
wynagrodzenie znacznie przewyższa poziom
wynagrodzenia pracowników etatowych, firmy prześcigają
się w pomysłach na pozyskanie najlepszych pracowników.
Z kolei kontraktorzy, jako niezależni eksperci, mają
możliwość wyboru tylko najciekawszych projektów oraz
współpracy z preferowanymiorganizacjami. Warto zatem
poznać specyfikę tej grupy zawodowej, jak również ich
oczekiwania w stosunku do środowiska pracy.

Profil kontraktora IT

Autor / Author:
Krzysztof Andrian,
Head of IT Contracting
Poland

Kontraktorzy IT to zróżnicowana grupa zawodowa
obejmująca zarówno Project Managerów, konsultantów
SAP, analityków, jak i niemal wszystkie stanowiska związane z rozwojem oprogramowania: architektów, programistów oraz testerów. Cechuje ich bogate i długoletnie
doświadczenie zawodowe. Z reguły posiadają oni ponad
5 lat doświadczenia i bardzo rzadko zdarza się, aby deklarowano mniej niż 3 lata praktyki w konkretnej dziedzinie.

Zeskanuj kod i weź udział w ankiecie

Zauważalny jest trend, który wskazuje, że im bardziej
pożądane kwalifikacje specjalisty IT oraz większe
doświadczenie, tym jest on mniej skłonny zdecydować się
na zatrudnienie stałe i świadomie podejmuje tylko
wybrane projekty.
Należy zaznaczyć, że 98% kontraktorów IT posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na etat.
Podjęcie pracy projektowej stanowiło zatem dla większości świadomy wybór. Taka decyzja była wynikiem szeregu
czynników, które spowodowały, że zatrudnienie na czas
nieokreślony przestało być atrakcyjne.

napędzane przez scoreit.pl

Zalety pracy kontraktora IT
Do kluczowych przyczyn, dla których kontraktorzy IT
zdecydowali się na tę formę współpracy zaliczamy:
Wykres 1: Przyczyny decyzji podjęcia współpracy przez kontraktorów IT
95%
87%

Większa decyzyjność w zakresie
otrzymywanego wynagrodzenia,
w tym odprowadzanych składek
Elastyczność zatrudnienia

42%
21%

Niezależność od marki ﬁrmy,
budowa własnej marki

15%

Brak zbędnej administracji

12%
0%

20%

Brak wyścigu szczurów

40%

60%

80%

100%

Źródło: HAYS Poland database
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Analiza wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom IT o podobnych kwalifikacjach, zatrudnionych
na tożsamych stanowiskach na umowę o pracę oraz
na kontrakt wskazuje, że w przypadku współpracy
projektowej kontraktorzy otrzymują średnio o 30%
wyższe wynagrodzenie.
W przypadku konsultantów SAP oraz CRM/ERP różnica
w wynagrodzeniach często jest jednak nawet dwukrotnie wyższa. Wynika to przede wszystkim z faktu, że uczestniczą oni
w projektach zagranicznych, a co za tym idzie – zdobywają
również międzynarodowe doświadczenie. Nieco inny jest
też sam profil stanowiska – osoby pracujące na kontrakcie
uczestniczą bowiem głównie w globalnych wdrożeniach.
W tabeli porównano zarobki miesięczne na wybranych stanowiskach IT (kandydaci z minimum 3-letnim doświadczeniem), biorąc pod uwagę różne modele współpracy:
Tabela 1: Zarobki miesięczne na wybranych stanowiskach IT

Stanowisko IT

Stawka
Wynagrodzenie
BRUTTO
NETTO / MC
/MC - ETAT
- KONTRAKT*
Med

Min

Max

KIEROWNIK
PROJEKTU

14 000

15 000

28 000

ARCHITEKT
SYSTEMOWY

14 000

14 000

24 000

ANALITYK
BIZNESOWY

14 000

12 000

22 000

PROGRAMISTA
JAVA/JEE

10 000

10 000

18 000

PROGRAMISTA
.NET

10 000

10 000

18 000

PROGRAMISTA
C++

10 000

10 000

14 000

TESTER

9 000

10 000

16 000

KONSULTANT
SAP

14 000

24 000

36 000

Wyższe wynagrodzenie
Wybór ciekawych,
rozwojowych projektów

63%

Główne kryterium, które skłania do pracy na kontrakcie
to wyższe wynagrodzenie za świadczone usługi.
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Kolejnym istotnym czynnikiem, który sprawia, że specjaliści preferują
pracę na kontrakt, jest możliwość wyboru realizowanych projektów.
Najchętniej podejmują się tych, które niosą ze sobą wyzwanie, przez
co umożliwią rozwój kompetencji o nowe obszary i technologie. Warto
również dodać, że z reguły kontraktorom zleca się „projekty specjalne”,
ze względu na trudność zlecenia czy też presję czasu. Kontraktorzy
bardzo chętnie podejmują się takiego zadania, gdyż wymierne, pozytywne rezultaty ich działań pozwalają osiągnąć spełnienie zawodowe.
Ponadto kolejne projekty i organizacje oznaczają również nowe kontakty, które są bezcenne w dzisiejszym świecie biznesu.
Jednocześnie elastyczność zatrudnienia umożliwia im generowanie
przychodu z różnych źródeł. Kontraktorzy często w tym samym czasie
świadczą usługi na rzecz kilku różnych organizacji, jak również zdarza
się, że pracują nad autorskim projektem.
Prowadzenie własnej działalności, z pozoru ryzykowne, wielu postrzega
jako bezpieczniejsze rozwiązanie, niż związanie się z jedną
firmą oraz marką na stałe. Jako pracownicy etatowi pracują na rzecz
konkretnej organizacji. Efekty ich pracy są zatem postrzegane przez
pryzmat pracy innych członków zespołu, a często wiarygodności całej
organizacji. Jak wiadomo mocna marka firmy nie jest wartością stałą.
Firma, postrzegana jako najlepszy dostawca usług IT, może w najbliższej przyszłości stracić w oczach klientów, co postawi w niekorzystnym
świetle jej pracowników. Kontraktor jest niezależnym, zewnętrznym
ekspertem, dlatego buduje własną markę i jest oceniany tylko na
podstawie osobistych osiągnięć.
Dodatkowo praca niezależnego eksperta nie wymaga podporządkowania
się wymogom i standardom korporacji, dzięki czemu można zaoszczędzić czas na zbędnej administracji np. wypełnianiu raportów dla szefa. Jako osoby z zewnątrz kontraktorzy nie są uwikłani w zależności
interpersonalne. Ich celem jest ukończenie projektu z sukcesem, a nie
walka o awans, nagrodę czy uznanie na tle grupy. Działając na neutralnym
gruncie, koncentrują swoją uwagę tylko na rzeczach najważniejszych.
Sprawdzone metody poszukiwania kontraktu IT
Kontraktor, jako niezależny ekspert, musi umieć zadbać o ciągłość
zleceń. Jest wiele sposobów pozyskania nowych projektów. Jako
najbardziej skuteczne kontraktorzy wymieniają:
Wykres 2: Metody pozyskiwania projektów

79%

Agencje / ﬁrmy IT Contracting
Rekomendacje / polecenia

76%

Odpowiadanie na ogłoszenia
w internecie
Aktywność na portalach
społecznościowych

50%
35%

Bezpośredni kontakt z klientem

32%
0%

20%

40%

60%

80%

Należy zaznaczyć, że większość kontraktorów (71%) nie obawia się
o ciągłość zleceń, pewność ta jest tym większa, im dłuższy staż pracy
na danym stanowisku. Przekonanie kontraktorów poparte jest ich
doświadczeniem w pozyskiwaniu kolejnych projektów.
Zaledwie 19% ekspertów doświadczyło problemów z pozyskaniem
nowego zlecenia. Najdłuższy okres oczekiwania na kolejny projekt
wśród badanej grupy wynosił 6 miesięcy, a blisko 80% poszukiwało
nowego zlecenia jedynie miesiąc lub krócej.
Czas poszukiwania zlecenia wynosi:
Wykres 3: Czas poszukiwania projektu

42%

Poniżej miesiąca

36%

1 miesiąc

2 miesiące

3 miesiące

14%

5% 3%

powyżej 3 miesięcy

Źródło: HAYS Poland database

Preferowane środowisko pracy kontraktora IT
Najlepsi eksperci mogą przebierać w ofertach na rynku. Dlatego przedsiębiorstwa, którym zależy na pozyskaniu kontraktorów IT powinni
zadbać również o niewymierne aspekty, takie jak środowisko pracy.
Kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy ułatwi pozyskanie
talentów, ale również sprawi, że sami kontraktorzy z chęcią podtrzymają relację z wybraną firmą.
Według kontraktorów IT preferowane środowisko wyróżniają
czynniki takie jak:
1. Atmosfera pracy oparta na partnerstwie i współpracy.
2. Kreatywność zespołu.
3. Współpraca z ekspertami.
4. Wykorzystanie najnowszych technologii.
5. Decyzyjność dopasowana do poziomu odpowiedzialności.
Dla doświadczonego eksperta kluczowa jest osoba bezpośredniego
przełożonego. Preferowana jest możliwość współpracy z osobą o dużej
wiedzy, od której można się uczyć oraz merytorycznie rozwiązywać
problemy. Istotne jest również, aby przełożony posiadał umiejętność
efektywnego zarządzania ekspertami zewnętrznymi. Aby nie postrzegał
kontraktorów jedynie jako wykonawców, ale również członków zespołu
i nie obawiał się przekazania im poziomu decyzyjności, który zapewni
możliwość szybkiej realizacji powierzonych zadań.

100%

Źródło: HAYS Poland database

Dwie preferowane metody pozyskiwania projektów, to współpraca
z wyspecjalizowanymi agencjami rekrutacyjnymi świadczącymi usługę
IT Contractingu oraz korzystanie z rekomendacji znajomych. Wiele
osób chwali sobie współpracę z agencją, gdyż z jednej strony konsultanci ds. rekrutacji dbają o ciągłość zleceń, a z drugiej agencja przejmuje
obowiązki administracyjno-prawne.
Dzięki temu kontraktorzy nie muszą zajmować się formalnościami
(naliczanie wynagrodzeń, podpisywanie umów, itd.) i mogą skoncentrować się tylko na samym projekcie.

Organizacje, które cechuje środowisko pracy oparte na profesjonalizmie,
wiedzy oraz otwartości menedżerów i pracowników nastawionych
na współpracę, nie będą miały problemu z pozyskaniem najlepszych
kontraktorów IT.
Zdaniem kontraktora IT:
Andrzej Domurat – IT Kontraktor, Programista / Analityk SAS
1. Jak kontraktor IT ocenia swoje dotychczasowe doświadczenia?
Zawsze angażuję się w powierzony projekt i realizuję zlecenia na 100%.
Sądzę, że wynikiem tego jest kontynuacja współpracy przy wdroże-

nr 5/2013 (wrzesień/październik)

107

Raport

niu rozwiązania CRM w jednym z nowoczesnych banków na polskim
rynku, którą realizuję w obecnej chwili.
Codziennie, jako kontraktor mam możliwość w pełni wykorzystywać nabytą wiedzę i doświadczenie oraz pomagać w kreowaniu rozwiązań biznesowych. Dzięki obecnej współpracy
rozwijam wiedzę analityczną oraz umiejętności w komunikacji
z biznesem.
2. Jak kontraktor IT postrzega swój rozwój zawodowy w perspektywie 2-3 lat? Co go motywuje? Jak postrzega rynek?
Aktualnie kontrakt pozwala mi na poszerzenie umiejętności,
zdobycie większego doświadczenia w pracy z biznesem. Nowe
rozwiązania oraz projekt w międzynarodowym zespole sprawiają, że każdego dnia mam ochotę z pasją budować i rozwijać
narzędzia wykorzystujące nowe technologie. Zleceniodawcy cenią osoby posiadające wszechstronne doświadczenie.
Obecny projekt pozwala mi rozwinąć kompetencje w różnych
obszarach, a tym samym z optymizmem patrzeć na nowe
wyzwania w branży – nie tylko finansowej.
3. Jakie jest kluczowe przesłanie dla osób, które rozważają
karierę w charakterze kontraktora IT?
Osoby, które rozważają pracę jako IT kontraktor, muszą
wiedzieć, że taka forma współpracy ma wiele zalet. Wśród nich
należałoby zwrócić uwagę m.in. na: atrakcyjne wynagrodzenie,
możliwość wyboru projektów dostosowanych do preferencji
kontraktora, elastyczność czasu pracy oraz decyzyjność kiedy
rozpoczynamy kolejny projekt. Jednakże bycie kontraktorem
zmusza także do systematyczności, myślenia o płynności
finansowej, przewidywania kolejnych ruchów, a co za tym idzie
– aktywnego kreowania przyszłości zawodowej.
4. Jakie jest kluczowe przesłanie dla pracodawców, którzy
rozważają skorzystanie ze wsparcia kontraktorów IT?
Wdrożenie specjalistycznych rozwiązań, nowych narzędzi systemowych itp. to czas, kiedy pracodawca powinien skorzystać
z usług kontraktorów. Dzięki ich eksperckiej wiedzy oraz dodatkowemu wsparciu, a tym samy odciążeniu zespołu pracowników, możliwe jest szybsze i bardziej płynne wdrożenie zmian.
Kontraktorzy, współpracując z pozostałymi pracownikami,
dzielą się z nimi swoją wiedzą, podnosząc dzięki temu kompetencje i skuteczność całego zespołu.
Dodatkowo firmy współpracujące z osobami prowadzącymi własną działalność mogą w prosty sposób odliczać koszty
z tytułu pracy i podatku VAT, redukując tym samym swoje
wydatki. Ponadto skorzystanie ze wsparcia kontraktorów przy
pracach projektowych, w prosty sposób pozwala na oszacowywanie kosztów pracy i rozliczenie takich prac.
Wojciech Jukowski – Kontraktor IT, Web Developer / Specjalista
ds. E-commerce
1. Jak kontraktor IT ocenia swoje dotychczasowe doświadczenia?
Dotychczasowe zaangażowanie jako kontraktor oceniam
wyłącznie pozytywnie. Mam bowiem okazję współpracować
z dojrzałymi firmami, co wymaga ciągłego doskonalenia
i poszerzania kompetencji zawodowych. Realizowałem projekty
i budowałem zespoły, które świetnie odpowiadały na zapotrzebowanie Klientów, co oceniam jako osobisty sukces. Pięć
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lat pracy w charakterze kontraktora wypracowało we mnie
postawę proaktywną, zdolność do sprawnego konstruowania
strategii realizacji projektu oraz wykształciło postawę zorientowaną na cel oraz jak najlepsze wykonanie zadań.
2. Jak kontraktor IT postrzega swój rozwój zawodowy w perspektywie 2-3 lat? Co go motywuje? Jak postrzega rynek?
Obserwuję zmianę podejścia do współpracy z zewnętrznymi ekspertami – IT kontraktorami na polskim rynku. Segment tych usług
rozwija się i specjalizuje. Firmy, dla których mam okazję pracować traktują swoich podwykonawców jak partnerów biznesowych
i w takim właśnie kierunku, moim zdaniem, zmierza freelancing. Jako
kontraktor stałem się bezkompromisowy i w pełni zaangażowany
w projekty, co kształtowało i nadal kształtuje moją wiedzę ekspercką.
Niezmiennie planuję oraz inwestuję w swój rozwój zawodowy.
3. Jakie jest kluczowe przesłanie dla osób, które rozważają
karierę w charakterze kontraktora IT?
Osoby planujące zmianę formy zatrudnienia powinny rozwijać
unikalne umiejętności, które pozwolą im wspomagać najlepsze
firmy w rozwoju, zgodnie z założonym celem. Nowe rozwiązania, wdrożenia wymagają zaangażowania oraz bycia aktywnym. Należy wystrzegać się rutyny i powtarzalności, bo w pracy
kontraktora każdy projekt i Klient jest inny. Każdy kontrakt
niesie ze sobą pewne ryzyko, a więc trzeba umiejętnie badać
potrzeby Klienta oraz być doradcą w zakresie najlepszych
dostępnych na rynku rozwiązań. Wiedza ekspercka jest niezbędna, aby samodzielnie dokonywać kluczowych z punktu widzenia
projektu wyborów oraz potrafić te wybory argumentować.
4. Jakie jest kluczowe przesłanie dla pracodawców, którzy
rozważają skorzystanie ze wsparcia kontraktorów IT?
Osoby zatrudnione na stałe powinny być odpowiedzialne
za długofalową strategię organizacji, stanowić jej kręgosłup. Każda
jednostka biznesowa potrzebuje jednak usprawnień, innowacyjnych rozwiązań i technologii, nowych wdrożeń. Kontraktorzy, ze
swoją zróżnicowaną i wszechstronną wiedzą najlepiej nadają się
do takich zadań. Wnoszą nowe spojrzenie, wspierają wewnętrzne
zasoby Klienta swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. Stanowi do doskonały balans przy budowaniu zespołów projektowych.
Hubert Sobieszczyk – Kontraktor IT, SAP Konsultant
1. Jak kontraktor IT ocenia swoje dotychczasowe doświadczenia?
Patrząc przez pryzmat moich rezultatów zawodowych, ale
również osobistych w pracy kontraktora dostrzegam wiele
pozytywów, dostarcza mi ona nowej energii oraz satysfakcji.
Zmiana pracy stałej na tą w charakterze kontraktora to świetne
doświadczenie, które oznacza zmianę w sposobie myślenia,
budowanie wytrwałości, lepsze poznanie samego siebie oraz
własnych możliwości. W praktyce oznacza to dążenie do coraz
lepszych wyników, efektów, chęci szukania nowych rozwiązań,
ale także poczucia wpływu i pobudzaniu własnej inicjatywy.
2. Jak kontraktor IT postrzega swój rozwój zawodowy w perspektywie 2-3 lat? Co go motywuje? Jak postrzega rynek?
Mój rozwój zawodowy jako kontraktora w perspektywie 2-3
lat będzie ściśle związany z koniunkturą, profilem pracodawcy oraz sytuacją osobistą w danym momencie. Projekty informatyczne nawet w dużych międzynarodowych korporacjach
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dotkliwie odczuwają spowolnienia i recesje gospodarcze,
właśnie tam często szuka się oszczędności, poprawia wyniki firmy. Będę musiał wziąć pod uwagę również kwestie
osobiste tzn. lokalizację zamieszkania, sytuację rodzinną,
gotowość na zmiany, itp. Siłą motywującą jest w perspektywie czasu rozwój osobisty, a więc inwestycja w siebie,
zabieganie o nowe wyzwania, doświadczenia i dokształcanie swoich umiejętności. Powyższe będą znaczącym
czynnikiem w kwestii wyboru kontraktu, pracodawcy,
a może nawet w podjęciu decyzji czy nie znaleźć pracy na
etat.
3. Jakie jest kluczowe przesłanie dla osób, które rozważają
karierę w charakterze kontraktora IT?
Osobiście uważam, że decyzja o pracy na warunkach
kontraktu zależy od indywidualnych predyspozycji,
posiadanej specjalizacji, ale oczywiście odrobina szczęścia
również się przydaje. Wymagana jest analiza i odpowiedź
na pytania, czy podjęcie ryzyka może się nam opłacić
w danej sytuacji na rynku. Należy również wziąć pod
uwagę kwestie osobiste. Czy będziemy czuli się bardziej
komfortowo będąc swoim własnym szefem? Czy jesteśmy
gotowi na większą dawkę adrenaliny? Niewątpliwie zaletą jest potencjał bycia niezależnym fachowcem, dzięki
czemu w krótszym czasie możemy zdobyć ciekawsze
i bogatsze doświadczenie, ale również możemy uzyskać
znaczące korzyści materialne. Należy jednak pamiętać,
że bycie niezależnym oznacza bycie mniej bezpiecznym.
Kontraktor jest opłacany za każdą godzinę wykonanej
pracy i tylko wykonanej.

Zdarza się, że wymagane jest zaangażowanie własnych
nakładów finansowych na początku podjęcia kontraktu.
Istotny jest też fakt, że kontraktorzy nie stanowią zasobów
ludzkich firmy i są postrzegani jako zewnętrzny ekspert,
wynajęty na określany czas, celem osiągnięcia pożądanego
rezultatu. Trzeba dodać, że nie do przecenienia jest rola
rzetelnej, najlepiej posiadającej ugruntowaną pozycję
na wielu rynkach, agencji rekrutacyjnej. To z nią będąc
kontraktorem najczęściej podejmujemy współpracę na
okres trwania kontraktu. Reasumując, polecam, aby
rozważyć pracę kontraktora, ale taka decyzja musi być
poprzedzona rozsądną kalkulacją wymienionych zalet
i wad.
4. Jakie jest kluczowe przesłanie dla pracodawców, którzy
rozważają skorzystanie ze wsparcia kontraktorów IT?
Z perspektywy firmy zachowanie balansu poprzez zatrudnianie kontraktorów jest dla pracodawcy istotne. Mianowicie, zatrudnianie kontraktorów niesie ze sobą szereg
pozytywów, takich jak gwarancja współpracy z mocno
zmotywowanymi i skoncentrowanymi na wyniku specjalistami, wnoszenie szeregu nowych doświadczeń oraz
rozwiązań do firmy z innych organizacji. Dla pracodawcy
stanowi to również jasny system wynagradzania, mniejszą
administrację, przeniesienie zawiłych kwestii podatkowych oraz kadrowych na samego kontraktora, w rezultacie oznacza mniejsze ryzyko operacyjne niż zatrudnianie
tylko i wyłącznie na etacie.
Reklama
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IT Contractor

profile and expectations

I

T contractors are a valued and needed group on the labour
market. Although their salaries are much higher than those
who work under the contract of employment, companies
strive to find ways to acquire the best of them. On the other
hand, contractors as independent specialists have the possibility
to choose the most interesting projects and cooperate only with
selected organisations. Hence, it is worth getting to know this
group of professionals as well as their expectations towards the
work environment.

An analysis of the salaries offered to professionals and IT managers with similar qualifications employed in identical positions
under the contract of employment and as contractors indicates
that the former receive on average 30% more. In the case of SAP
and CRM/ERP consultants the difference is even higher. This
is primarily due to the fact that they participate in projects abroad,
and hence gain international experience. There is also a slight
difference between the two positions - people working on
a contract in fact participate mainly in global implementations.

The IT contractor – a profile

The table compares the monthly earnings for selected positions
(candidates with a minimum of 3 years of experience), taking into
account the different models of cooperation:

IT contractors are a diverse group, covering both Project
Managers, SAP consultants, analysts, as well as almost all positions
within the area of software development: architects, developers and
testers. They can be characterized by their rich and long professional experience. As a rule, they have over 5 years of experience and
very rarely have less than 3 years of practice in a particular field.
We have recently been able to notice a trend that the more desirable qualifications an IT specialist has and the longer his experience is, the less is he inclined to opt for permanent employment and
deliberately decides to take on only the selected projects.

Table 1: The monthly earnings for selected positions

Position

Gross salary
under a contract
of employment

Med

Net rate
on contract*
Min

Max

PROJECT
MANAGER

14 000

15 000

28 000

SYSTEM
ARCHITECT

14 000

14 000

24 000

First and foremost, it should be noted that 98 % of IT contractors
have many years of experience working under the contract of
employment. Hence, we can conclude that the contract work has
been a conscious decision. There are a number of factors that have
led to employment for an indefinite period to cease to be attractive.

BUSINESS
ANALYST

14 000

12 000

22 000

JAVA/JEE
DEVELOPER

10 000

10 000

18 000

The advantages of being an IT contractor

.NET
DEVELOPER

10 000

10 000

18 000

C++
PROGRAMMER

10 000

10 000

14 000

TESTER

9 000

10 000

16 000

SAP
CONSULTANT

14 000

24 000

36 000

The key reasons why they decided to this form of cooperation:
Graph 1: Ways to acquire new projects
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Greater autonomy
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42%
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21%
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Less bureaucracy

12%
0%

20%

No rat-race

40%

60%

80%

100%

Source: HAYS Poland database

As the key factor that made work on the contract more preferable,
respondents indicate a higher remuneration for services rendered.
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Source: HAYS Poland, August 2013

*T
 he amount is the net rate before taxes, social security contributions, mandatory
discharge, and does not take into account the operating costs of doing business

Another major factor that makes the respondents prefer work on
a contract is the flexibility to choose selected projects. Of course most
contractors take on only those that allow them to get to know new technologies as well as develop competencies. Additionally, they are usually given assignments that are extremely difficult or on a tight schedule.
Contractors are eager to undertake such projects, because challenges
help them achieve job satisfaction. Moreover, new projects and clients
amount to new contacts, which are indispensable nowadays.
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At the same time, employment flexibility enables them to generate
income from a variety of sources. Contractors often provide services
to several different organizations at the same time, as well as work on
a project of their own.
Undertaking contract roles, although risky at first glance, is perceived
by many respondents as a safer solution than being permanently
bound to one company and its brand. Regular employees work for
a particular organization, so their accomplishments perceived as part
of the team effort or even in the context of the credibility of the whole
organization. A company's strong brand is not permanent: the best IT
service provider in the future may lose in the eyes of the customers,
which will shed an unfavourable light on its employees. A contractor
is an independent and external expert, therefore, he builds his own
brand and is assessed only on the basis of personal achievements.
In addition, being and independent expert allows you not to worry
about corporate procedures, which helps save time on unnecessary
paperwork. Moreover, contractors are not a part of the local group’s
dynamics. Their goal is to finish a project, not to get a promotion
or achieve recognition in the company. Being somewhat outside
enables them to focus on project priorities.
Proven methods of seeking a contract
A contractor, as an independent expert, must be able to ensure the
continuity of the assignments. There are many ways to acquire new
projects. Most effective ones include:
Graph 2: Ways to acquire new projects
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76%

Online recruitment job ads

50%

Online social networking

35%
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32%
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Source: HAYS Poland database

Two preferred methods of sourcing projects, listed respectively by
79 and 76 per cent of those polled, is collaboration with specialized
agencies, that provide IT Contracting Services and using recommendation. Many people value the cooperation with an agency, because
on the one hand, the recruitment consultants take care of constant
availability of new projects, and, on the other hand, the agency deals
with administrative chores.
Thanks to it, contractors do not have to deal with paperwork (calculating wages, signing contracts, etc.) and they can concentrate only
on the project.
It should be noted that most respondents (71 %) do not fear for continuity – this confidence is greater, the longer the person has been in
a given position. This belief is borne out by the contractors’ experience
in gaining new projects.
Only 19% of the people interviewed, have ever had a problem
in obtaining a new assignment. The longest period of waiting for
the next assignment among the test group was 6 months. The
vast majority have never sought a further project for more than
a month.

Job search time is:
Graph 3: The time needed to find a new project
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36%
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Source: HAYS Poland database

IT contractors' preferred work environment
The demand for IT contractors is higher than their supply. Hence,
companies willing to attract the best of them should pay attention
not only to the salary level, but also to other aspects, such as work
environment. Creating a positive image of the organisation will
help find the best candidates. Moreover, the contractors will try to
maintain the relationship themselves.
According to IT contractors preferred work environment can be
characterized by the following factors:
1. Work atmosphere based on partnership and cooperation.
2. Creativity of the teams.
3. Cooperation with experts.
4. Using state-of-the-art technology.
5.	Independence in making decisions adjusted to the level
of responsibility.
Respondents repeatedly emphasized the importance of the direct
supervisor. It is preferred that such person has vast knowledge,
which they are willing to share. It is also important that the supervisor can manage external experts effectively, seeing them not only
as subcontractors but also team members. This is reflected in his
readiness to delegate responsibility needed to carry out set tasks.
Organisations that have work environment based on professionalism, knowledge, and the openness of the managers and employees
who are willing to cooperate will not have a problem finding the best
IT contractors.
According to IT contractors:
Andrzej Domurat – IT Contractor, Programmer / SAS Analyst
1. How do you assess your commitment as an IT Contractor?
I am always fully committed to the tasks that I’m carrying out. I believe
that thanks to this I will have the opportunity to continue implementing a CRM system for one of the major Polish banks – the task
I am responsible for right now.
As an IT Contractor I have the opportunity to fully use my qualifications and help create business solutions on an everyday basis.
Thanks to my current assignment I hone my analytical skills and
develop the ability to communicate with business departments.
2. How do you see your professional development as an IT Contractor
within the next 2-3 years?
My current contract allows me to hone my skills and gain more
experience working with business departments. The possibility
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to use state-of-the-art solutions and taking part in a multinational project
group drive me to passionately create and develop tolls that use modern
technology. Current job market needs people with broad experience and
my current assignment helps me adjust to these expectations and be
optimistic about future work challenges.
3. What would you tell people who consider working as an IT Contractor?
People who consider working as an IT Contractor should know that
this form of cooperation has numerous advantages, such as competitive
salary, the possibility to choose projects that suit one’s preferences, being
able to work flexible hours and decide when to start the next assignment.
On the other hand, being a contractor necessitates being conscientious,
thinking about positive cash flow and long-term planning, which entails
actively creating your own career.
4. What would you tell employers who want to maintain balance
between regular employees and IT Contractors?
Hiring IT Contractors is especially beneficial when implementing
specialized solutions or new system tools. Their expert knowledge will
support regular employees and help implement changes more quickly and
efficiently. Moreover, IT Contractors share their knowledge, thus helping
the employees develop their skills.
What is more, companies cooperating with self-employed people rather
than hiring employees can lower their expenses by reducing the labour
costs and VAT. Also, this solutions helps easily assess the cost of projects.
Wojciech Jukowski – IT Contractor, Web Developer / E-commerce Specialist
1. How do you assess your commitment as an IT Contractor?
As a IT Contractor I have had the opportunity to work with leading
companies, which requires constant development and working
on professional competencies. I have done projects and assembled
teams that fully met the client’s needs, which I perceive as my
personal success. During the 5 years as a Contractor I have become
proactive, goal-orientated and gained the ability to effectively create
a project strategy and excel at carrying out my tasks.
2. How do you see your professional development as an IT Contractor
within the next 2-3 years?
I can see a change in the way this form of cooperation is perceived.
IT Contracting has been changing und specializing. The companies
I have worked for treat their Contractors as business partners and in my
opinion this trend will continue. My experience has made me goal-orientated and fully committed to the projects I take part in, which in turn
has shaped my expert knowledge. I constantly plan further actions and
invest in my professional development.
3. What would you tell people who consider working as an IT Contractor?
People who plan on starting a career in IT Contracting should work
on unique competencies that will allow them to support the
projects of the leading companies. New solutions and implementations require commitment and being active. You should
avoid routine because every contract is different. Moreover,
each project carries some risk, so you need to carefully get
to know the client’s needs and suggest the best possible
solutions. Expert knowledge is indispensable in order to make key
zchoices for the clients, while being able to justify them.
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4. What would you tell employers who want to maintain balance
between regular employees and IT Contractors?
Regular employees should be responsible for long-term strategy – be its
backbone. However, each business unit needs improvements, innovative
solutions and implementations. IT Contractors have broad and diversified knowledge, which make them perfect for such assignments. They
offer new perspective, support the client’s internal resources and are an
indispensable part when putting together project teams.
Hubert Sobieszczyk – IT Contractor, SAP Konsultant
1. How do you assess your commitment as an IT Contractor?
Looking at my professional as well as personal goals, being a contractor is a very positive experience for me, bringing lot’s of satisfaction.
Becoming a Contractor changes your mind set, enabled you to better
understand your strengths and abilities. In practise you are continuously
trying to develop, seeking for new solutions and innovative methods.
2. How do you see your professional development as an IT Contractor
within the next 2-3 years?
My professional development is strictly connected with the market situation, but also me personal goals in given time. IT implementations, even
in the biggest corporations have been affected by the economic slowdown, as very often companies try to save up money also on technology.
Also personal situations needs to be taken into considerations in terms of
place of living, family situation, willingness to change. What motivates
me from the time perspective is personal development, new skills, new
challenges and extra knowledge which I will obtain. Those are aspects
which will be very important for me when choosing the company as well
as the form of employment.
3. What would you tell people who consider working as an IT Contractor?
I truly believe that decision if one should or should not become
a Contractor strictly depends on skills, specialization but in some aspects
also luck in life.One should deeply analyse if in certain market as well
as private situations contract work can be beneficial. Will we feel
comfortable being our own boss? Are we prepared for an extra dose of
adrenaline? Definitely the key advantage is being an independent expert
and ability to gain more experience as well as more money in shorter
period of time. However there is always a price, so more independence
means less security. Contractor is paid by hour and only the hour that
he worked. Therefore at the beginning sometimes you actually need to
invest your own money. What is also important is mentality. External
expert is not consider as employee, he is with the company only for
a certain period of time to complete the task. In most cases a contractor
is cooperating directly with a recruitment agency. Therefore a respectable and international recruitment partner is crucial from the contract
perspective. To sum up I do recommend considering a contractor career,
however it need to be a very conscious decision.
4. What would you tell employers who want to maintain balance
between regular employees and IT Contractors?
From the business perspective it is very important for the company to
maintain a healthy balance between FTE’s and contractors. Cooperating
with contractors guarantees new motivated sources, specialists that are
focused on results as well as transfer of the knowledge and best practises
from other organizations. Additional benefit for employer will be less formalities and administration work including social security contributions,
payroling but also lower risks comparing with full time employment.
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Zarządzanie zmianami
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Zeskanuj kod i weź udział w ankiecie

orporacje stosunkowo rzadko mają do
czynienia z olbrzymimi projektami
integracyjnymi. Krytyczna natura takich
przedsięwzięć oraz ich priorytetowość powoduje,
że zazwyczaj angażują zdecydowanie zbyt
wielu udziałowców i kosztują za dużo. Z tego
powodu niezmiernie ważny jest właściwy balans
pomiędzy celami biznesowymi, wymaganiami
technicznymi oraz kosztami wprowadzenia
ogromnych zmian.
Określenie problemu
W jednej z czołowych firm Fortune 500, przestarzałe technologie oraz rozwój przedsiębiorstwa spowodowały konieczność zastąpienia
systemów order-to-cash (Zamówienie/Wysłanie/
/Zaksięgowanie) rozwiązaniem My SAP ERP.
Przestarzałe systemy, obejmujące zamówienia
i wysyłki produktów szybko zbywalnych
(FMCG), stały się zbyt drogie do utrzymania oraz
bardzo podatne na błędy. Program, zaplanowany
na okres czterech lat, miał zastąpić wspomniane systemy w Puerto Rico, Kanadzie i USA.
Artykuł ten opisuje retrospektywne spostrzeżenia
Kierownika Projektu na podejście do realizacji
zmiany systemów i technicznych możliwości
raportowania sprzedaży towarów na rynku kanadyjskim.

napędzane przez scoreit.pl
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Struktura zespołu projektowego
Zasoby potrzebne do jego realizacji, zaangażowane
zostały w oparciu o kompetencje i specjalizacje
z globalnej sieci wyspecjalizowanych centrów,
uwzględniając również koszty pracy.
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Artykuły

Struktura zespołu projektowego – założenia:
• Możliwość współpracy zespołu w strefie czasowej
wschodnio-amerykańskiej (EST).
• Wykorzystanie wiedzy polskiego zespołu technicznego.
• Zoptymalizowanie struktury kosztów projektu.
• Bliska współpraca z wiodącym zespołem IT pracującym
po stronie Klienta.
Wykonanie
Kluczem do sukcesu współpracy zespołu projektowego jest
jasne zdefiniowanie ról i odpowiedzialności. Na początku
realizacji projektu, podczas spotkania kick-off, prezentowane
są główne oczekiwania Kierownika Projektu. Ważną zasadą
jest jasne wyrażanie oczekiwań względem każdego członka
zespołu, tak aby Kierownik Projektu mógł je wyegzekwować
i aby każdy w projekcie miał jasno zdefiniowane cele do
osiągnięcia.
Wyzwania
Wszystkie rynki podlegały podobnym procesom biznesowym, co było korzystne po uprzedniej implementacji w Puerto
Rico. Jednak zmiany na rynku kanadyjskim dokonywano
w czasie, kiedy rozważano wprowadzenie nowej hurtowni
danych oraz nowej platformy raportowania. Common Data
Warehouse (CDW) musiała zostać zastąpiona w czasie
12-24 miesięcy przez inną platformę Atomic Data Warehouse
(ADW). Tylko jedna litera różnicy w akronimach, natomiast
każda z platform wymagała zastosowania różnych rozwiązań
technicznych. W tym czasie wybór docelowej platformy nie
był do końca jasny. Dylemat z wyborem platformy nie miał
nic wspólnego z początkowo wyznaczonym celem, jednak
stał się bardzo istotny przy przełożeniu problemu biznesowego na technologię.

Po zakończeniu projektu kilka
milionów użytkowników przeszło na
nowy system w przeciągu weekendu
bez żadnych zakłóceń.
Niezależnie od tego jak dokładnie zdefiniowane są wymagania biznesowe, w przypadku modyfikowania kluczowych
systemów IT muszą one być dostrojone do możliwości
technologicznych. Ograniczenia technologiczne stają się
kluczowymi wskaźnikami możliwości wprowadzania zmian
oraz ich harmonogramu.
W trakcie implementacji projektu wyzwaniem stało się
zarządzanie dużą ilością zmian. W ciągu 12 miesięcy wprowadzono 9 zmian modyfikujących zakres, harmonogram

Model outsourcingu pomógł
znacząco zbalansować ten koszt
dzięki zaangażowaniu osób
z niskokosztowych lokalizacji
i koszty projektu. Niektóre ze zmian były nie do uniknięcia,
z powodu wprowadzania nowej platformy raportowania,
jednak niektóre zostały wprowadzone tylko w celu uzupełnienia luk w wymaganiach. Spójny proces zarządzania
zmianą to nieodzowny element projektu.
Przeniesienie projektu ze środowiska testowego do środowiska
„bliźniaczo podobnego” do produkcyjnego miało być testem
możliwości współdziałania zespołu oraz testem procesu
zarządzania wiedzą. Okazało się, że migracja trwała dłużej niż
przewidywano i z dużą ilością błędów. Taktyczne działania
takie jak „symulowane migracje" należy wbudować w ramy projektu, w celu podniesienia poziomu komfortu zespołu. Jednocześnie pomaga to wykształcić świadomość tego, jakie konsekwencje
może mieć wykonanie kluczowych zadań niezgodnie z najwyższymi standardami. Działania taktyczne z pewnością podniosą
koszt projektu, jednak mogą zdecydowanie złagodzić krytyczne
ryzyka – warto zatem rozważyć poniesienie tych kosztów.
Wnioski
Po zakończeniu projektu kilka milionów użytkowników
przeszło na nowy system w przeciągu weekendu bez żadnych zakłóceń.
Ten projekt trwał zbyt długo i z powodu dużej ilości zmian
zainicjowanych przez właściciela biznesowego był nieco
„otyły kosztowo”. Model outsourcingu pomógł znacząco
zbalansować ten koszt dzięki zaangażowaniu osób z niskokosztowych lokalizacji.
Przypisanie kluczowych ról osobom z Polski zadziałało pozytywnie, jako pomost łączący Klienta oraz grupę projektową
– to było praktyczne zapewnienie możliwości współpracy
częściowo w godzinach wschodnio-amerykańskich (EST)
oraz w godzinach azjatyckich. Pomogło to utrzymać dobry
dialog i nienaganny przepływ informacji między wszystkimi
interesariuszami projektu niezależnie od geograficznej
lokalizacji.
Poziom skomplikowania technicznego projektu wymagał
najwyższej klasy specjalistów z dużym spektrum wiedzy, jak
również szczegółowej znajomości wybranych technologii.
W tym przypadku specjaliści byli zaangażowani z wyspecjalizowanych centrów w różnych lokalizacjach. To kolejny
benefit zastosowania outsourcingu w globalnym klimacie.
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arge integration projects do not happen
very often in the corporation lifecycle.
When they however occur, it is due to
necessity rather than desire to perform cosmetic
lifting of core business systems. Mission critical
nature and priority of such undertakings
imply that they tend to involve way to many
stakeholders and cost a lot. It is therefore crucial
to properly balance business goals, technical
complexity and cost of introducing the change
of such magnitude.

Project resources were allocated based on the
competencies and specializations, selected from
various Global Delivery Centers, including lower
labor cost locations.
ROLE

DESCRIPTION

LOCATION

Business Owner

Realization
of business goals

Montreal

Project Manager

Plan the project,
build execution team,
manage solution
delivery

Warsaw

Solution Architect

Design technical
solution

Warsaw

Quality Assurance
Leader

Coordinate development and integration
testing

Manila

Development Team

Software development
with focus on data
warehouse and Business Intelligence (BI)

Warsaw, Shanghai,
Manila

Testing Team

Coordination of all testing effort except User
Acceptance Testing
(UAT) – support of migration to production
environment

Manila

Release
To Operation Team

UAT phase and customer support during
release to production
environment

Shanghai, Warsaw

Support Team

Support of legacy
solutions, transition
to support of newly
implemented solution

Manila, Warsaw

Problem statement
Due to legacy technologies combined with business growth, replacement of various regional
order to cash (Order/Ship/Bill) systems with
MySAP ERP solution had to be introduced in
the top Fortune 500 company. Those systems,
capturing orders and shipments of Fast Moving
Consumer Goods (FMCG), become too expensive to maintain and too error prompt. Program,
spread over 4 years, was set up to perform the
replacement of mentioned systems in Puerto
Rico, Canada and USA. This article describes
Project Manager’s view on approach taken in
fulfillment of business requirement, to develop
and implement the capability to report orders
and shipments of goods in Canada market.
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Main principles behind that structure were to:
• Have project team coverage in EST time zone.
•	Take advantage of in depth knowledge of Polish technical
team.
•	Optimize project cost structure and use skilled resources
from Asia.
•	Stay close to IT lead team working on the project from
Customer site.
Execution
Key to success to team cooperation was to clearly articulate
Roles and Responsibilities. Project scope was fairly complex
and thus leaving even small part out could diminish lot of
effort. Each team had their core responsibilities and expectations presented at the very beginning of the project during
the kick-off meeting. Golden rule is to clearly articulate
expectations towards each team member, so that everyone
involved in the project delivery can contribute at their best.
There is no way Project Manager can enforce quality work
without prior laying rules of engagement and expectations.
Challenges
Business processes were fairly similar in all markets, which
was an advantage, when comparing preceding implementation
in Puerto Rico. However change in Canada market was
performed in the same time, when new data warehouse and
reporting platform were introduced. Common Data Warehouse
(CDW) had to be replaced in the 12 to 24 month period by
Atomic Data Warehouse (ADW). Besides one letter difference
in the acronym those two platforms required different technical solutions to achieve business goals. It was uncertain
at the time, which platform should be the ultimate one for
Canada. Targeted platform dilemma had nothing to do with
initially stated objective however it became very valid when
translating business problem onto technology.

Upon completion of the project few
million users were switched over
the weekend to use a new system with
no business disruption.
Regardless how clearly business requirements are articulated
they have to be aligned with technology capabilities, when
core IT systems are modified. Technology constrains become
key indicators, how the change can be realized and in what
paste.

Outsourcing model helped
tremendously to balance the cost
out due to utilization of resources
from lower cost locations
During project implementation one of the key challenges was
to cope with large number of changes. Over 12 month period
9 changes were introduced modifying scope, schedule and
cost of the project. Some of those changes were unavoidable
due to new reporting platform, however some of them were
introduced only to cover up gaps in requirements. Coherent change management process is integral part of project
management.
Transitioning from working stage environment into business
acceptance environment with “production like data” was
designed as test of team’s capabilities, performance and
knowledge management. Mission critical task should always
be practice, by the team and thoroughly tested.
Build into your project tactical activities like “fake migration” to elevate team’s confidence and awareness of possible
consequence, when mission critical tasks are not executed
with superior quality. Those tactical activities will drive up
project cost however will definitely mitigate some of the
most critical risks.
Conclusion
Upon completion of the project few million users were
switched over the weekend to use a new system with no
business disruption.
This project was bit lengthy and due to large number of business driven changes too chubby on the cost. Outsourcing
model helped tremendously to balance the cost out due to
utilization of resources from lower cost locations, like Manila.
Assigning key roles in Poland worked well as the bridge
between customer and work force – it was very practical to
cover partially working hours in Canada, as well as to have
coverage in Asia. It helped to keep up good dialog and to smooth
information flow among all stakeholders regardless the location.
Complexity of technology required utilization of best breath
and depth of knowledge available, which in this case was
found in specialized Delivery Centers. This yet another
contribution piece that comes with outsourcing in the global
climate.
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Model cloud computing
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loud computing, czyli chmura obliczeniowa – wg. definicji Wikipedii to model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług
dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny
dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność
jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną
użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to
eliminację konieczności zakupu licencji czy
konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie
określonej usługi, np. za możliwość korzystania
z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać
zakupu sprzętu ani oprogramowania.
Chmury obliczeniowe (cloud computing) zyskują
coraz większą popularność jako zjawisko ze świata outsourcingu usług informatycznych. Ujmując
rzecz ogólnie jako usługa polega on na zewnętrznej
obsłudze środowiska informatycznego w organizacji poprzez korzystanie z „obcych” (zewnętrznych)
serwerów, mocy obliczeniowych, aplikacji czy też
oprogramowania serwerowego i użytkowego.
Zasada działania cloud computing polega na
przeniesieniu całego ciężaru świadczenia usług
IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwer i umożliwieniu stałego
dostępu poprzez komputery klienckie. Dzięki
temu ich bezpieczeństwo nie zależy od
tego, co stanie się z komputerem klienckim,
a szybkość procesów wynika z mocy obliczeniowej
serwera. Wystarczy zalogować się z jakiegokolwiek
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komputera z dostępem do Internetu by zacząć
korzystać z dobrodziejstw chmury obliczeniowej.
Aczkolwiek powyższa definicja Wikipedii wydaje się wskazywać same pozytywy ww. usług,
to jednak korzystanie z cloud computing winno
być poprzedzone analizą prawną stosowania
takich rozwiązań w biznesie i wymaga wprowadzenia do umowy stosownych zabezpieczeń,
które będą maksymalnie chroniły przekazywane
dane przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Usługa cloud computing łączy się bowiem
z przekazaniem na zewnątrz właściwie wszystkich informacji i danych użytkownika. Często
w zakres przekazywanych danych wchodzą nie
tylko dane osobowe pracowników czy klientów,
ale także know-how, dane finansowe, strategie, informacje będące przedmiotem ochrony
własności przemysłowej.
Polskie ani unijne przepisy nie definiują
outsourcingu i wykonywanie wszystkich tego
typu usług jest regulowane przez przepisy dotyczące zlecenia. Zgodnie bowiem z art. 750
kodeksu cywilnego do umów o świadczenie
usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Z kolei obowiązek zachowania tajemnic
innych przedsiębiorstw wynika głównie z treści
art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdzie wskazano, że czynem nieuczciwej
konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub
wykorzystanie cudzych informacji stanowiących
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tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
Zapisy powyższe mają jednak charakter ogólny, zaś w związku
z przekazywaniem w ramach cloud computing szeregu danych
konieczne jest określenie, jakie systemy zabezpieczeń będą stosowane i jakie będą kary za ewentualne naruszenie obowiązku
zachowania tajemnicy i chronienia tych danych.
Ciekawą próbę w zakresie wskazania zagrożeń i kwestii koniecznych do uwzględnienia a związanych z korzystaniem z chmury
obliczeniowej podjął Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (GIODO) opracowując „Dekalog chmuroluba” czyli zasady stosowania usług chmurowych przez administrację
publiczną http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/6271/j/pl. Jak wskazuje GIODO w tym dokumencie najważniejsze kwestie które należy ustalić z podmiotem dostarczającym usług cloud computing to:
1.	przekazanie użytkownikowi pełnej informacji o wszystkich
fizycznych lokalizacjach serwerów, na których przetwarzane są lub mogą być przetwarzane dane i informowanie
o ewentualnych zmianach w tym zakresie;
2.	umożliwienie pełnego dostępu do dokumentacji dotyczącej
zasad bezpieczeństwa oraz środków technicznych przyjmowanych w poszczególnych centrach przetwarzania danych;
3.	pełna informacja dotycząca podwykonawców i współpracujących instytucji mających udział w realizacji usługi chmurowej;
4.	wskazanie aby każdy z ewentualnych podwykonawców
był związany takimi samymi klauzulami umownymi jak
dostarczyciel usług chmurowych;

5.	zleceniodawca powinien pozostawać wyłącznym administratorem danych osobowych przekazanych do chmury,
decydować o celach i sposobach przetwarzania danych;
6.	dostarczyciel usługi chmurowej powinien być zobowiązany informować o wszelkich zobowiązaniach publicznych
w stosunku do policji i organów ścigania oraz służb specjalnych w zakresie przekazywania im dostępu do danych
zamieszczonych w chmurze;
7.	dostarczyciel usługi chmurowej powinien określić wspólnie ze zleceniodawcą zasady sposobu przeszukiwania,
retencji i usuwania dostarczonych danych;
8.	dostarczyciel usługi chmurowej powinien być zobowiązany do
raportowania wszystkich incydentów bezpieczeństwa danych;
9.	należy w procesie negocjacji umowy z dostarczycielem
usługi chmurowej ustalić, jakie zasady wyłączenia lub
ograniczenia odpowiedzialności dostarczyciela usługi
mogą być zastosowane przy realizacji usługi;
10.	Należy unikać przywiązania do pojedynczego dostarczyciela
usług chmurowych i jego rozwiązań technicznych. Interoperacyjność i przenaszalność danych jest podstawą dla uniknięcia „syndromu jednego dostawcy”, który musi niekorzystnie wpływać na całość korzystania z usług w chmurze.
Wszystkie wyżej wymienione zagadnienia winny być
wzięte pod uwagę przy decydowaniu się na korzystanie
z usług chmury obliczeniowej i stanowić punt wyjścia do wynegocjowania umowy, która zapewni w tym zakresie bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Cloud computing model
– legal regulations

C

loud computing, i.e. cloud-based IT services
– according to Wikipedia’s definition – is a data processing model based on utilising services provided
by a distributor (an internal department or a third party
company). Functionality here is understood as being a service (providing added value to the user) offered via given
piece of software (along with the necessary infrastructure).
This means the elimination of the need for purchasing
a license or installing and administrating over software.
The consumer pays for using a certain service, for example
the use of a spread sheet application. He need not purchase

additional hardware or software. The cloud computing
method is becoming more and more popular as a phenomenon belonging to the world of IT services’ outsourcing.
Generally speaking, as a service, it involves external
supervision over an IT environment within a given company by means of utilising “foreign” (i.e. external) servers,
data-processing capacity as well as server and utility software.
The manner in which cloud computing operates is via the
relocation of the entire burden of providing IT services
(data, software or data-processing capacity) onto a server
and granting uninterrupted access via client machines.
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Thanks to this, the safety of given resources is independent
of whatever may happen to the client computer, and dataprocessing speed depends solely on the capacity of the servers. It is enough to log on via any computer with access
to the Internet to start reaping the benefits which cloud
computing entails.

of the Cloud-computing-phile”, or the rules of using
cloud-based services in public administration structures
http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/6271/j/pl. According to
this document published by the Inspector, the major matters which need to be considered before employing this
kind of services are:

Although the aforementioned Wikipedia definition seems
to point solely to the advantages of this type of service,
implementing cloud computing should be preceded by
a comprehensive legal analysis of such a method of data
storage an processing within a company, and necessitates the introduction of certain legal safety measures into
the contract, which measures shall protect said data against
being disclosed to unauthorized persons. This is so because
cloud computing is inextricably related to making essentially akk information and user data available externally.
Commonly, the data which is being made available in
such a manner includes not only the personal information
of employees and clients, but also the so-called know-how,
financial data, strategies, information being subject to intellectual property regulations.

1.	providing the user with full information as to all physical
locations of servers where data being processed may
be kept, and keeping them up to date with respect
to possible changes in this regard;
2.	enabling full access to the documentation on safety precautions as well as the technical methods adopted by
given data-processing centres;
3.	providing complete information pertaining to subcontractors and cooperating institutions participating in the
provision of cloud-computing services;
4.	ascertaining that each potential subcontractor be bound
by the same terms and regulations as the primary
provider of cloud-computing services;
5.	the principal should remain the sole administrator of
data made available “into the cloud”, determining the
purposes for which data will be processed and stored;
6.	the cloud-computing services’ provider should be made
to inform the principal as to any requirements by the
Police as well as by other authorities to release or
disclose any ofthe data being stored “in a cloud”;
7.	the cloud-computing services’ provider should agree
upon with the principal as to the manner of browsing,
retaining and deleting of the data made available to him;
8.	the cloud-computing services’ provider should be made
to report to the principal any incidents of security
threats with regard to the data made available;
9.	in the course of negotiating a contract with a cloudcomputing services’ provider, it ought to be determined
what instances of the liability exclusion or limitation
may be applied with regard to the provider while the
services are being provided;
10.	over-dependence on any one cloud-computing services’
provider and their technological methods should be
avoided. The interoperability and transferability of data
is a must when it comes to avoiding the “single provider
syndrome”, which generally negatively impacts the process of using cloud-based services as a whole.

Neither Polish nor European Union regulations sets forth
a definition of what outsourcing is and the rendering of
all services of this kind is regulated by regulations related
to commissions. Pursuant to article 750 of the Civil Code,
contracts involving the rendition of services which are
foreseen by any other legal acts, are affected by the abovediscussed type of legal regulations. Further, the obligation
to keep confidential the information belonging to another
company mainly results from the contents of article 11
of the Act on counteracting unfair competition, which
specifies conclusively that an act of unfair competition
is the making-available, disclosure or taking advantage
of confidential information belonging to another company
or its purchase from an unauthorized person, if such an act
endangers or violates said company’s business activity.
The above-discussed regulations are however general in
nature, and the making-available of data as part of cloud
computing services’ rendition is connected with the necessity to specify what safety measures shall be applied
and what the penalties will be for any potential instances
of violation of the obligation to maintain secrecy with
regard to data being handed over.
An interesting attempt to specify the potential threats
as well as the matters which need to be considered in
connection with using cloud computing has been made by
the General Inspector of Personal Data Protection (GIODO),
who has compiled the so-called “Ten Commandments
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All of the considerations laid out above need to be taken
into account while the decision is being made whether
or not to use cloud-computing services and constitute an
absolute priority while negotiating a contract in connection
with same, which contract will ensure the safety of the data
being handed over.
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ilości danych dla europejskiego
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Wytwarzanie energii wciąż pozostaje jedną
z najbardziej regulowanych i kapitałochłonnych
gałęzi przemysłu, stawiającą czoła potrójnemu
wyzwaniu – sprostaniu normom ekologicznym,
wysokiej niezawodności i utrzymaniu cen energii na niskim poziomie, co spowodowało obniżenie marży zysku, a co z kolei zmusza wiele
przedsiębiorstw użyteczności publicznej do ponownego przeanalizowania swoich modeli biznesowych i skorzystania z Analizy Dużych Ilości
Danych jako źródła przewagi konkurencyjnej.

temat modeli zużycia energii przez konsumentów, co ogranicza ich zdolność do współpracy
z klientami, poznania ich potrzeb i wspólnego
rozwoju innowacyjnych rozwiązań, mających
na celu tworzenie wspólnej wartości za pomocą
wspólnej platformy.
Próbując otworzyć europejskie rynki mediów
w 2009 r., Komisja Europejska (KE) przeforsowała legislacyjną dyrektywę w swoim trzecim
pakiecie energetycznym, wymagającym, aby
państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE)
i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej zastosowały inteligentne liczniki i dynamiczne ceny
energii elektrycznej. Dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej przekłada się to na znaczne
początkowe inwestycje kapitałowe w produkcji
i wdrażaniu inteligentnych liczników zarówno
w przypadku klientów prywatnych, jak i przemysłowych.
Inteligentne Liczniki i Informatyka

Zmiana przepisów prawnych w Europie

napędzane przez scoreit.pl

122

Do niedawna w większości państw członkowskich Unii Europejskiej, gospodarstwa domowe były fakturowane tylko raz lub dwa razy
w roku, natomiast odbiorcy przemysłowi byli
fakturowani częściej. Niezależnie od tego,
zarówno klienci prywatni, jak i biznesowi otrzymywali tylko podstawowe informacje na temat
swojego zużycia energii, a proces pomiaru był
głównie dokonywany ręcznie. W związku z tym,
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej znajdują się w obliczu niedostatku jakości danych na
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Inteligentne liczniki zapisują dane dotyczące zużycia energii przy wysokiej rozdzielczości rzędu
15 minut lub mniej i są uważane za platformy
tworzące frameworki skoncentrowane na kliencie i na danych, systemy zarządzające reagowaniem na zapotrzebowanie i złożone strategie
biznesowe. Pomiary te powinny być gromadzone, przechowywane i przetwarzane dla celów
rozliczeniowych i innych; natłok odczytów jest
dość znaczny, tzn. jest Dużą Ilością Danych (Big
Data). Oznacza to również, że przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej muszą znacznie roz-
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szerzyć swoje Centra Przetwarzania Danych i operacje informatyczne, zwiększając w ten sposób koszty pośrednie
wdrożenia dyrektyw UE. Ponadto, aby wyciągnąć wartość
ze zagregowanych danych, przedsiębiorstwa te powinny
również opracować kompetencje Analizy Dużych Ilości Danych, aby wyodrębnić z danych wartościowe informacje.

nie ich w okresach wzrostu cen, np. w ciągu dnia, gdy ceny
energii wzrastają z powodu wzrostu popytu przemysłowego, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogłyby
wyrównać lub uniknąć nieplanowanych kosztów wytwarzania i sankcji związanych ze sprostaniem nagłym wzrostom zapotrzebowania, magazynowania i dystrybucji.

Poprzez platformę obsługującą technologie informatyczne,
agregującą dane z inteligentnych liczników, modele zużycia energii mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej do identyfikacji modeli „zużycia”
konsumentów, ujawnienia cech wspólnych w celu zaprojektowania programów motywacyjnych i dynamicznych
przedziałów cenowych, oraz dokonywania zautomatyzowanego planowania reakcji na zapotrzebowanie i transakcji
zarządzania wydajnością. Ponieważ maszyny i urządzenia
coraz częściej podłączone są do
Internetu – tzw. Internet Przedmiotów (Internet of Things –
IOT) – jest teraz możliwe także
tworzenie profili zużycia energii przez konsumentów i tworzenie modeli zużycia za pomocą danych z inteligentnych liczników, aby zasugerować przegląd techniczny, prewencyjną
konserwację, wymianę, itp.

Dane – nowa ropa naftowa
Obecnie krajobraz technologii informatycznych przemysłu
usług publicznych jest niejednorodny, cechujący się mnóstwem aplikacji stworzonych „jednorazowo”, z naciskiem
na konkretną funkcję. Pomimo ich skuteczności, zastrzeżone formaty danych, standardy i algorytmy ograniczyły zakres zastosowania tych aplikacji – ponad 75% całkowitego
kodu bazowego skierowane było na aspekty infrastruktury i tylko mniej
niż 10% dostarczało rzeczywistej funkcjonalności
w kwestii analityki.

W przyszłości konkurencyjność
zależeć będzie nie tylko od
efektywności i skalowalności
infrastruktury technologii
informatycznych, ale
także od wyodrębniania z
danych istotnych informacji
biznesowych.

Prosumenci oraz Mikro-rynki
Wraz z coraz większym zainteresowaniem energią odnawialną, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą
współpracować z gospodarstwami domowymi poprzez
dofinansowywanie ich inwestycji w alternatywne źródła
energii, takie jak panele słoneczne, pompy ciepła itp., oraz
zakup nadwyżkowej energii wyprodukowanej przez konsumentów po obniżonych cenach. Taka strategia „prosumencka”, czyli producencko-konsumencka, wymaga infrastruktury chmury obliczeniowej, systemu Zarządzania Relacjami
z Klientem (Customer Relationship Management CRM)
i innowacyjnych możliwości analitycznych do zrozumienia
i mapowania prosumentów oraz rozprzestrzenienia określonych cen poprzez segmentację Mikro-rynkową.
Przedsiębiorstwa energetyczne mogą również współtworzyć wartość dzięki kredytowaniu inwestycji klientów
w samochody elektryczne. Przedsiębiorstwa użyteczności
publicznej mogłyby nadal produkować energię na stałym
poziomie; poprzez magazynowanie nadmiaru energii elektrycznej wytworzonej w okresach niskiego popytu przemysłowego i niskich cen, na przykład w nocy, oraz rozładowa-

Jednakże inteligentne liczniki oraz towarzysząca im
infrastruktura oparta na
inteligentnej sieci otworzyły puszkę Pandory,
co oznacza, że w chwili
obecnej przedsiębiorstwa
mają do czynienia z zalewem danych z czujników, urządzeń itp. Dane te znajdują
się w archiwach o różnych „systemach zapisu”, stanowiących petabajty danych, które wymagają dalszej analizy
w celu wydobycia z nich cennych informacji. W przyszłości
konkurencyjność zależeć będzie nie tylko od efektywności
i skalowalności infrastruktury technologii informatycznych,
ale także od wyodrębniania z danych istotnych
informacji biznesowych. Tak więc, dane słusznie są uważane
za ropę naftową, która napędza nowoczesną oraz coraz bardziej scyfryzowaną gospodarkę.
Wymiary Kapitału Ludzkiego
Istnieje również rosnące zapotrzebowanie zastąpienia obecnych praktyk technologii informatycznych takimi, które
znajdą zastosowanie we wszystkich elementach łańcucha
wartości przedsiębiorstwa. Takie podejście wymaga specjalistów, którzy wykazują zrozumienie strategii Korporacyjnych, Biznesowych i Informatycznych, programowania,
rozwoju algorytmów, matematyki, nauk przyrodniczych
i społecznych – nazwanych przez Thomasa Davenporta
z Harvard Business School „Naukowcami od Danych”.
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Krótko mówiąc, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej powinny szukać takich specjalistów, którzy rozumieją
zawiłości przemysłu usług publicznych, potrafią wnikać
w problemy ze sfery biznesu, przekładać wyzwania na dające się ogarnąć mniejsze części, szukać w danych pomocniczych wartościowej wiedzy, wybrać odpowiednie modele
matematyczne do zastosowania, przetestować różne hipotezy tak, aby wybrać najlepsze rozwiązanie, czerpać wiedzę
z danych i przekonująco przekazać tę wiedzę wszystkim
zainteresowanym stronom.
Zmiana tradycji
Tradycyjnie, działy informatyczne w przedsiębiorstwach
użyteczności publicznej były uznawane za czynniki pozwalające na pełnienie podstawowych funkcji biznesowych, a nie zasoby strategiczne, dostarczające ograniczoną
ofertę usług. Działy informatyczne były konserwatywne –
niechętnie wdrażały nowe technologie bez sprawdzonego
rodowodu z obawy przed utratą ciągłości ich normalnej
działalności biznesowej.
Jednak dzisiaj analityka
biznesowa
przekształciła się w podstawową,
strategiczną
działalność
biznesową, która spełnia
różne funkcje korporacyjne i biznesowe. Działy
informatyczne, aby uzasadnić swoje dalsze istnienie
i dostarczyć wartości, są
zobowiązane do przyjęcia
tych nowych i często niestandardowych technologii, które stale zmieniają się w zawrotnym tempie.

Otwarcie drzwi dla firm outsourcingowych z branży IT
Możliwości analityki wykraczają poza sferę tradycyjnych
przedsiębiorstw użyteczności publicznej, specjalizujących
się w obsłudze elektrowni i dystrybucji energii. Przedsiębiorstwa te coraz bardziej zdają sobie sprawę, że utrzymanie
konkurencyjności polega na wyrażaniu strategii skoncentrowanej na danych, oraz że technologie informatyczne mają
zasadnicze znaczenie dla celów biznesowych. Taka strategia oferuje interesujące spostrzeżenia i rozwiązania problemów, które przedsiębiorstwa te wcześniej skategoryzowały
jako trudne do rozwiązania. Osiągnięcie dojrzałości poprzez
wewnątrzzakładową obsługę funkcji analityki upoważnia
do znacznych inwestycji w zasoby i możliwości, których
pielęgnacja i rozwój wymagają dużo czasu.
Firmy outsourcingowe i dostawcy usług mogliby rozwijać
niestandardowe rozwiązania, wykorzystując swoją wiedzę
i kompetencje do rozwiązania problemów biznesowych
przedsiębiorstw użyteczności publicznej i przełamania
impasu, który ich wewnętrzne działy IT próbują pogodzić.
Poprzez dostarczanie takich
usług, tj. Analityki Jako Usługi
poprzez chmurę, usługi analityczne dodające wartość mogą
być skutecznie dostarczane
równolegle z dotychczasowymi usługami bez żadnych
zakłóceń w ciągłości biznesowej. Ponadto dostawcy usług
mogliby dostarczyć specjalistycznej wiedzy branżowej,
kompetencji, modeli matematycznych, procesów itp. wokół analityki i świadczyć dodatkowe usługi, wyodrębniając wiedzę z odpowiednich danych ustrukturyzowanych
i nieustrukturyzowanych, korelując wewnętrzne dane
z rozdystrybuowanymi zbiorami danych publicznych, itp.

Jednak dzisiaj analityka
biznesowa przekształciła się
w podstawową, strategiczną
działalność biznesową,
która spełnia różne funkcje
korporacyjne i biznesowe.

Według Adriana Gardnera, Dyrektora Dyrekcji ds. Technologii Informatycznych i Komunikacji w Centrum Lotów
Kosmicznych NASA imienia Roberta Goddarda:

Zmiany paradygmatu

Przedsiębiorstwa będą musiały przestawić się na duże ilości danych. Firmy, które
płyną wraz z prądem natłoku informacji
przetrwają, ale tak czy inaczej będziemy
przytłoczeni.
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Obecnie dominujące wzorce Analityki Dużych Ilości
Danych tworzone są wokół paradygmatów Zaprojektuj by
Zbudować (Design to Build – D2B), które stawiają fragmenty technologii, wdrożenia starszych systemów lub
wzorce modułów w centrum rozwiązania. Podejście to jest
statyczne lub zależne od konkretnych pytań postawionych
a priori, dla których dokonuje się ograniczonej analizy.
Innowacyjne rozwiązania w oparciu o paradygmaty
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Zaprojektuj by Używać (Design to Use – D2U) stawiają
użytkowników informacji i ich zapytania w centrum projektu
rozwiązania. Ta zmiana paradygmatu, w połączeniu z potrzebą
analizy predykcyjnej i wiedzy biznesowej ukrytej w danych,
ujawnia innowacyjne przypadki biznesowe, które dostawcy usług mogliby wykorzystać do dostarczania najwyższej
wartości dla swoich klientów.

aktualnymi zbiorami danych i przyjąć pogląd przedsiębiorstwa dotyczący danych – nową perspektywę z obiecującymi zwrotami z inwestycji dla wszystkich zainteresowanych stron.

Mithun Sridharan
Przejście do prawdziwie skalowalnej analityki może mieć
miejsce jedynie wtedy, gdy aplikacje dużych ilości danych
będą działać w tandemie z dotychczasowymi aplikacjami
i algorytmami na zasadzie ad hoc – obszar, w którym
dostawcy usług mają już bogate doświadczenie.
Podsumowanie
Kończąc, przemysł usług publicznych nie mógłby już
kontynuować przechwytywania wartości z produkcji
i dystrybucji energii, ale raczej z dalszych działań zorientowanych na klienta. Aby zachować konkurencyjność, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej powinny przekształcić Technologie Informatyczne (IT) w zasoby strategiczne
i rozpocząć działania powiązane z Dużą Ilością Danych
i Analityką. Firmy outsourcingowe mogą dostarczyć ogromną wartość pomagając przedsiębiorstwom użyteczności
publicznej zrozumieć klientów, czerpać wiedzę, podejmować lepsze decyzje oparte na danych szybciej niż konkurenci, efektywniej zarządzać ich aktywami i zwiększyć zarówno ich przychody, jak i końcowy wynik finansowy.
Krótko mówiąc, dostawcy usług mogliby pomóc przedsiębiorstwom użyteczności publicznej zarządzać ich
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Infinite possibilties
for big data outsourcing
by the European utilities industry

U

tilities companies’ securities were once considered
widow-and-orphan stocks i.e. low risks assets that
promised high dividends. However, recent
European Commission regulations have led to decreasing
profit margins as utilities companies respond to the
imposed constraints.

European Union (EU) member states and utility companies to
implement smart meters and dynamic electricity pricing.
For utilities companies, this translates into substantial
upfront capital investments in manufacturing and
deploying smart meters for both, domestic and industrial
customers.

Power generation still remains one of the most regulated
and capital-intensive industries facing the triple
challenges of meeting environmental performance, high
system reliability and keeping energy prices down,
which have eroded the profit margins, forcing many
utility companies to rethink their business models and
leverage Big Data Analytics as a source of competitive
advantage.

Smart Meters and Information Technology

Regulatory shift in Europe
Until recently in most European member states, private
households were invoiced only once or twice a year, while
industrial consumers were invoiced more frequently. Regardless, both private and business customers received
only basic information about their energy consumption,
as the metering process has been predominantly a manual
operation. Consequently, utility companies face a dearth
of quality data on consumers' energy consumption patterns, which limited their ability to engage with their customers, understand their needs and co-develop innovative
solutions to create shared value via a common platform.
In an attempt to open up the European utility markets
in 2009, the European Commission (EC) pushed a legislative directive in its Third Energy package, requiring

Smart meters record energy consumption data at a high
resolution of the order of 15 minutes or shorter and
are considered platforms to architect consumer
and data-centric frameworks, Demand Response
Management systems and articulate business strategies. These measurements have to be collected, stored
and processed for billing and other purposes; the sheer
volume of readings is quite substantial a.k.a Big Data. This
also implies that the utility companies have to ratchet
up their Data Center and Information Technology operations substantially, thereby increasing the indirect costs
of implementing the EU directives. Furthermore, to derive
value from the aggregated data, these companies should
also develop Big Data analytics competences to extract
intelligence from data.
Through an IT-enabled platform that aggregates smart
meter data, energy usage patterns could be understood
to identify consumers’ usage patterns, reveal denominators to design incentive programs and dynamic pricing
slabs and execute automated demand response planning and capacity management transactions by utilities
companies. As machines and devices are increasingly
connecting to the Internet a.k.a Internet of Things (IOT),
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it is now also possible to profile consumers’ energy
consumption and usage patters from smart meter
data to propose checks, pre-emptive maintenances,
replacements, etc.
Prosumers and Micro-markets
With the ever-increasing interest in renewable
energy, utility companies could collaborate with households by subsidizing their investments in alternative
energy sources, such as photovoltaic panels, heat
pumps, etc. and purchasing consumers’ surplus energy
output at discounted prices. Such a "prosumer" i.e.
producer-consumer strategy requires cloud computing
infrastructure, Customer Relationship Management
(CRM) system and innovative analytics capabilities to
understand and map distributed prosumers and set
pricing spreads through Micromarket segmentation.
Energy companies could also co-create value by
leveraging customers’ investments in electric cars.
The utility companies could continue producing energy
at a constant level; by storing surplus electricity produced
during periods of low industrial demand and cheap prices,
for example during nights, and discharging them during
periods of higher prices, say during daytime, when
energy prices rise due to higher industrial demand, utility
companies could avoid or level unplanned generation
costs and penalties associated with meeting demand
spikes, storage and distribution.

In the future,
competitiveness hinges not
only on the IT infrastructure’s
effectiveness and scalability,
but also on extracting
relevant business insights
from data.
information. In the future, competitiveness hinges
not only on the IT infrastructure’s effectiveness and
scalability, but also on extracting relevant business
insights from data. Thus, data is rightly regarded as the
oil that powers the modern and increasingly digital
economy.
Human Capital dimensions

Data – the new oil

There is also an increasing urgency to substitute the
current IT practices with ones that spawns across
all elements of the enterprise value chain. Such an
approach requires professionals that demonstrate
a grasp of Corporate, Business and IT strategies, software
programming, algorithm development, mathematics,
natural and social sciences – what Thomas
Davenport from Harvard Business School calls, "The Data
Scientist".

Currently, the utilities industry’s IT landscape is
heterogeneous, marked by a myriad of applications
built "one-off" with emphasis on specific functionality.
Despite their effectiveness, proprietary data formats,
standards and algorithms limited these applications’
scope – over 75% of the total codebase addressed
infrastructure aspects and only less than 10% delivered
actual analytics functionality.

In short, utility companies should seek these
professionals who understand the intricacies of the
utilities industry, dissect the business problem, translate
the challenge into manageable units, look at supporting data for insights, select appropriate mathematical
models to apply, test different hypotheses to choose
the best approach, derive insights from data and cogently
communicate these insights to all stakeholders.

However, smart meters and the accompanying smart grid
infrastructure have opened the Pandora’s box, implying that companies now are faced with data deluge from
sensors, equipments, etc. These data reside in several "system of record" archives representing petabytes
of data that require further analysis to mine valuable

Changing traditions
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Traditionally, IT departments in utilities companies
were considered enablers of core business functions,
rather than a strategic asset, delivering upon a limited
service portfolio. IT departments were conservative
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– unwilling to deploy new technologies without a proven
pedigree for the fear of interrupting normal business
operations.
However today, business analytics has evolved into
a core, strategic business activity that touches upon various
corporate business functions. IT departments, to
justify their continued existence and deliver value, are
obliged to embrace these new and often unstandardized
technologies, which are continually evolving at a break-neck speeds.
According to Adrian Gardner, Director of IT & Communications Directorate at NASA Goddard Space Flight
Center:

Companies will have to morph for big
data. The companies that flow with information will survive, but we're going to be
overwhelmed.

Opening doors for IT outsourcing companies
Analytics capabilities are beyond the realms of traditional
utilities companies, whose expertise lay in operating
power plants and in distributing energy. These companies
are increasingly realizing that continued competitiveness rests in articulating a data-centric strategy and IT
is critical to meeting the business ends. Such a strategy
proffers interesting insights and solutions to problems
these companies previously categorized intractable.
Achieving the maturity to operate analytics functions
in-house mandates substantial investments in resources and
capabilities, which take time to nurture and develop.
Outsourcing companies and service providers could
develop
custom
solutions
by
leveraging
their
domain expertise and competences towards addressing
utilities companies’ pain points and breaking the
deadlock their in-house IT departments are trying to
reconcile.
By delivering these services a.k.a Analytics-as-a-Service
over the cloud, value adding analytics services could be
effectively delivered in parallel with the legacy services
with no disruptions to business continuity. Furthermore,
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However today, business
analytics has evolved into
a core, strategic business
activity that touches
upon various corporate
business functions
service providers could deliver specialized industry
expertise,
competences,
mathematical
models,
processes, etc. around analytics and render additional
services by extracting insights from relevant structured
and unstructured data, correlating internal data with
distributed public data sets, etc.
Paradigm shifts
Today, the dominant Big Data Analytics designs are
built around Design to Build (D2B) paradigms that place
pieces of technology, stovepipe implementations or
module blueprints at a solution’s core. This approach
is static or dependent on specific questions posed
a priori for which limited analysis is performed.
Progressive solutions based on Design to Use (D2U)
paradigms places information users and their queries
at the core of solution design. This shift in paradigm,
coupled with the need for predictive analytics and
business insights hidden in data, reveals innovative
business cases that service providers could leverage
to delivering superior value to their clients.

The move to truly scalable analytics can only be delivered
when Big Data applications work in tandem with legacy
applications and algorithms on an ad hoc basis – an area
that service providers already have rich experience in.
Summary
In closing, the utility industry could no longer continue
to capture value from upstream power generation and
distribution activities, but rather from downstream
customer-centric activities. To maintain competitiveness, utility companies should transform Information
Technology (IT) into a strategic asset and embark on
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Big Data and Analytics activities. Outsourcing
companies could deliver tremendous value by helping
utilities companies understand customers, derive insights,
make better data-driven decisions faster than competitors,
manage their assets more efficiently and increase both,
their top- and bottom-line.

In short, service providers could assist utility companies
overcome their current data siloes and take on an
enterprise view of the data – a new perspective with
promising returns to all stakeholders.

Mithun Sridharan
Mithun Sridharan is the Founder of Outsourcing
for SMEs PLC (www.outsourcing4smes.com), an
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Zeskanuj kod i weź udział w ankiecie

napędzane przez scoreit.pl

N

atychmiastowy dostęp do danych,
informacji biznesowych oraz zaawansowanych raportów jest koniecznością,
która warunkuje konkurencyjność firmy i jej rozwój.
To biznesowy paradygmat, z którym nikt nie
polemizuje. Okazuje się, że nowoczesne aplikacje
mobilne nie tylko gwarantują realizację tych
założeń, ale zapewniają przewagę nad konkurencją
oraz znacznie redukują koszty operacyjne, a także
zastępują pracę dziesiątek specjalistów. Warunkiem
jest wybór odpowiedniego Partnera i optymalnych
usług. Prawdziwą rewolucją i milowym krokiem
naprzód jest korzystanie bez dodatkowych inwestycji
z powyższych możliwości, poprzez outsourcer’a
usług procesów biznesowych, który przejmując od
firmy i managerów wszystkie obowiązki operacyjne
w tej dziedzinie, jednocześnie zapewnia możliwość
korzystania z nowoczesnych rozwiązań mobilnych.
Aplikacje dedykowane potrzebom
Nowoczesne rozwiązania technologiczne dla
biznesu nie powinny abstrahować od realnych
oczekiwań przedsiębiorstw. Innymi słowy, istotna
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jest rzetelna i precyzyjna weryfikacja prawdziwych potrzeb, która wytycza kierunek rozwoju
zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
Wiele firm oferujących inteligentne aplikacje korporacyjne bardzo często pomija etap zaawansowanej weryfikacji preferencji swoich potencjalnych
klientów. Tymczasem, jak podkreśla Małgorzata
Bayer, Prezes Zarządu ACC Advanced Solutions
Polska, usługodawca powinien rozwijać się
wraz ze swoim Klientem, a jego oferta powinna
być maksymalnie wszechstronna, czyli spełniać
wszystkie wymagania, bez względu na profil
biznesowy holdingów, korporacji czy też spółek
oraz ich lokalizację na biznesowej mapie świata.
Rewolucja pod ręką
Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Ta zasada
obowiązuje szczególnie w odniesieniu do biznesowego know-how, które nadaje rytm całej pracy
przedsiębiorstwa. Często procedury i standardy
spełniają swoje biznesowe role, jednak po wnikliwej analizie okazują się nieefektywne. Nowoczesne aplikacje mobilne, z których można korzystać
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za pośrednictwem laptopa, smartphone'a lub tableta, samoistnie modernizują istniejące know-how oraz zdecydowanie
dynamizują procesy biznesowe.
Mobilne narzędzia sukcesu
Aplikacje umożliwiają zarządowi oraz managerom podejmowanie natychmiastowych decyzji oraz gwarantują kompleksowy
„przegląd sytuacji". Zestawienie danych z wielu baz jednocześnie
umożliwia bardzo szybkie generowanie skonsolidowanych analiz dla całej grupy kapitałowej, centrali oraz spółek zależnych
– bez angażowania zespołu specjalistów, których zadaniem jest
integracja i przetwarzanie pojedynczych raportów.
Nowoczesne centrum dowodzenia
Zintegrowane aplikacje mobilne zarządzające informacjami
biznesowymi to prawdziwe centrum dowodzenia, które po
pierwsze przejmuje znaczną część obowiązków związanych
z zarządzaniem operacyjnym, a po drugie ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi finansowo-księgowych. Nie jest optymalnym
rozwiązaniem dla zarządu oraz managerów posługiwanie się
skomplikowanymi systemami czy też skupianie się na procesach związanych z „zarządzaniem systemem zarządzania".

... usługodawca powinien
rozwijać się wraz ze swoim
Klientem, a jego oferta
powinna być maksymalnie
wszechstronna, czyli spełniać
wszystkie wymagania, bez
względu na profil biznesowy
holdingów, korporacji czy też
spółek oraz ich lokalizację
na biznesowej mapie świata.
jami oraz utrzymaniem sprzętu wraz z oprogramowaniem,
który bardzo często w ogóle nie jest wykorzystywany) oraz
obniżeniu kosztów pozyskiwania przekrojowych analiz.
Indywidualny profil aplikacji
Spośród wielu parametrów oraz kryteriów determinujących
wybór konkretnej oferty jest jej indywidualny profil, czyli
możliwość dopasowania rozwiązań technologicznych
do realnych potrzeb przedsiębiorstwa. Inwestując w aplikacje
mobilne warto zwrócić uwagę, czy dana firma proponuje
szczegółową analizę preferencji swoich Klientów oraz
czy zapewnia merytoryczne wsparcie na każdym etapie
współpracy. Warto zwrócić uwagę na zakres funkcjonalności,
który powinien być podporządkowany konkretnym wymaganiom osób, które będą korzystały z aplikacji. O wartości
aplikacji decyduje ponadto system auto-aktualizacji oraz
możliwość elastycznej i intuicyjnej modyfikacji ustawień
– zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem biznesowym.
Inteligentna integracja

Z analiz przeprowadzonych przez ACC Advanced Solutions
wynika, że z punktu widzenia użytkownika prawdziwą
wartość aplikacji mobilnej określają trzy podstawowe kryteria: możliwości technologiczne i analityczne, przejrzystość
kompleksowych raportów oraz prostota obsługi.
Aplikacje, które oszczędzają
Korzyści wynikające z wykorzystywania aplikacji mobilnych
nie ograniczają się do optymalizacji know-how, natychmiastowego dostępu do kluczowych informacji i danych
oraz generowania profesjonalnych raportów. Inwestycje
w aplikacje mobilne bardzo szybko zwracają się i zaczynają
zarabiać przede wszystkim dzięki oszczędności czasu,
redukcji kosztów operacyjnych (m.in. związanych z licenc-

Dobra aplikacja – jako alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnych metod analitycznych – powinna posiadać możliwość
integracji z innymi systemami IT. Integracja po pierwsze zwiększa
efektywność pracy standardowych systemów, po drugie
gwarantuje szybką wymianę danych oraz optymalizuje obieg
informacji w przedsiębiorstwie, a po trzecie umożliwia
kreowanie kompleksowych i przekrojowych raportów. Bez
integracji ze standardowym oprogramowaniem aplikacje
mobilne oczywiście również spełniają swoje zadania, jednak
nie zaciągają kompletów danych niezbędnych do generowania
przekrojowych statystyk i sprawozdań biznesowych.
Przejrzysta konsolidacja raportów
Bezpośrednią korzyścią wynikającą, m.in. z możliwości integracyjnych aplikacji mobilnych jest pełna konsolidacja raportów
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z zewnętrznych i wewnętrznych obszarów biznesowych
przedsiębiorstwa. – Konsolidacja raportów uwzględniających
dane generowane w oparciu o informacje pozyskane jednocześnie
z wyciągów bankowych, systemu księgowego oraz innych
programów operacyjnych daje pełen obraz sytuacji w firmie
i znacznie ułatwia podejmowanie szybkich decyzji – mówi
Magdalena Prokopczyk, Członek Zarządu ACC Advanced
Solutions Polska. Warto zwrócić uwagę, że brak dostępu do
przekrojowych raportów często uniemożliwia lub hamuje
progres biznesowy, a czasem wręcz generuje poważne straty
finansowe. Zupełną nowością jest tworzenie skonsolidowanych
raportów z wielu baz jednocześnie, co jeszcze do niedawna
wymagało manualnego wkładu pracy działów controllingowych.
Kompleksowa oferta aplikacji mobilnych
Spółki kapitałowe, holdingi oraz duże korporacje mają podobne potrzeby. Jeśli przedsiębiorstwo decyduje się na
inwestycję w aplikacje mobilne, chce otrzymać kompleksową
ofertę, która zmodernizuje firmowe know-how we wszystkich
newralgicznych obszarach biznesowych. W związku z tym
na uwagę zasługują aplikacje ujęte w zintegrowany system,
który generuje przekrojowe raporty w wielu obszarach, przede
wszystkim podatków, księgowości, kadr i płac oraz wsparcia
biznesowego, aż po optymalizację kosztów i działania operacyjne przedsiębiorstwa.

Praca mobilna 24/7
Częste podróże służbowe oraz nielimitowany czas pracy sprawia,
że podejmowanie kluczowych decyzji jest szczególnie trudne.
Tymczasem firma musi reagować błyskawicznie na zachowania rynku oraz na bieżąco monitorować wiele wskaźników
biznesowych. Dzięki aplikacjom mobilnym zarządzanie nawet
potężną korporacją lub holdingiem nie wymaga od zarządu
i managementu wyższego szczebla obecności w biurze.
Wystarczy dostęp do Internetu oraz standardowa przeglądarka,
aby uzyskać dostęp do przekrojowych analiz i danych weryfikowanych pod kątem dowolnie wskazanych kryteriów.
Trudno kontestować wymienione korzyści, które wynikają ze stosowania aplikacji mobilnych w przedsiębiorstwach, w których
obieg danych ma kluczowe znaczenie. Problematyczna pozostaje
jedynie kwestia wyboru firmy i konkretnych rozwiązań. Wymienione w artykule kryteria powinny znacznie ułatwić weryfikację
możliwości aplikacji oraz podjęcie ostatecznej decyzji na "TAK"
lub "NIE". Outsourcing procesów biznesowych w oparciu
o aplikacje mobilne, ma zapewnić firmie wzrost efektywności,
a managerom optymalizację pracy i podejmowanie właściwych
decyzji.
Na zakończenie należy wezwać do mobilnej rewolucji,
zanim przeprowadzi ją konkurencja.

Reklama

RADOM... where opportunity costs less !

T: +48 22 564 5000
134

nr 5/2013
nr 4/2013
(September/October)
(July/August)

www.RadomOfficePark.pl

Articles

The mobile business revolution
Intelligent applications that optimize management

I

mmediate access to data, business information and advanced
reports is a necessity in the modern world, one which
determines a company’s competitiveness and its development.
This is an undeniable fact of business.

client's expectations, regardless of its corporate structure, sector
or location on the map of the business world.

Thankfully there are modern mobile applications that not only
give access to the aforementioned, but also provide a competitive
edge, greatly reduce operational costs and provide functionalities
that would otherwise require tens of specialists. The only real
consideration is the choice of an appropriate partner and optimal
services.

Those who are not moving forward are moving backwards. This
is particularly true of business know-how, because this sets the
pace of work for the entire company. Often a company's standards
and procedures serve their business roles adequately enough,
but thorough analysis reveals them to be ineffective.

The aforementioned possibilities constitute a real revolution and
a quantum leap forward, requiring no additional investment,
via a provider of business process outsourcing services. This
provider assumes responsibility for these business processes
on behalf of the firm and its managers, while providing them with
advanced mobile solutions.

A revolution at hand

Modern mobile applications, used via laptop, smartphone or tablet, independently modernise existing know-how and invigorate
business processes.

... the service provider should
meet all the client's expectations,
regardless of its corporate

Applications dedicated to real needs

structure, sector or location

Modern technological business solutions should not disregard
the client's needs. In other words, it's critical to precisely and
reliably verify a company's real needs – the ones which dictate
the direction of development of advanced technological solutions. Unfortunately, many providers of intelligent corporate
applications devote no time to verifying their potential clients’
preferences.
Meanwhile, Małgorzata Bayer, the President of the Board of ACC
Advanced Solutions Polska, emphasizes that a service provider
should grow with its client, and its offer must be as versatile as
possible. In other words, the service provider should meet all the

on the map of the business world.
Mobile tools of success
These applications allow executives and managers to make decisions instantaneously and guarantee a comprehensive “situation
overview”. The collection of information from many databases
allows the rapid generation of consolidated analyses for entire
capital groups, parent companies and subsidiaries, eliminating the need for a team of specialists to integrate and process
individual reports.
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A modern base of operations

A clear consolidation of reports

Integrated mobile applications for managing business information are, in fact, mobile bases of operations. Firstly, they handle
a large portion of the duties related to operational management.
Secondly, they facilitate optimal decision-making, thanks to the
use of modern finance and accounting tools.

One direct advantage that comes, in part, from the capabilities
of an integrated mobile application is the full consolidation
of reports from a company's outer and inner business. – The consolidation of reports generated using data acquired from bank statements, the accounting system and other operational programs, gives
a full picture of the company's situation and greatly facilitates rapid
decision-making – explains Magdalena Prokopczyk, Member of the
Board of ACC Advanced Solutions Polska.

Using complicated systems or focusing on processes related to
“managing a management system” are sub-optimal solutions for
executives or managers. According to analyses conducted by ACC
Advanced Solutions, the true value of a mobile application for
the user is determined by three basic criteria: the technological
and analytical possibilities, the clarity of comprehensive reports
and the simplicity of service.
Applications that economize
The advantages of mobile applications are not limited to optimization of know-how, immediate access to key information and
data or the generation of professional reports. Investments in
mobile applications quickly pay for themselves and start earning
a profit above all by saving time, reducing operational costs
(such as costs related to licenses and maintenance of equipment
and software, which often go unused) and by reducing costs of
cross-sectional analyses.
The individual profile of the application
Among the many parameters and criteria that determine the choice
of mobile application offer is the individual profile, or, in other
words, the ability to match technological solutions to a company's
real needs. When investing in a mobile application, it is worth considering whether the provider proposes a detailed analysis of its
clients' preferences and if it provides substantial support at every
level of the relationship. It is also worth paying attention to the
scope of functionalities, which should be dictated by the requirements of the people that will make use of the application. Furthermore, in accordance with current business demand, the value
of the application is determined by its auto-updating system as well
as the possibility of a flexible and intuitive modification of settings.
Intelligent integration
A good application – as an alternative solution for traditional
analytical methods – should be integrable with other IT systems.
Integration, first of all, increases the effectiveness of conventional
systems; second of all, it guarantees the rapid exchange of data
in a company and optimizes the flow of information; and third
of all, it allows the creation of comprehensive and cross-sectional
reports. Mobile applications can certainly serve their role without
being integrated with conventional software, but in that case they
do not receive the full set of data required for the generation of
cross-sectional statistics and business reports.
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It is worth noting that a lack of access to cross-sectional reports
often prevents or slows a business's progress, and can even
cause significant financial losses. So the creation of consolidated
reports from many databases simultaneously – something which
until recently required a manual contribution by controlling
departments – is crucial.
A comprehensive offer of mobile applications
Joint-stock companies, holding companies and large corporations
all have similar needs. If they decide to invest in a mobile
application, they want to receive a comprehensive offer which
will modernise their business know-how in all crucial areas.
Therefore they should take note of applications that are part
of an integrated system which generates cross-sectional reports in
many areas, above all taxes, accounting, HR and payroll, business
support, and optimization of costs and operations.
Mobile work 24/7
Frequent business trips and unlimited working time make it
particularly difficult to take key decisions. At the same time,
every company must react instantly to market changes and
monitor multiple business indicators on a regular basis. But thanks
to mobile applications, managing even a powerful corporation or
holding does not require greater office presence from executives
and management. An internet connection and a conventional
browser are all that are needed to access to cross-sectional analyses and data verified according to any indicators.
It is difficult to question the aforementioned advantages of mobile applications for companies where data flow is crucial. The
choice of service provider and specific solutions are all that
remain in doubt. However, the criteria enumerated in this article
should greatly facilitate the verification of a mobile application's
capabilities, simplifying the final choice between “Yes” and
“No”. The outsourcing of business processes through mobile
applications is meant to ensure increased efficiency in the
firm, and to help managers optimize performance and take
the smartest decisions.
After that, the only thing left to do is start a mobile revolution –
before the competition does it first.
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Monitoring serwisów

i serwerów internetowych

S

erwisy
internetowe
ulegają
awariom
niezależnie od skali ruchu oraz stopnia
zaawansowania rozwiązania hostingowego.
Wielkość strat w dużej mierze wynika z czasu
reakcji, który można zminimalizować za pomocą
zewnętrznego monitoringu.

Najbardziej oczywistym skutkiem niedostępności
strony internetowej są stracone zamówienia lub leady sprzedażowe. Użytkownicy, których udało się
przyciągnąć do serwisu, nie mają szans skonwertować się na sprzedaż ani kontakty. A nie mogąc
nawet zapoznać się z ofertą, natychmiast przejdą

Awarie i ich konsekwencje

na strony konkurencji – i najprawdopodobniej już
nigdy nie powrócą.

Autor / Author:
Konrad Caban,
Dyrektor Zarządzający
agencji SITEIMPULSE
– operatora serwisu
www.supermonitoring.pl.
Managing Director of
SITEIMPULSE agency,
the operator of www.
supermonitoring.com.

Zeskanuj kod i weź udział w ankiecie

napędzane przez scoreit.pl

Niedostępność lub nieprawidłowe funkcjonowanie
serwisu internetowego może być skutkiem różnych
czynników – awarii sprzętu (serwera lub urządzenia sieciowego), usterki oprogramowania (systemu
operacyjnego, pakietu serwerowego, aplikacji
internetowej) lub po prostu ludzkiego błędu. Awaria
strony może też być wynikiem działania wirusa
lub trojana – jak również ataku hakerskiego.

Konsekwencje niedostępności są najbardziej dotkliwe w czasie trwania działań reklamowych. Budżet
kampanii w chwili awarii serwisu jest marnotrawiony, ponieważ wartościowe kliknięcia (potencjalni klienci) lądują w próżni.

Niezależnie od przyczyny, każdy „downtime”
oznacza poważne konsekwencje dla właściciela serwisu – tym poważniejsze, im dłużej trwa
awaria.
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Jeżeli serwis internetowy jest aplikacją, z której stale
korzystają klienci, jej niedostępność może nawet powodować zwiększenie churnu, czyli liczby rezygnacji z usług
firmy. Nierzadko taki czas przestoju wiąże się z koniecznością
obniżenia otrzymywanego wynagrodzenia lub nawet zapłatą
kar umownych.

ocenia nie tylko popularność i zawartość strony, ale również
m.in. szybkość jej wczytywania się, nie można liczyć na to,
że zignoruje awarię. Jeżeli Googlebot przy wielu próbach
wczytania strony napotka problem – na pewno znajdzie
to odzwierciedlenie w jej rankingu w indeksie Google.
Usługi monitoringu

... skutkiem przedłużającej
się niedostępności
strony WWW jest spadek
w wynikach wyszukiwania
Google.
Oprócz klientów firma traci w tym czasie również
potencjalnych partnerów, kandydatów do pracy oraz zraża
do siebie media.
Mniej oczywistym – ale bardzo dotkliwym – skutkiem przedłużającej się niedostępności strony WWW jest spadek
w wynikach wyszukiwania Google. Wiedząc, że Google

Nie ma możliwości całkowitego wykluczenia awarii serwisu
internetowego. Zakładając, że został zabezpieczony na
wszystkie możliwe sposoby – sprzętowe i programowe
– pozostaje jeszcze tylko jedno – upewnienie się, że jeżeli
serwis „padnie”, dowiemy się o niej jako pierwsi.
To właśnie zapewniają usługi monitoringu stron internetowych. Wyspecjalizowany system co chwilę (zazwyczaj
co 1 minutę) łączy się z serwerem i podejmuje próbę
wczytania strony. W przypadku wykrycia awarii niezwłocznie wysyła powiadomienia – różnymi kanałami – emailem,
SMSem, na komunikatory internetowe.
W celu wykluczenia fałszywych alarmów (np. w przypadku awarii łączy międzyoperatorskich) systemy monitorujące
wykorzystują kilka niezależnych serwerów, działających
w różnych sieciach i lokalizacjach. Raportowane są tylko
awarie potwierdzone przez kilka stacji monitorujących.
Do serwisu monitorującego w każdej chwili można się
zalogować w celu wygenerowania raportów z historii dostępności monitorowanego serwisu. Raporty pozwalają szybko
ocenić dostępność serwisu w wybranym zakresie czasowym
– dzięki wykresom. Zawierają też szczegółowe informacje
dotyczące poszczególnych awarii – takie jak czas rozpoczęcia
i zakończenia oraz typ problemu.
Podsumowanie raportu zawsze zawiera wartość uptime, czyli
procentową dostępność serwisu w danym okresie. Miesięczną
wartość uptime można porównywać z poziomem gwarantowanym przez dostawcę hostingu w umowie typu SLA.
Usługa monitoringu staje się wtedy niezależnym narzędziem
do weryfikacji rzeczywistej jakości usług hostingowych.
Co można monitorować
Całkowita niedostępność serwisu internetowego (np.
błąd serwera lub timeout) nie wyczerpuje tematu awarii.
Strona internetowa może się wczytywać, ale jednocześnie
nie funkcjonować prawidłowo. Przykładowo, jeżeli wystąpi awaria bazy danych, mogą wyświetlić się same szablony
serwisu – bez zawartości (treści). Może też nie działać jedna
z ważnych funkcjonalności serwisu – na przykład formularz
kontaktowy lub logowania.
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Dlatego usługi monitoringu stron zawierają różne dodatkowe
funkcjonalności, m.in.: mierzenie czasów odpowiedzi serwera,
sprawdzanie obecności zdefiniowanej frazy w treści strony, testowanie formularzy, weryfikowanie poprawności plików za pomocą
sum kontrolnych.
Systemy monitorujące są w stanie sprawdzać nie tylko samą
stronę internetową – mogą też testować poprawność działania funkcji serwerowych – baz danych, poczty elektronicznej,
plików, itd.
Dostawcy usług monitoringu stron i serwerów często oferują
również rozwiązania dedykowane, czyli dostarczanie budowanych na zamówienie systemów monitorujących konkretne
funkcjonalności i procesy aplikacji klientów. Systemy takie
wykonują cyklicznie zaprogramowane czynności, przechodząc
przez zdefiniowaną ścieżkę działań w aplikacji, wykrywając
nieprawidłowości na różnych etapach procesu.

... usługi monitoringu stron
zawierają różne dodatkowe
funkcjonalności, m.in.:
mierzenie czasów odpowiedzi
serwera, sprawdzanie
obecności zdefiniowanej frazy
w treści strony, testowanie
formularzy, weryfikowanie
poprawności plików
za pomocą sum kontrolnych.

Koszty i dostawcy
Podstawowy monitoring można uruchomić w ciągu kilku
minut – rejestrując się i konfigurując usługę online. W większości
przypadków można liczyć na minimum 2 tygodnie bezpłatnego okresu próbnego na przetestowanie usług. Po upływie okresu
testowego nadchodzi czas na podjęcie decyzji i ewentualne
złożenie zamówienia.

Przy wyborze dostawcy
oprócz cen, zakresu
funkcjonalności i portfolio
klientów warto wziąć pod
uwagę lokalizacje stacji
monitorujących.
Trzeba pamiętać, że usługi monitoringu stron rozliczane są według
liczby adresów URL lub IP. Oznacza to, że żeby oprócz strony głównej monitorować również kilka podstron, należy
policzyć wszystkie adresy i na ich podstawie wybrać pakiet
subskrypcji usługi. Podobnie w sytuacji, kiedy oprócz dostępności
strony istnieje potrzeba monitorowania np. usług serwerowych,
działających na różnych numerach portów.
Przy wyborze dostawcy oprócz cen, zakresu funkcjonalności
i portfolio klientów, warto wziąć pod uwagę lokalizacje stacji
monitorujących. O ile dla lokalnego serwisu internetowego
– skierowanego do polskich użytkowników – spokojnie wystarczą
3 stacje znajdujące się w różnych miastach Polski, o tyle serwis
o zasięgu globalnym powinien być monitorowany przez sieć złożoną z serwerów zlokalizowanych w różnych częściach świata.
Możliwość minimalizacji konsekwencji awarii serwisów
i serwerów internetowych kosztem kilkuset złotych w skali roku
to wydatek, nad którym chyba nie trzeba się długo zastanawiać.
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Monitoring sites
and web servers

W

ebsites fail regardless of the volume of traffic and of
how advanced the hosting solution is. The amount
of losses depends to a large extent on the time of response, which can be shortened with the help of external monitoring.
Failures and their consequences
Website unavailability or malfunctioning can be caused by
various factors, such as hardware failure (of a server or network
device), software fault (of an operating system, server package
or web application) or simply a human error. The source of a website failure can also be a virus or Trojan as well as a hacker attack.

The most obvious result
of website unavailability
are lost orders or sales
leads.
During a failure the company – apart from clients – also loses potential partners and candidates for the job and puts the media off.
A less obvious but a very serious consequence of prolonged downtime is a decrease in Google search results. Given the fact that
Google assesses not only website popularity and content but also
such things as website loading time, you can’t count on that it will
ignore the failure. If Googlebot encounters a problem trying many
times to load a website this will surely affect website ranking
in Google index.
Monitoring services
It’s impossible to completely rule out a website failure. If the website is secured in every possible way – as far as both hardware and
software are concerned – what remains is only one thing: to make
sure you’re the first to know when your website is down.

Regardless of the reason, each downtime event means serious
consequences for a website owner. They are the more serious, the
longer the downtime.
The most obvious result of website unavailability are lost orders
or sales leads. The users who were successfully driven to the website have no chance to be converted to sales or leads. And when
they’re even unable to see what’s on offer they will immediately
go to a competitor’s website and most probably never come back.
The consequences of unavailability are the most severe during an
advertising campaign. When a website fails the campaign budget is
wasted because valuable clicks (prospects) end up in an empty space.
If a website is an application which is regularly used by clients, its
outage may even cause an increase of the churn rate, i.e. the number of cancellations of company services. Such a downtime frequently involves a necessary pay cut or even liquidated damages.

You can do that by using website monitoring services. Every moment (usually every 1 minute), a specialised system connects to
the server and tries to load the website. In the case it finds a failure
it immediately sends notifications using different channels: via
email, SMS or to an instant messenger.
In order to rule out false alarms (e.g. when inter-operator connections fail) monitoring systems use several independent servers
that operate in different networks and locations. Only the failures
that are confirmed by several monitoring stations are reported.
You can any time log in to the monitoring service to generate
availability history reports of the monitored website. The
reports allow you to quickly assess your website availability within
a selected time period – thanks to charts. They also include
detailed information about individual failures, such as failure start
and end time as well as the type of the problem.
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... a very serious consequence
of prolonged downtime is
a decrease in Google search
results.
A report summary always includes an uptime value, i.e. website
availability in percentages within a given period of time. A monthly uptime value can be compared with the level guaranteed by
the hosting provider in SLA. The monitoring services thus become
an independent tool to verify the real quality of hosting services.

The monitoring systems are able to check not only the website
itself but they can also test whether server functions databases,
email, files etc. – work correctly.
Providers of website and web server monitoring services also
often offer dedicated solutions, i.e. built-to-order systems that
monitor specific functionalities and processes of clients’ applications. Such systems cyclically perform preset actions, while
following a defined action path in an application, and find defects
at different stages of the process.

website monitoring services
include various additional
functionalities which allow
you, for instance, to measure
server response times, check
whether there is a defined
phrase in the website content,
test forms, verify whether files
are correct with the help of
checksums etc.
Costs and providers
Basic monitoring can be started in a matter of minutes: you
register and configure the service online. In most cases you can
count on a minimum of 2 weeks of a free trial period to try out
the services. After the trial period has expired there comes a time
to take a decision and possibly to place an order.

What can be monitored
Total website unavailability (e.g. server error or timeout) doesn’t
exhaust the subject of failures. A website may load but at the same
time it may not function properly. For example, if a database failure
occurs, it’s possible that you will view only website templates
and no content. It’s also probable that one of important website
functionalities won’t work, such as a contact form or log in form.
That is why website monitoring services include various additional functionalities which allow you, for instance, to measure
server response times, check whether there is a defined phrase
in the website content, test forms, verify whether files are correct
with the help of checksums etc.
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You have to remember that website monitoring services are billed
by the number of URL or IP addresses. That means that in order
to monitor a home page plus some subpages you have to count all
addresses and on the basis of that choose a subscription package.
A similar situation arises where apart from website availability
you need to monitor, for example, server services working on
different port numbers.
When choosing a provider, it’s good to take into account – aside
from prices, range of functionalities and a client portfolio – locations of monitoring stations. While for a local website – directed
at Polish users – 3 stations located in different cities of Poland are
really enough, a global website should be monitored by a network
composed of servers located in different parts of the world.
Minimising the consequences of website and web server failures
costs a few hundred zlotys per year, which should be an expense
you don’t need to think over for a long time.
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