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Szanowni Czytelnicy,

Dear Readers,

Rok 2013 był rokiem wielu premier i jeszcze większej
liczby ciekawych wydarzeń. Swoją działalność uruchomiła
Fundacja Pro Progressio, tworząc Klub Outsourcingu
i na szeroką skalę rozpoczynając promocję i edukację
outsourcingową w Polsce. Polish Outsourcing Forum
po raz pierwszy zostało zorganizowane poza granicami
naszego kraju. W murach Szkoły Głównej Handlowej
odbyła się pierwsza edycja Outsourcing Market Leaders
Academy, a kilka uczelni wyższych uruchomiło studia
i cykle wykładów z dziedziny outsourcingu. Konferencje
ASPIRE i ABSL gromadzą coraz większą liczbę delegatów,
w tym również znakomitych gości spoza granic Polski.
SSON (The Shared Services & Outsourcing Network)
na stałe wpisał realizację wydarzeń outsourcingowych
w Polsce i innych krajach regionu CEE.

2013 was the year of many premiers and even more
interesting events. Pro Progressio Foundation started
its activities by opening Outsourcing Club as well
as by promoting outsourcing providers and educating
about industry in Poland. Polish Outsourcing Forum has
been organized outside of Poland and Warsaw School
of Economics started Outsourcing Market Leaders
Academy. Other Polish Universities also initiated BPO
and outsourcing education programs. ASPIRE and ABSL
conferences became very popular industry events and
group much wider group of Polish and international
delegates. SSON (The Shared Services & Outsourcing
Network) also moved a rage of events into Poland and
CEE Region.

Po raz pierwszy zorganizowano także Targi Outsourcingu,
a nowoczesne usługi dla biznesu stały się też tematem
przewodnim Europejskiego Forum Gospodarczego
w Łodzi. To tylko wybrane istotne wydarzenia
z minionego roku, a było ich znacznie więcej.

First time in Polish history there were organized
Outsourcing Fairs and business process outsourcing
became the main topic of the European Economy
Forum in Lodz. Those are only selected important events
that have been organized in 2013 and there were many
many more.

Na
odświeżonych
stronach
Outsourcing&More
prezentujemy Państwu opinie ekspertów branży
outsourcingowej w odniesieniu do roku 2013.
Wprowadzamy także nowe sekcje tematyczne, w tym
te związane z profilami stanowisk pracy, jakie oferuje
sektor outsourcingu. Stałe dwie kolumny, które będziemy
prezentować w roku 2014 będą dotyczyć ergonomii
pracy i prezentacji budynków biurowych idealnie
dostosowanych do potrzeb branży outsourcingowej.

On renewed pages of Outsourcing&More we are presenting
you opinions of the outsourcing industry experts in relation
to 2013. We are also introducing new sections, including
such areas like description of outsourcing industry
employee profiles. During all 2014 we will present you
two fixed cycles of articles focused on work place
ergonomics and modern office spaces dedicated to the
requirements of BPO/SSC and other types of outsourcing
services.

W bieżącym numerze zapraszamy na ciekawy i inspirujący
wywiad z Waldemarem Olbrykiem – Prezesem Skanska
Property Poland oraz artykuł Rafała Jarosza w nowym
cyklu publikacji „Akademia Outsourcingu”, a także
materiał dotyczący coworkingu i kolejną dawkę porad
prawnych.

In the current issue we’d like to invite you to get familiar with
interesting and inspiring interview with Waldemar Olbryk
– General Manager of Skanska Property Poland; Rafał Jarosz
writes article in our new section of “Outsourcing Academy”
and on following pages you can find publication concerning
coworking and legal advisory.

Życząc Państwu udanego roku 2014, owocnego w wiele
sukcesów zawodowych, zapraszam do lektury nowego
wydania Outsourcing&More.

Wishing you many successes and business opportunities
as well as very fruitful 2014, we present you the brand new
Outsourcing&More.
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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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Mapa inwestycyjna Polski
Z głównych wniosków zawartych w raporcie
wynika, że mapa inwestycyjna naszego kraju
nie zmienia się znacząco od lat. Obserwuje
się jednak zmniejszenie dystansu najlepiej ocenianego obszaru inwestycyjnego, tj.
Mazowsza, do innych województw polskich.
I tak wśród najszybciej goniących Warszawę
znalazły się województwa: dolnośląskie,
śląskie, małopolskie, pomorskie i wielkopolskie. Raport został opracowany na zlecenie
PAIiIZ przez Centrum Analiz Regionalnych
i Lokalnych pod kierunkiem prof. dr hab.
Hanny Godlewskiej-Majkowskiej z SGH.

Uniwersytet Łódzki rozpoczyna program
„Absolwent VIP”
Władze Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczynają program „Absolwent VIP”.
Znani wychowankowie uczelni będą patronami 20. najlepszych studentów.
To nowość w naszym mieście, ale nie na świecie. Uniwersytet Łódzki szuka
mentorów dla swoich najzdolniejszych studentów. Będą nimi absolwenci
tej uczelni, odnoszący sukcesy w życiu zawodowym. Cykl swoim wykładem
eksperckim zaczął już Krystian Bestry, dyrektor Infosys BPO Poland, który
ukończył Wydział Zarządzania UŁ. W planach jest zaangażowanie takich
wychowanków Uniwersytetu jak: Marek Belka (były premier i minister finansów – absolwent Wydziału EkonomicznoSocjologicznego),
Witold
Orłowski
(były doradca ekonomiczny prezydenta
RP – także „Ek-soc”), Cezary Grabarczyk
(wicemarszałek Sejmu, były minister
transportu – Wydział Prawa i Administracji)
oraz Tatiana Okupnik (piosenkarka –
Wydział Filologiczny).
Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl

Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl

Volkswagen Group Polska
podpisał umowę
Volkswagen Group Polska, oficjalny importer marek VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche
i VW Samochody Użytkowe w Polsce, podpisał umowę dot. budowy nowoczesnego
centrum logistycznego w Komornikach, koło
Poznania. Obiekt o powierzchni 30 000 m2
powstanie w ramach kompleksu SEGRO
Logistics Park Poznań.

Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl
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Duża firma szuka 700 pracowników
Dobre wieści z łódzkiego rynku pracy, zwłaszcza dla młodych osób. Firma
Tax Care, która należy do Getin Holding, zajmuje się księgowością oraz
doradztwem finansowym i obsługuje małe i średnie firmy, szuka aż 700
doradców telefonicznych. Przy alei Piłsudskiego 5 w Łodzi powstaje call
center tej firmy, a zadaniem pracowników będzie przedstawianie oferty
przedsiębiorstwa i umawianie klientów na spotkania z doradcami.
Rekrutacja właśnie się rozpoczyna. Kandydaci do pracy w roli doradców
telefonicznych nie muszą mieć wielkich umiejętności ani fachowego
wykształcenia, związanego z finansami. Firma nie zdradza, ile zarobią
przyszli doradcy, wiadomo jedynie, że otrzymają pensję plus prowizję,
która będzie zależna od rezultatów ich pracy. W innych call centers w Łodzi
podstawowa pensja to z reguły najniższe krajowe wynagrodzenie lub kwota
niewiele od niego wyższa. Mając spory staż pracy, można zarobić ok. 3 tys.
zł brutto. Tax Care zapewnia pakiet medyczny i kartę, która umożliwia wstęp
do siłowni i na baseny w całym kraju.
Tax Care nie jest jedyną firmą, która
zatrudnia. Tylko w tym roku sto osób
znalazło pracę w łódzkim magazynie
Rossmanna, tu też znajduje się centrala
firmy, która w całym kraju ma ponad 800
sklepów. W tym roku zostało otwartych
ponad 150 sklepów tej sieci w Polsce.
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Bayer rozszerza działalność w Polsce
Bayer Service Center Gdańsk rozszerza swoją działalność, przejmując usługi księgowe dla kolejnych krajów Europy oraz powiększa wynajmowaną powierzchnię
biurową w kompleksie Olivia Business Centre o dodatkowe 1000 m2. Obecnie
centrum obsługuje procesy księgowe już 14 oddziałów Bayer zlokalizowanych
m.in. w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, oraz krajach skandynawskich
i na Węgrzech. Docelowo, do końca 2015 roku,
gdański oddział będzie obsługiwał spółki
w ponad 20 krajach Europy, w tym Niemczech
i Rosji. Siedziba Service Center Gdańsk firmy
Bayer mieści się w budynku Olivia Tower
w kompleksie Olivia Business Centre. Ulokowana jest na 7 i 8 piętrze, zajmując łącznie
około 2500 m2.
Więcej informacji na

Niezmienny wysoki
popyt na programistów
Prawie połowa ofert pracy w listopadzie 2013 roku była adresowana do
specjalistów IT. Sektor ten przez cały
2013 rok zajmował pierwsze miejsce
w cyklicznych analizach portalu. Po nich
najchętniej poszukiwani są pracownicy
z branży finanse i bankowość, inżynierowie oraz osoby do sektora sprzedaży.

www.outsourcingportal.pl

Raport Barometr Flotowy 2013

Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl

Corporate Vehicle Observatory (CVO) to międzynarodowy raport flotowy, przygotowany
przy wsparciu instytutu CSA w oparciu o niezależne badania rynków w Europie i wybranych krajach świata. W 2013 roku badanie „Barometr Flotowy” zostało przeprowadzone
w szesnastu krajach: Belgii, Brazylii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indiach,
Luksemburgu, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii
i we Włoszech. Niemal pięć tysięcy respondentów
zostało podzielonych na cztery grupy, w zależności
od liczby zatrudnionych osób. Jedną z cech raportu
jest także jego cykliczność: badania są prowadzone
i publikowane co roku, z ustaloną dla każdego
kraju liczbą wywiadów. Pozwala to na dokonanie
analiz ewolucji poszczególnych produktów i usług
Więcej informacji na
na rynku flotowym na przestrzeni kilku lat.
www.outsourcingportal.pl

Centra usług wspólnych
w administracji
publicznej?
Jeszcze około dwóch miesięcy potrwają
prace resortu administracji i cyfryzacji
nad tzw. ustawą samorządową. Jej wdrożenie, które nastąpi prawdopodobnie na
początku 2015 roku, może przynieść
samorządom nawet 1 mld zł oszczędności rocznie m.in. dzięki centrom
usług wspólnych, umożliwiającym samorządom wspólną obsługę administracyjną, finansową czy IT.

Nowa lokalizacja dla biznesu
Z właśnie opublikowanego raportu Walter Herz wynika, że miastem, które ma duże
szanse, aby stać się ważnym ośrodkiem biznesowym jest Radom. Niższe koszty
wynajmu powierzchni i zatrudnienia w zestawieniu z wysoką podażą powierzchni
komercyjnych, czynią to miasto ciekawą alternatywą dla oddalonej o zaledwie 100 km Warszawy.
Radom jest drugim co do wielkości miastem
w województwie mazowieckim. Blisko jest z niego
nie tylko do stolicy, do której można szybko dojechać ekspresową trasą S7. Radom ma również
wygodne połączenie z Krakowem (200 km),
Więcej informacji na
Łodzią, Lublinem i Rzeszowem.

Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl

www.outsourcingportal.pl
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Outsourcingowy
przewodnik po Białorusi
Niemieckie Stowarzyszenie Outsourcingu (Deutsche Outsourcing Verband)
regularnie publikuje raporty, analizy
i inne opracowania przybliżając międzynarodowym inwestorom klimat inwestycyjny i outsourcingowy poszczególnych
lokalizacji na całym świecie. W cyklu
„Outsourcing Guide” właśnie pojawił się
raport dotyczący Białorusi. Jest to 47 stronicowe opracowanie przygotowane przez
DOV we współpracy z portalem dev.by

Bloomberg Businessweek a także Financial Times
o Polsce
„Bloomberg Businessweek” a także „Financial Times” – w ramach dodatku
Invest in Poland – opublikowały cykl artykułów o Polsce, w których
podkreśla się owocne zmagania naszego kraju ze skutkami kryzysu
finansowego. Polska jest przedstawiona przez zagraniczne media jako
„wyspa ekonomicznego sukcesu”, miejsce, w którym zarówno firmy jak
i pracownicy myślą inaczej – chcą rozwijać swoje biznesy, a nie je likwidować.
Jak informuje „Financial Times”, polska
gospodarka rozwija się dynamicznie
w wielu sektorach. Zwraca się uwagę na
fakt, że Polska jest czwartym na świecie
eksporterem mebli – ustępuje pod tym
względem tylko Chinom, Niemcom
i Włochom, wyprzedzając nawet Stany
Więcej informacji na
Zjednoczone.
www.outsourcingportal.pl

Domaniewska 45 w Warszawie ma nowego
zarządcę
Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl

Outsourcing usług
dla branży medycznej
Niejednokrotnie jednoosobowe działalności
gospodarcze, prowadzone przez lekarzy
specjalistów, a także przychodnie, szpitale
czy kliniki potrzebują wsparcia w zakresie
obsługi pacjentów. Outsourcing usług dla
branży medycznej jest więc szansą na
skuteczniejszą
i
bardziej
efektywną
komunikację.

Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl
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CBRE, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, została
wybrana na zarządcę budynku Domaniewska 45 w Warszawie. To kameralny budynek
biurowy, który powstaje na warszawskim Mokotowie. Budynek będzie oferować
ok. 10 000 m2 powierzchni biurowej oraz ponad
150 miejsc parkingowych. Położenie budynku
zapewnia dogodny dostęp do środków komunikacji miejskiej, a bliskość metra Wilanowska oraz
stacji Szybkiej Kolei Miejskiej umożliwia sprawny
dojazd do innych części miasta. W zasięgu
6 minut drogi znajduje się także międzynarodowe
Więcej informacji na
lotnisko im. Fryderyka Chopina.
www.outsourcingportal.pl

Sektor Business Process Outsourcing motorem
dla rynku powierzchni biurowych w Polsce
Zdaniem ekspertów CBRE, największej na świecie firmy doradczej w sektorze nieruchomości komercyjnych, w 2013 roku motorem polskiego rynku powierzchni
biurowych był sektor BPO (Business Process
Outsourcing, czyli nowoczesne usługi dla
biznesu) i trend ten powinien utrzymać się
w kolejnym roku. W Polsce rośnie liczba projektów BPO, między innymi dzięki sprzyjającej sytuacji na rynku pracy, dostępności
nowoczesnych powierzchni biurowych oraz
prężnym ośrodkom akademickim w miastach
Więcej informacji na
www.outsourcingportal.pl
regionalnych.
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Poland – the island of economic success
"Financial Times" – in the” Invest in Poland” supplement – and "Bloomberg Businessweek" published a series of articles about Poland in which they underline
the successful struggle of Poland with the effects of the financial crisis.
"The island of economic success" – that is the picture of Poland in foreign media.
Poland is a place where both, companies and employees think the same – they
want to grow their businesses, not liquidate
them. According to the "Financial Times", the
Polish economy is developing rapidly in many
sectors. Media underline the fact that Poland
is the world's fourth largest exporter of furniture – after China, Germany and Italy. Even
ahead of the United States.

Report Business Process
– Managed & Outsourced
This issue of The Outsourcing Journal
Special Editions is focusing on business process outsourcing and business
process management topics with contributions from German, American, Dutch,
British, Bulgarian and Portuguese
authors. German Outsourcing Association presents on 93 pages shared knowledge, market information, solutions
and best practices in BPO and BPM.

More information
www.outsourcingportal.eu

CBRE to manage the Domaniewska 45
building in Warsaw
CBRE, the world’s leading real estate advisory firm, was appointed as the property manager
of the Domaniewska 45 building in Warsaw, Poland.
Domaniewska 45 is a chamber office building that is being developed in Warsaw’s Mokotow
district. The Property will offer ca. 10,000 sq m of
office space and over 150 parking places. The location provides easy access to public transport, and
proximity of Wilanowska underground and Fast
City Railway stations enable convenient transportation to other parts of Warsaw. Warsaw International
Chopin Airport is a 6 minute drive from the Property. The delivery of Domaniewska 45 is planned
More information
www.outsourcingportal.eu
for Q1 2014. The investor is ASD Real Estate.

More information
www.outsourcingportal.eu

Outsourcing Guide
Belarus
German Outsourcing Assciation (GOA)
presents with the Outsourcing Guide
Belarus the capabilities and actors of
the Belarus IT Industry. GOA informs
about market, conditions and actors
and show case unique solutions
invented by Belarus service industry
experts in the form of case studies and
project reports.

BPO sector driving the office market in Poland
According to experts at CBRE, the world’s largest commercial real estate
services company, in 2013 the Polish office market was driven by growth in the
BPO sector (Business Process Outsourcing) and the trend is expected to continue
throughout 2014. The reasons for the growing
number of BPO projects in Poland include
a favourable situation on the labour market,
availability of modern office space and strong
academic centres in regional cities. Due to
the rapid expansion of the sector worldwide,
the sophistication and complexity of the
services rendered in the biggest office hubs
More information
www.outsourcingportal.eu
in Poland is constantly increasing.
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Outsourcing Business Networking
– 21 listopada 2013

F

undacja Pro Progressio rozpoczęła nową inicjatywę,
mającą na celu budowanie relacji między dostawcami
usług outsourcingowych i ich odbiorcami. Projekt
ma na celu połączenie dostarczania wiedzy o outsourcingu
z możliwościami nawiązywania relacji biznesowych.
Outsourcing Business Networking, to doskonała okazja do
odprężenia się po pracy i spędzenia wieczoru w towarzystwie
ekspertów z wielu dziedzin outsourcingu. Pierwsza edycja
Outsourcing Business Networking miała miejsce w dniu
21 listopada w Pure Sky Club w Warszawie. Przy lampce wina
przedstawiciele wielu dziedzin outsourcingu, ale także i firmy
korzystające z usług outsourcingowych, mieli okazję spędzić
ze sobą kilka godzin na wspólnych rozmowach i omawianiu
potencjalnych obszarów współpracy.
Spotkanie rozpoczęło się wspólnym wystąpieniem Piotra
Rutkowskiego, Partnera w SourceOne Advisory oraz Wiktora
Doktór – Prezesa Fundacji Pro Progressio, poświęconym procesowi
„wybierania żony”, … a tak naprawdę była to prezentacja procesu
wyboru i doboru partnera outsourcingowego, przedstawiona
z lekką nutą humoru. Wystąpienie w modelu stand-up trwało
około 20 minut, po czym, przy wspaniałej muzyce Zespołu
Lindsay Martella uczestnicy spotkania kontynuowali rozmowy
wyszukując pośród obecnych partnerów biznesowych.
Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele takich
podmiotów jak np. Immobel, PISA, Integrated Outsourcing
Solutions, Kancelaria Chudzik i Wspólnicy, City Core, XPlan,
Marketplanet, Outsourcing&More, Harvey Nash, Custcom,
Klinika Call Center, Jones Lang LaSalle, Kelly Services,
Devonshire, British Telecom, Kinnarps, Walter Herz, HR Partner,
Infovide, ClaimStormGloramvic, Focus Telecom, Hillway,
OutsourcingPortal, Mensys, CBRE, Testineo oraz wielu innych.

Goście Outsourcing Business Networking przyjechali na spotkanie z Warszawy, Gdańska, Łodzi oraz Kielc.
Rozmowy w kuluarach dotyczyły wielu dziedzin outsourcingu,
a wśród nich kwestii kadrowo-płacowych, rekrutacyjnych,
zarządzania procesami w call i contact center, atrakcyjności
inwestycyjnej w mniejszych miastach (na przykładzie Kielc),
polskiego rynku powierzchni biurowych klasy A, usług
typu fit-out, prawnych zagadnień outsourcingu, zarządzania
zmianą.
Trzech szczęśliwców wylosowało nagrody książkowe
wydawnictwa One Press. Pro Progressio realizując swoje
cele statutowe wspiera edukację i stąd nagrody w loterii
wizytówkowej w postaci wartościowych i merytorycznych
książek znanych autorów. Książki, które były nagrodami dla
uczestników spotkania to:
• Inwestycje zagraniczne, autor: Magdalena Stawicka,
• Metoda Running Lean, autor: Ash Maurya,
•	Strategiczne zarządzanie sprzedażą, wielu autorów, wydanie
Harvard Business Review Polska.
Zainteresowanie inicjatywą Outsourcing Business Networking
udowodniło, że na rynku brakuje inicjatyw mających na celu
swobodne zapoznawanie się z tematyką outsourcingową.
Obecność zarówno dostawców usług, odbiorców, branży
szkoleniowej,
przedstawicieli
szkół
wyższych
oraz
reprezentantów stowarzyszeń branżowych doskonale pokazała
dla kogo i w jakim stopniu wiedza o outsourcingu jest potrzebna.
Spotkania Outsourcing Business Networking są zaplanowane
w cyklach miesięcznych, a ich tematyka oraz miejsce spotkań
będzie na bieżąco komunikowana na stronach OutsourcingPortal
oraz Fundacji Pro Progressio.
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Outsourcing Business Networking
– 21th November 2013

T

he Pro Progressio Foundation has launched a new initiative
aimed at building relationships between outsourcing
service providers and their customers. The project aims
to combine the provision of knowledge about outsourcing with
opportunities to establish business relationships. Outsourcing
Business Networking is a great opportunity to relax after work
and spend the evening in the company of experts from various
fields of outsourcing. The first edition of Outsourcing Business
Networking took place on 21 November at the Pure Sky Club
in Warsaw. While enjoying a glass of wine, the representatives
of many areas of outsourcing, but also companies using outsourcing
services had the opportunity to spend a few hours together
in conversations and discuss potential areas of co-operation.
The meeting began with a speech from Piotr Rutkowski, a Partner
at SourceOne Advisory, and Wiktor Doktór – the President
of the Pro Progressio Foundation. The speech was dedicated to
the process of finding a wife ... but it really was a presentation
of the process of selection and matching of an outsourcing
partner, presented with a hint of humor. The presentation
in the stand-up model lasted for about 20 minutes, and
afterwards, accompanied by great music of the Lindsay Martell
Band, the participants continued the talks, looking for business
partners for themselves.
Among the participants were representatives of such entities
as Immobel, PISA, Integrated Outsourcing Solutions, Kancelaria
Chudzik i Wspólnicy, City Core, XPlan, Marketplanet,
Outsourcing&More, Harvey Nash, Custcom, Klinika Call Center,
Jones Lang LaSalle, Kelly Services, Devonshire, British Telecom,
Kinnarps, Walter Herz, HR Partner, Infovide, ClaimStormGloramvic,
Focus Telecom, Hillway, OutsourcingPortal, Mensys, CBRE,
Testineo and many more. The Outsourcing Business Networking

guests arrived for the meeting from Warsaw, Gdańsk, Łódź and
Kielce.
The behind-the-scenes talks concerned many areas of
outsourcing, and among them, the issues of human resources
and remuneration, recruitment, process management in call and
contact centers, investment attractiveness in smaller cities, with
Kielce serving as an example, the Polish market of Class A office
space, the fit-out type of services, legal issues of outsourcing,
change management.
Three lucky people won books from the publisher One Press.
In carrying out its statutory objectives, Pro Progressio supports
education and hence the lottery prizes in the form of valuable
and substantive by books known authors. The books that were
prizes for the participants of the meeting are:
•	Inwestycje zagraniczne (Foreign investments), author:
Magdalena Stawicka
•	Running Lean, author: Ash Maurya
•	Strategic sales management, multiple authors, Harvard
Business Review Polska edition
Outsourcing Business Networking proved that the market lacks
initiatives aimed at free familiarity with the subject of outsourcing.
The presence of both the service providers, buyers, training
industry, representatives of higher education and representatives
of industry associations perfectly revealed to whom and to what
extent the knowledge of outsourcing is necessary.
The Outsourcing Business Networking meetings are scheduled
on a monthly basis, and the topics and the meeting place will
be communicated on the OutsourcingPortal and Pro Progressio
Foundation websites.
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Granice Outsourcingu w licencjonowanych
instytucjach finansowych – 27 listopada 2013

W

dniu 27 listopada 2013 r. w Cup of Finance (Warszawa) odbyło się trzecie Śniadanie Biznesowe zorganizowane przez Fundację Pro Progressio. Patronem
spotkania był Związek Banków Polskich, a Partnerem Merytorycznym – Kancelaria Chudzik i Wspólnicy.
Podczas spotkania temat outsourcingu był poruszany na wielu
płaszczyznach, a wśród zebranych gości znaleźli się też przedstawiciele Mellon Poland, Devonshire, Stowarzyszenia Compliance
Polska oraz mediów.
Wprowadzenia dokonała Pani mecenas Noemi Chudzik, która
zaprezentowała pełną paletę możliwości i ograniczeń, przed
którymi stoi sektor finansowy w relacjach z dostawcami różnych
usług outsourcingowych. Po prezentacji zebrani goście mogli zapoznać się z opinią i zakresem możliwych działań outsourcingowych,
prezentowanych przez wielu znakomitych ekspertów. Pierwszą
osobą, która wyraziła swoje optymistyczne podejście do praktyk
outsourcingowych i wręcz stwierdziła, iż sektor bankowy
będzie zwiększał swoje relacje z branżą outsourcingową był
Dyrektor Zarządzający Centrum Prawa Bankowego i Informacji
– Pan Andrzej Wolski.
Do wymiany poglądów włączyli się Pan Veit Martin, Dyrektor
Sprzedaży w CERI International oraz Andrzej Pacek z Royal Bank
of Scotland (RBS), którzy w Polsce, na rzecz powiązanych kapitałowo spółek, świadczą cały szereg procesów finansowo-księgowych i innych, dzięki czemu model outsourcingu, nearshoringu
(w przypadku Comertzbanku) i offshoringu (w przypadku RBS)
stale się rozwija. Panowie omawiali procesy zarządzania procesem
zapobiegania praniu pieniędzy, otwierania rachunków bankowych,

wydawania kart płatniczych i wielu innych, które z powodzeniem
są realizowane przez centra operacyjne ulokowane w Polsce, a obsługujące podmioty zagraniczne.
Następnie rozmowa została skierowana na obszar kompetencji kadr
oraz wymogów dowodów niekaralności w odniesieniu do pracowników zatrudnianych w sektorze bankowym. W tej części wypowiadali się Marek Wróbel z HAYS Poland, Jacek Błocki z JBD oraz
mecenas Noemi Chudzik.
Podczas spotkania pojawiła się też tematyka windykacji oraz sprzedaży kart kredytowych, która to jest realizowana przez firmy call
i contact center. Przemysław Włodarczyk z Transcom podzielił się
swoimi uwagami dotyczacymi wymagań ze strony sektora finansowego w odniesieniu do firm call center, które muszą wręcz wypełniać
standardy agencji bankowych, jeśli są angażowane do oferowania
produktów bankowych, takich jak choćby karty kredytowe.
Obszar działalności outsourcingowej dla sektora finansowego w Polsce
jest bardzo szeroki i ma też swoje zastosowanie w obszarze korespondencji masowej. Przedstawiciele firmy Mai lsolus wypowiedzieli się na
temat w jaki sposób usługi korespondencji masowej wspierają nie tylko
sektor bankowy, ale znacznie szerzej, bo również ubezpieczeniowy.
Fundacja Pro Progressio realizuje śniadania outsourcingowe
w cyklach miesięcznych, za każdym razem poruszając inną ważną
dla branży outsourcingowej tematykę. Prelegenci i uczestnicy są
dobierani w taki sposób, aby każda z obecnych osób jak najwięcej
uzyskała podczas dwugodzinnego spotkania. Sponsorem dotychczasowych śniadań outsourcingowych była Grupa RIPOSTA.
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Limits of Outsourcing in licensed financial
institutions – 27th November, 2013

O

n 27th
November 2013 in the Cup of Finance
(Warsaw), the third Business Breakfast, organized by the
Pro Progressio Foundation, took place. The patron
of the meeting was the Polish Bank Association and the Contents
Partner – the Law Firm Chudzik i Partnerzy.

During the meeting, the issue of outsourcing was raised on many
levels, and among the guests there were also representatives
of Mellon Poland, Devonshire, Compliance Poland Association and
the media.
Counselor Noemi Chudzik presented the full range of possibilities
and limitations faced by the financial sector in the relations with
the suppliers of various outsourcing services. After the introductory presentation, the gathered guests could familiarize themselves
with the opinion on, and the scope of, possible outsourcing actions,

of preventing money laundering, opening bank accounts, issuing
payment cards, and many others, that are successfully implemented
by operational centers located in Poland, handling foreign entities.
Next, the conversation was directed to the area of competence
of human resources and the requirements of police clearance certificates in respect of the workers employed in the banking sector.
In this part the speakers were Marek Wróbel from HAYS Poland,
Jacek Błocki from JBD and counselor Noemi Chudzik.
During the meeting there was also the topic of debt recovery and
credit card sales, which is implemented by the company's call
and contact center. Przemysław Włodarczyk from Transcom shared
his observations and the requirements stemming from the financial
sector in relation to call center companies that need to comply with
the requirements of the banking agencies even if they are engaged
to offer banking products, such as for example credit cards.
The area of outsourcing activity for the financial sector in Poland
is very wide and has its application in the field of mass mailing.
Representatives of the company Mailsolus spoke on how the mass
mailing services support not only the banking sector, but much more
broadly - the insurance sector as well.
The Pro Progressio Foundation realizes outsourcing breakfast on
a monthly basis, each time touching upon another important theme
for the outsourcing industry. Speakers and participants are selected
in such a way that every of person present receives as much as
possible during the two-hour meeting. The RIPOSTA Group was
the sponsor of the previous outsourcing breakfasts.

presented by many distinguished experts. The first person, who
expressed their optimistic approach to the practice of outsourcing
and even stated that the banking sector will increase its relationship
with the outsourcing industry was the Managing Director of the
Center for Banking Law and Information – Mr. Andrzej Wolski.
The exchange of ideas was joined by Mr. Veit Martin, Sales Director
in CERI International, and Andrzej Pacek from the Royal Bank
of Scotland (RBS), who provide a whole range of financial and accounting processes and other for related capital companies in Poland,
thanks to which the model of outsourcing, nearshoring (in the case of
Comertzbank) and offshoring (in the case of RBS) is constantly evolving. The gentlemen discussed the process of managing the process
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Relacja z VI Europejskiego Forum
Gospodarczego w Łodzi

K

ilkadziesiąt spotkań i dyskusji, sesje plenarne, panele
dyskusyjne, salony branżowe, 2200 zarejestrowanych
uczestników, wiele spotkań biznesowych typu B2B
i niezliczona ilość nawiązanych rozmów o współpracy, wymiana doświadczeń, nowo zawarte znajomości. W takiej atmosferze
przebiegały dwa dni (13-14 listopada) VI Europejskiego Forum
Gospodarczego – Łódzkie 2013.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Forum był szeroko
rozumiany outsourcing pod hasłem: „Nowoczesne usługi biznesowe
i ich wpływ na atrakcyjność inwestycyjną polskich regionów”. Mieliśmy okazję poznać różne opinie na temat wpływu branży BPO na
gospodarkę naszego regionu w odniesieniu do wielu jej perspektyw,
takich jak: kadry, powierzchnie biurowe, rozwój w kontekście
światowym oraz funkcjonowanie coraz bardziej popularnych call
i contact centers. Dialog prowadzony był z udziałem wielu autorytetów z branży BPO nie tylko w Polsce, ale także na świecie.
Swoją obecnością VI EFG uświetnili m.in.: Roman Lubaczewski,
Stephan Fricke, Armand Angeli, Konstyantyn Yakovchuk-Besarab
i Jim Costello. Ożywiona dyskusja po raz kolejny dowiodła, że
branża outsourcingowa jest w Łódzkiem bardzo silna i ma wiele do
zaoferowania.
VI Europejskie Forum Gospodarcze tradycyjnie już było okazją
do spotkania wielu znamienitych osobowości ze świata gospodarki. EFG zostało oficjalnie zainaugurowane przez Marszałka
Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia. Po nim zaś głos zabrał
prof. Marek Belka, Prezes NBP, który wygłosił wykład na temat
zasadności wprowadzenia w Polsce waluty euro. Gościem honorowym Forum był również prof. Grzegorz W. Kołodko, którego
wystąpienie stanowiło wstęp do sesji o outsourcingu na świecie,
i po zakończeniu którego Profesor składał dedykacje uczestnikom
Forum pod swoją najnowszą publikacją „Dokąd zmierza świat?”.
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Wykład podsumowujący Forum wygłosił zaś europoseł Jacek
Saryusz Wolski, który skupił się na zaprezentowaniu działań Unii
Europejskiej, podejmowanych w celu zminimalizowania skutków
kryzysu finansowego w Europie. Tegoroczne Forum było prowadzone przez znanego dziennikarza, Macieja Orłosia.
Organizator Forum – Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w części merytorycznej spotkania skupił się na branżach, które mają priorytetowe
znaczenie dla województwa łódzkiego według Regionalnej Strategii
Innowacji LORIS 2030, do których zalicza się: innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; medycyna, farmacja, kosmetyki; energetyka,
w tym odnawialne źródła energii, IT oraz zaawansowane materiały
budowlane. Tych specjalizacji dotyczyły salony branżowe, cieszące
się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Forum.
Bardzo ważnym elementem VI EFG były również spotkania
z udziałem delegacji zagranicznych, przedstawicieli biznesu i instytucji około biznesowych m.in. z Ukrainy, Czech, Węgier, Gruzji
i Kazachstanu. Głównym punktem tych wydarzeń był szczyt gospodarczy Polska-Rumunia z udziałem wiceministrów rolnictwa obu
państw, ambasadora Rumunii oraz przedstawicieli biznesu.
W trakcie Forum podpisanych zostało szereg lukratywnych porozumień i deklaracji, m.in. zawarta została umowa między Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Łódzkim Regionalnym
Parkiem Naukowo-Technologicznym w sprawie jego rozbudowy,
co pozwoli na stworzenie w tym miejscu jednego z ważniejszych
centrów przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce oraz porozumienie dotyczące współpracy samorządów lokalnych z Łódzką
Koleją Aglomeracyjną.
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Report from the 6th European
Economic Forum in Lodz

D

ozens of meetings and discussions, plenary sessions,
panel discussions, trade stands, 2200 registered
participants, many B2B business meetings and countless
conversations regarding cooperation, exchange of experience,
newly established connections. That was the atmosphere
of the two days (13th-14th November) of the 6th European
Economic Forum – Lodz 2013.
The theme of this year's edition of the Forum was the broadly
understood outsourcing under the slogan: "Modern business services
and their impact on the investment attractiveness of Polish regions."
We had the opportunity to know different opinions on the impact
of the BPO industry on the economy of our region for a number of its
prospects, such as staff, office space, the development in the global
context and the functioning of the increasingly popular call and
contact centers. The dialogue was conducted with the participation
of many authorities from the BPO industry not only in Poland but
also in the world. Among others, the VI EEF was honored by the
presence of: Roman Lubaczewski, Stephan Fricke, Armand Angeli,
Konstyantyn Yakovchuk-Besarab and Jim Costello. A lively
discussion once again proved that the outsourcing industry in the
Lodz region is very strong and has a lot to offer.

The 6th European Economic Forum traditionally was an opportunity
to meet many eminent personalities from the world of economy. EEF
was officially inaugurated by the Marshal of the Łódź Voivodeship,
Witold Stępień. After him spoke professor Marek Belka, President
of the NBP, who gave a lecture on the merits of the introduction
the euro currency in Poland. A guest of honor of the Forum was
also professor Grzegorz W. Kołodko, whose speech became in turn
the word of introduction to the session on outsourcing in the world,
and after which the professor has signed his latest publication,
"Where Is The World Going To?" with dedications to the participants

in the Forum. MEP Jacek Saryusz Wolski gave the lecture
summarizing the Forum. He focused on presenting the European
Union's actions taken to minimize the effects of the financial
crisis in Europe. This year's Forum was conducted by well-known
journalist, Maciej Orłoś.
The organizer of the Forum – the Department of Enterprise of the
Marshal's Office of Łódź, in the substantive part of the meeting
focused on the sectors that are a priority for the Łódź voivodeship
according to the Regional Innovation Strategy LORIS 2030, which
include: innovative textiles and fashion industry, innovative
farming and agri-food processing, medicine, pharmacy, cosmetics,
energy, including renewable energy, IT, advanced materials
and construction. These specializations were the main theme
of the trade stands, enjoying great interest among the participants
of the Forum.
A very important element of the 6th EEF were also meetings with
foreign delegations, representatives of business and businessrelated institutions, from, i.a., Ukraine, Czech Republic, Hungary,
Georgia and Kazakhstan. The main point of these events was
the economic summit Poland-Romania, with the participation
of deputy ministers of agriculture of both countries, the Romanian
ambassador, and business representatives.
During the Forum, several lucrative agreements and declarations
were signed, including an agreement between the Polish Agency
for Enterprise Development and the Łódź Regional Park of Science
and Technology, regarding the expansion of the latter, which
will allow to create at the site of one of the most important centers
of entrepreneurship and innovation in Poland, and an agreement
on cooperation with the local Łódź Agglomeration Rail.
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Lublin przyciąga otwartością
na inwestorów i strategicznym położeniem

L

ublin łączy zachodni biznes ze Wschodem i uwodzi
otwartością na inwestorów – przekonali się najważniejsi
gracze z Polski i z zagranicy na konferencji „Lublin
– Gateway to Eastern Markets”, która odbyła się 28 listopada
w hotelu Radisson Blu w Warszawie.

studiów do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Miasto
walczy również aktywnie o rozpoznawalność za granicą, przy
czym wykorzystuje takie atuty jak wykwalifikowana kadra,
profesjonalne podejście do inwestora, ale również wizerunek
Lublina jako miasta kultury.

Konferencja okazała się sukcesem, pokazując, że miasto
potrafi wyjść naprzeciw inwestorom zarówno z Polski, jak
i z zagranicy. Spotkanie, mające na celu zaprezentowanie
potencjału inwestycyjnego Lublina i dotarcie do kluczowych
inwestorów, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony
zagranicznych przedsiębiorstw i rodzimych firm, które zapoznały
się z atutami miasta bez konieczności wyjazdu ze stolicy.
W ożywionej dyskusji, oprócz czołowych inwestorów m.in.
z branży BPO/SSC, deweloperskiej i produkcyjnej, uczestniczyli
również przedstawiciele dyplomacji z Wielkiej Brytanii, Austrii
i Niemiec oraz zagraniczni dziennikarze.

Lublin zyskuje na
znaczeniu jako brama
łącząca Wschód
z Zachodem, istotne
centrum komunikacyjne
i akademickie

– Tworzymy dobry klimat do robienia biznesu – przyznał prezydent
Lublina, Krzysztof Żuk, którego prezentacja nie pozostawiła
wątpliwości, że miasto czeka na inwestorów z otwartymi ramionami. Miasto w przyciąganiu inwestycji wykorzystuje swoje
strategiczne położenie przy wschodniej granicy Polski a zarazem
Unii Europejskiej. Prezydent Żuk zaznaczył, że inwestując
w Lublinie, inwestorzy z zagranicy mają otwartą drogę do
prowadzenia biznesu na Ukrainie i w innych krajach Partnerstwa
Wschodniego, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa
realizowanym projektom, co w przypadku niepewnej sytuacji
politycznej okazuje się kluczowe dla firm.
Prezentacja miasta przedstawiła najsilniejsze strony Lublina,
wśród których znalazł się potencjał ludzki (90 tys. studentów),
konkurencyjne warunki płacowe oraz dynamiczny rozwój takich
branż jak BPO/SSC, czy nowoczesne technologie, które stanowią
o atrakcyjności miasta.
– Te „sexy” branże to m.in. biotechnologia czy farmaceutyka –
powiedział Ryszard Petru, partner w międzynarodowej firmie
doradczej PwC.
Przedstawiciele miasta podkreślali także, że są otwarci na
potrzeby inwestorów. Oznacza to m.in. dopasowanie kierunków

– Potencjalni inwestorzy często przyjeżdżają do miasta
na 3-4 godziny, dlatego pierwsze wrażenie jest kluczowe.
Porównują wtedy, czy lepsze piwo jest w Rydze, Pradze czy
w Lublinie. A wiemy, że Perła jest najlepsza, więc jestem
spokojna o Lublin – żartowała Anna Wójt, menadżer w PwC.
Międzynarodowe spotkanie stało się również wyśmienitą okazją
do podzielenia się przez firmy dobrymi doświadczeniami
z inwestowania w Lublinie. Obecni w mieście inwestorzy
jednogłośnie wskazują, że miasto wciąż poprawia zarówno klimat
do inwestycji, jak również infrastrukturę komunikacyjną dzięki
budowie drogi ekspresowej S17 i lotniska. Ta ostatnia inwestycja
była kluczowa m.in. przy wyborze lokalizacji nowej fabryki
niemieckiej firmy ABM Greiffenberger Polska.
Lublin zyskuje na znaczeniu jako brama łącząca Wschód
z Zachodem, istotne centrum komunikacyjne i akademickie oraz
aspiruje do pozycji ważnego miejsca na inwestycyjnej mapie
Polski, czemu służyła również opisana konferencja.
Organizatorem konferencji był Urząd Miasta Lublin.
Współorganizatorem projektu była firma Bluevine Consulting.
Patronat nad wydarzeniem objęły liczne zagraniczne media
m.in. Property Investor Europe, Ost-West Contact, Suceed.

Bluevine Consulting
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Ogólne/General
Aktualności/News

Uczestnicy panelu dyskusyjnego / Panel discussion participants
„Lublin i Polska Wschodnia: ważne źródło outsourcingu czy tania siła robocza?”

Uczestnicy panelu dyskusyjnego / Participants in the panel discussion
„Otwarci na Europę – Lublin i Polska Wschodnia gotowe na inwestycje”.

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. Przemówienie otwierające.
Opening Speech. Krzysztof Żuk – Mayor of Lublin.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego / Panel discussion participants
„Na miejscu: prowadzenie biznesu i maksymalizacja potencjału Lublina”

Ryszard Petru, PwC. Prezentacja „Kierunek Lublin i Polska Wschodnia”
Ryszard Petru, PwC. Presentation ”Kierunek Lublin i Polska Wschodnia”
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Uczestnicy panelu dyskusyjnego / Participants in the panel discussion
„Lublin i Polska Wschodnia oczami obcokrajowców”.
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Lublin’s openness
and strategic location attracts investors

L

ublin connects western business with the East and
seduces investors with its openness – that’s what the
biggest players from Polish and foreign markets learned
at “Lublin – Gateway to Eastern Markets” conference, which was
held on the 28th of November at Radisson Blu hotel in Warsaw.

– Potential investors more than often have only 3-4 hours
to spend in the city, that is why first impressions are of substance.
In that case, they compare whether beer is better in Riga, Prague
or Lublin. We all know that Perła is the best, so I remain calm that
Lublin is safe – joked Anna Wójt, manager at PwC.

“Lublin – Gateway to Eastern Markets” conference was a success
and showed that the city can meet expectations of Polish and
foreign investors. Its aim was to present investment potential of
Lublin and to reach key investors. The meeting resulted in being
interesting for local and international entrepreneurs as it did
not involve leaving the capital of Poland. Leading investors from
BPO/SSC sectors, developers and producers, as well as diplomatic
representatives from Great Britain, Austria and Germany,
and foreign journalists participated in the heated discussion.
– We create a good atmosphere for business – admitted Krzysztof
Żuk, the Mayor of Lublin, whose presentation showed that the
city is ready to welcome investors with arms wide open. The
city uses its strategic localization at Poland’s and, at the same
time, European Union’s eastern border. Mayor Żuk stressed that
investing in Lublin gave opportunity to spread the business
towards Ukraine and other countries of the Eastern Partnership,
while guaranteeing security of the projects, which might
result crucial in the time of uncertain political situation. The
presentation emphasized the strongest assets of Lublin, such as
human potential (90,000 of university students), competitive
pay and dynamic development BPO/SSC and new technologies
sector.

This international meeting was a great occasion to share
uplifting stories about investing in Lublin. Representatives of
the companies already established in the city agree that Lublin

– These ‘sexy’ sectors are biotechnology and pharmaceutics among
others – stated Ryszard Petru, partner at PwC, international
consulting company.

Lublin gains in importance as gateway joining the East with
the West, major communication and academic centre. It aspires
to a strong position on investment map of Poland, which is to
be achieved by many means, and organising conference being
one of them.

Representatives of the City underlined that they were open to
investors’ needs. It is seen in, for example, adjusting academic
majors to the needs of particular enterprises. Lublin also fights
actively for its international recognition while stressing not only
its qualified personnel, professional approach towards investors,
but also its image as the city of culture.

Lublin gains in
importance as gateway
joining the East
with the West, major
communication and
academic centre.
is still improving business atmosphere and communication
infrastructure, mostly thanks to construction of expressway S17
and airport. That last one was crucial in choosing location for
building a new factory for one of the German companies, ABM
Greiffenberger Polska.

The conference was organized by the City of Lublin. Bluevine
Consulting was the co-organiser. Property Investor Europe,
Ost-West Contact and Suceed were international Media Partners
of the event.

Bluevine Consulting
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Laureaci

PM Outsourcing Star
największy przyrost
% kontraktów

Real Estate
Outsourcing Star
największa liczba wynajętych
m2 w budynkach klasy A

CC Outsourcing Star

CC Outsourcing Star

największy wzrost
% kampanii outgoing

największy wzrost
% kampanii incoming

IT Outsourcing Star

IT Outsourcing Star

największy przyrost
% kontraktów

największy wzrost
% zatrudnienia

PM Outsourcing Star

City Outsourcing Star

City Outsourcing Star

największy przyrost
% zatrudnienia w modelu
contracting

największa liczba nowych
inwestycji typu BPO/SSC/
R&D/ITO/KPO

największa liczba wydarzeń
outsourcingowych
wspieranych przez miasto

Real Estate
Outsourcing Star

Real Estate
Outsourcing Star

City Outsourcing Star

największa transakcja
powierzchni biurowej
klasy A

największa liczba
wynajętych m2 powierzchni
magazynowych

największy % przyrost
absolwentów kierunków
ekonomicznych i
informatycznych

Laureates
CC Outsourcing Star
największy przyrost
w % pracowników
zatrudnionych na etat

HR Outsourcing Star

HR Outsourcing Star

HR Outsourcing Star

największa rekrutacja dla
jednego podmiotu

przyrost % obsługiwanych
podmiotów

przyrost % kadr w modelu
leasing pracowniczy

Firma
Audytorsko-Księgowa
Sp. z o.o. S.k.
Sales Outsourcing Star

Sales Outsourcing Star

największy przyrost
% kontraktów

największy wzrost
% zatrudnienia

BPO Outsourcing Star

BPO Outsourcing Star

największy przyrost
% zatrudnienia

największy przyrost
% nowych kontraktów

CFM Outsourcing Star

CFM Outsourcing Star

największy wzrost
% obsługiwanych
podmiotów FSM

największy przyrost
% zarządzanych aut
w modelu FSM

Payroll & Accounting
Outsourcing Star

Payroll & Accounting
Outsourcing Star

największy przyrost
% kontraktów

największy wzrost
% zatrudnienia

Developer
Outsourcing Star

Developer
Outsourcing Star

największa liczba
rozpoczętych inwestycji
klasy A

największa liczba oddanych
m2 powierzchni klasy A

DA Outsourcing Star

DA Outsourcing Star

największy przyrost
% kontraktów

największy wzrost
% zatrudnienia

Ogóne
Kalendarium
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16.01
2014

Gala Liderów Polskiego Outsourcingu – Outsourcing Stars

27.01
2014

Big Data GigaCon

28.01
2014

Call Center Day 2014 - Warszawa

30.01
2014

Cloud Computing Trends

12.02
2014

Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie GigaCon 2014

13.02
2014

5th Annual Shared Services Forum

27.02
2014

Workflow & Document Management Trends

Typ: Gala|
Organizator: Pro Progressio
Miejsce: Warszawa

Typ: Konferencja |
Organizator: SW Konferencje Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Miejsce: Warszawa

Typ: Konferencja |
Organizator: Forum Call Center
Miejsce: Warszawa

Typ: Konferencja |
Organizator: Pure Conferences
Miejsce: Warszawa

Typ: Konferencja |
Organizator: SW Konferencje Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Miejsce: Warszawa

Typ: Forum |
Organizator: Fleming Europe
Miejsce: Budapest (Hungary)

Typ: Konferencja|
Organizator: Pure Conferences
Miejsce: Warszawa
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Artykuły

Wstęp
do regionów
Polska – największy kraj regionu Centralnej
i Wschodniej Europy. Kraj, w którym sektor
nowoczesnych usług dla biznesu rozwija się szybciej
niż w jakiejkolwiek innej lokalizacji w Europie.
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S

ektor outsourcingu jest w Polsce obecny od blisko
20 lat, z roku na rok zaznaczając coraz mocniej
swoją obecność w narodowej gospodarce, edukacji
i na rynkach pracy. Międzynarodowe organizacje doradcze
i analityczne, takie jak Everest Group czy Tholons
wyraźnie zaznaczają Polskę na globalnej mapie inwestycji
typu nearshoring lub offshoring (w zależności od kraju
pochodzenia inwestora BPO/R&D czy ICT).
Przyglądając się bliżej Polsce i atrakcyjnym lokalizacjom na
tworzenie centrów operacyjnych warto pamiętać, że poza
Warszawą, Krakowem i Wrocławiem, inne miasta bardzo
aktywnie zabiegają, wspierają i doceniają inwestorów
z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Dobrym
przykładem jest Trójmiasto, gdzie bardzo dynamiczną
i fachową obsługę inwestorów zapewnia Invest in
Pomerania. Uznana przez Polską Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych za najlepszą agencję obsługi
inwestorów – Invest in Pomerania – odnosi wiele sukcesów,
dzięki czemu znane międzynarodowe firmy lokują swoje
centra operacyjne na Pomorzu. Pozostając na północy
Polski, nie sposób pominąć Szczecina. Stolica województwa
zachodniopomorskiego, przez wiele lat niedoceniana,
obecnie z doskonałym zapleczem biurowym oraz bliskością
rynku niemieckiego, stała się jednym z naturalnych
wyborów dla inwestorów z regionu DACH (Niemcy, Austria
i Szwajcaria) oraz krajów skandynawskich.
Kolejną lokalizacją, która aktywnie pojawia się na listach
zapytań inwestorów oraz rekomendacji udzielanych przez
firmy konsultingowe jest Poznań. Poznań, to inicjator
programu WorkGate Poznań, dzięki któremu przyszłe kadry
branży outsourcingowej mogą zapoznać się z tajnikami usług
finansowo-księgowych, badawczo-rozwojowych i multijęzycznych call center. Poznań to też lokalizacja Malta House,
budynku SKANSKA Property Poland, posiadającego platynowy
certyfikat środowiskowy LEED. SKANSKA jest firmą, która za
pośrednictwem swoich budynków biurowych, budowanych
z myślą o branży BPO, łączy Poznań z kolejną doskonałą
lokalizacją na centra operacyjne, którą jest Miasto Łódź.
Łódź to już poza Infosys, Fujitsu, Rule Financial, także siedziba
takich gigantów outsourcingu jak HP czy Accenture, ale też
i rodzimych firm jak Sii czy też Transition Technologies. Łódź
na przestrzeni ostatnich pięciu lat stała się bardzo poważną
lokalizacją na polskiej mapie sektora BPO. W mijającym roku
miasto gościło zarówno doroczną konferencję ABSL, jak
i Europejskie Forum Gospodarcze, którego główną tematyką
był outsourcing.
Branża outsourcingu, poza największymi polskimi miastami,
zaczyna także coraz uważniej przyglądać się, i co więcej
rozwijać w miastach nieco mniejszych, ale posiadających

dobre warunki logistyczne, kadrowe i o dużej atrakcyjności
kosztowej. Przykładem takiej lokalizacji jest Lublin. Lublin,
to siedziba m.in. Genpact, centrum operacyjnego Proama
i innych znanych organizacji. Lublin jest miastem położonym
na terenie Polski Wschodniej, dzięki czemu inwestorzy

Przyglądając się bliżej Polsce
i atrakcyjnym lokalizacjom na
tworzenie centrów operacyjnych
warto pamiętać, że poza Warszawą,
Krakowem i Wrocławiem, inne
miasta bardzo aktywnie zabiegają,
wspierają i doceniają inwestorów
z sektora nowoczesnych usług
dla biznesu.
lokujący tam swoje centra operacyjne mogą liczyć na bardzo
ciekawe programy finansowe, którymi ta część Polski jest
objęta. Przy dobrym zapleczu kadrowym, Lublin ma bardzo
duże szanse stać się kolejnym polskim miastem, gdzie
outsourcing będzie prężnie się rozwijał.
Kończąc, warto jest także wspomnieć o dwóch zupełnie nowych
destynacjach dla outsourcingu, którymi są Radom i Rzeszów.
To przykłady miast, gdzie poza polityką rozwoju regionalnego,
lokalizacje są mocno wspierane przez deweloperów.
W Radomiu dzięki inwestycji AIG/Lincoln powstał pierwszy
w mieście budynek klasy A – Radom Office Park, którego
głównym przeznaczeniem jest sektor outsourcingowy. Radom,
położony w bliskiej odległości od Warszawy, może stać
się naturalnym miastem wspierającym Stolicę w obszarze
lokowania centrów usług wspólnych.
W Rzeszowie również powstaje budynek, którego głównym
celem jest pozyskanie inwestycji o charakterze BPO i R&D –
jest to SkyRes Warszawska, którego budowa zakończy się pod
koniec roku 2014. Dzięki takim biurowcom, inwestorzy, którzy
wcześniej ze względów logistycznych nie mogli rozpatrywać
lokalizacji takich jak Radom czy Rzeszów, dostali możliwość
rozszerzenia swoich analiz o nowe potencjalne siedziby dla
swojej działalności.
Jeśli moglibyśmy pokusić się o zbudowanie zestawienia
preferowanych lokalizacji, to nadal w pierwszej grupie
są Warszawa, Kraków i Wrocław. Drugą mocną grupą miast
są Trójmiasto, Poznań, Łódź i Katowice. Ale bardzo mocnym
i atrakcyjnym koszykiem miast stały się Szczecin, Lublin,
Opole i Bydgoszcz. Nadchodzący rok 2014 zapowiada
wprowadzenie zmian na wspomnianej liście, która być może,
zostanie uzupełniona o kilka nowych ciekawych lokalizacji
na inwestycje zagraniczne.
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Introduction
to regions

Poland – the largest country in the region of Central
and Eastern Europe. A country in which the business
outsourcing services sector is growing faster than in
any other location in Europe.
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T

he outsourcing sector has been present in Poland for
nearly 20 years, from year to year it has marked its
presence in the national economy, education and labor
markets. International advisory and analytical organizations,
such as the Everest Group and Tholons clearly indicate Poland
on the global map of nearshoring or offshoring investments
(depending on the country of origin of the BPO/R&D or ICT
investor).
Looking more closely at Poland and the locations attractive
for building operational centers, one should keep in mind that
outside of Warsaw, Kraków and Wrocław, other cities actively
solicit, encourage and appreciate the investors in the sector
of modern business services. A good example is the Tri-City,
where a very dynamic and professional service for investors
is provided by Invest in Pomerania. Recognized by the Invest
in Poland Agency as the best agency handling investors
– Invest in Pomerania – was very successful, so well-known
international companies locate their operations centers in
Pomerania. Talking about the north of Poland, one should
not overlook Szczecin. The capital of the Western Pomerania
province, under-appreciated for many years, now with
excellent office facilities and proximity to the German market,
has become one of the natural choices for investors from
the DACH region (Germany, Austria and Switzerland) and
the Scandinavian countries.
Another location which actively appears on lists of
queries of investors and the recommendations provided
by consulting firms is Poznań. Poznań is the initiator of the
WorkGate Poznan program, thanks to which the future staff
of the outsourcing industry can learn about the mysteries
of finance and accounting, research and development and
multi-lingual call center services. Poznań is also the location of
Malta House, the SKANSKA Property Poland building, having
a platinum LEED environmental certificate. SKANSKA is
a company that, through its office buildings, constructed in view
of the BPO industry, connects Poznań with another excellent
location for operations centers, which is the City of Łódź.
Łódź, apart from Infosys, Fujitsu, Rule Financial, is also the
headquarters of outsourcing giants, such as HP and Accenture,
but also domestic companies, such as Sii or Transition
Technologies. Łódź has become a very serious location on the
map of the Polish BPO sector over the last five years. In the past
year the city has hosted the annual conference of both ABSL
and the European Economic Forum, whose main theme was
outsourcing.
The outsourcing industry, outside major Polish cities, also
starts to look closer at, and what is more – develop, in some
of the smaller cities, which have good logistic and personnel
conditions and high cost attractiveness. Lublin is an example

of such a location. Lublin is home to, among others, Genpact,
Proama operations center, and other well-known organizations.
Lublin is a city located in the Eastern Poland territory, thanks to
which investors who have their operational centers there can
count on very interesting financial programs, which cover this
part of Poland. With a good staffing backroom, Lublin has a very
good chance to become the next Polish city where outsourcing
will grow rapidly.

Looking more closely at Poland
and the locations attractive
for building operational centers,
one should keep in mind that outside
of Warsaw, Kraków and Wrocław,
other cities actively
solicit, encourage and appreciate
the investors in the sector of modern
business services.
Finally, it is also worth mentioning two brand new destinations
for outsourcing, which are Radom and Rzeszów. They are
examples of cities where, outside the regional development
policy, the locations are strongly supported by developers.
In Radom, thanks to the investment of AIG/Lincoln, the
first A Class building in the city – the Radom Office Park
was erected, whose main purpose is the outsourcing sector.
Radom, located in close proximity to Warsaw, may become
a city naturally supporting the capital of Poland in the area of
placement of shared service centers.
Also in Rzeszów, a building whose main goal is to attract
investments of a BPO and R&D nature is being created
– it is SkyRes Warszawska, the construction of which will end
at the end of 2014. Thanks to such office buildings, investors
who due to logistical reasons previously could not consider
such locations as Radom and Rzeszów, got the opportunity
to expand their analyzes with new possible headquarters for
their business.
If we attempt to build a list of preferred locations, then
Warsaw, Kraków and Wrocław will still be in the first group.
The second strong group of cities are the Tricity, Poznań,
Łódź and Katowice. But Szczecin, Lublin, Opole and
Bydgoszcz have also become a very strong and attractive
group of cities. The coming year 2014 promises to make
changes to the aforementioned list, which perhaps will
be complemented by some interesting new directions for
foreign investment.
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Podsumowanie BIZ
w 2013 roku
Polska gospodarka wkroczyła w nowy cykl życia. Do niedawna
nasz kraj był jedynie odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jednak w ostatnim czasie dynamicznie zaczął rosnąć
eksport polskich inwestycji zagranicznych. Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ rozpoznała ten
trend i zdecydowała się na dodanie nowych usług do swojej
działalności – bezpośrednie wsparcie dla polskich firm inwestujących zagranicą. Został stworzony strumień ciekawych
projektów inwestycyjnych naszych rodzimych firm, z którymi
Agencja współpracuje w celu maksymalizacji ich działań rozwojowych. Przyjrzyjmy się, zatem trzem przykładom w celu
bliższego zrozumienia tych działań. Koniec roku to doskonały
czas na dokonanie podsumowania działalności Agencji.
Co zmieniło się w sytuacji dotyczącej przepływów bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w skali globalnej? Jak sytuacja w Polsce
kształtowała się na tym tle?
Globalne przepływy BIZ w 2012 r. zmalały o 18% w porównaniu do roku 2011, do wysokości 1,4 bn USD. UNCTAD ocenia, iż
w 2013 r. zaczną powoli rosnąć i osiągną wartość 1,5 bn USD.
Prognozy średnioterminowe przewidują umiarkowany wzrost
w kolejnych latach do poziomu 1,6 bn USD w 2014 r. i 1,8 bn USD
w roku 2015. Na powrót do rekordowego poziomu z 2007 r., czyli
blisko 2 bn USD, poczekać trzeba będzie jeszcze kilka lat. Powrót
do takiego poziomu przepływów jest bowiem zależny od wielu
czynników. Cechą charakterystyczną inwestycji ostatnich lat jest
to, iż inwestorzy wciąż szukają lokalizacji obarczonych niewielkim
ryzykiem.
Zgodnie z danymi fDi Magazine, w pierwszym półroczu
2012 r. przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w świecie zmniejszył się o 23% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Pomimo tendencji spadkowej,
liczba projektów napływających do Polski wzrosła o 5%.
Najaktywniejszymi inwestorami były firmy amerykańskie, 25% spośród wszystkich projektów zostało zrealizowanych przez inwestorów z USA. Jednocześnie znacząco
wzrosła również liczba projektów z Europy Zachodniej.
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Ponad 20% ogółu projektów usługowych zostało ulokowanych
w Warszawie, które razem z Krakowem, Wrocławiem, Katowicami, Poznaniem utworzyła pierwszą piątkę najatrakcyjniejszych miast.
Jak kształtowały się przepływy BIZ w analogicznym okresie
w Polsce? Narodowy Bank Polski oszacował napływ BIZ do
Polski w roku 2012 na poziomie 4,7 mld euro, jednak wynik
jest zaburzony przez wskaźnik kapitału w tranzycie (jedna
transakcja), z jego pominięciem napływ wyniósłby ok. 9 mld
euro. Ponadto Polska w ostatnich latach pozytywnie wyróżnia
się w Europie Środkowej pod względem napływu BIZ. Według
internetowej bazy danych UNCTAD, odczytanej na początku
maja 2013 r., w latach 2006-2011 bezpośrednie inwestycje
zagraniczne w Polsce wyniosły łącznie około 94,9 mld USD
i były najwyższe w regionie (dla porównania, BIZ w Czechach
w analogicznym okresie sięgnęły około 36,8 mld USD a na
Węgrzech – około 26,1 mld USD). Czy spadek napływu BIZ
o 66% oznaczał więc mniejszą aktywność Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych? Czy znajduje to
odzwierciedlenie w efektach pracy Agencji?
Na dzień 19 grudnia 2013 r., liczba projektów z udziałem PAIiIZ
zakończonych pozytywną dla Polski decyzją wyniosła 50. Wartość
wyżej wymienionych inwestycji wynosi blisko 1 mld euro. Dzięki zakończonym inwestycjom powstanie ponad 18 143 nowych
miejsc pracy (dwa razy więcej w porównaniu do roku poprzedniego). Liderem w ujęciu sektorowym jest sektor usług nowoczesnych
(Business Services Sector, BSS) z 26 zamkniętymi projektami.
W ślad za nim plasuje się sektor motoryzacyjny, odnotowując
10 zamkniętych projektów. Sektor badawczo-rozwojowy, uwzględniający głównie rozwój i tworzenie oprogramowania, dostarczył
6 inwestycji.
Jeśli chodzi o źródła pochodzenia kapitału, to największa liczba inwestycji (16) pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wielka
Brytania i Niemcy zajmują ex aequo drugie miejsce z wynikiem
6 inwestycji każde. Francja i Finlandia zamykają trójkę najbardziej
aktywnych inwestorów z wynikiem 3 inwestycji.
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Porównanie roku ubiegłego oraz bieżącego nie potwierdza tendencji wskazywanych przez statystyki NBP. Podczas gdy spadek
napływu BIZ w ujęciu NBP, nawet po odjęciu negatywnego efektu
tzw. kapitału w tranzycie, wynosi 33%, Agencja zamyka bieżący
rok niemal taką samą liczbą inwestycji, tj. 50 projektami. Szczegółowe dane zaprezentowano poniżej:

Okres
Liczba zamkniętych
projektów

XII.2012

XII.2013

% 2012
osiągnięty
w 2013

53

50

94%

Wartość zamkniętych
projektów

1 236,34

824,9

67%

Liczba deklarowanych
miejsc pracy

9 996

18 143

182%

Pod względem lokalizacji w Polsce, niekwestionowanym liderem
jest województwo śląskie, na terenie którego ulokowano 8 inwestycji o łącznej wartości niemal 231 mln euro, tworzących ponad 3561
nowych miejsc pracy. Drugie miejsce zajmuje województwo dolnośląskie z wynikiem 7 inwestycji o wartości 116,65 mln euro, tworzących 790 nowych miejsc pracy. Trzecią lokatę pod względem
ilości projektów zajmują województwa małopolskie i mazowieckie
z liczbą 6 inwestycji o wartości prawie 64 i 72 mln euro, tworzących odpowiednio 2353 i 918 nowych miejsc pracy. Tak znaczna rozbieżność w wysokości nakładów inwestycyjnych między
Śląskiem a pozostałymi regionami wynika z rodzaju inwestycji
– śląskie to region w którym wciąż lokowane są inwestycje produkcyjne o dużej wartości. Prawie 1/3 inwestorów zdecydowała się
skorzystać z instrumentu zachęt, jakim są Specjalne Strefy Ekonomiczne.
Najważniejszymi inwestorami z obszaru sektora usług nowoczesnych są: Samsung, Itella, Atos, IBM, HP, Euroclear oraz Procter
and Gamble. W obszarze produkcyjnym najważniejsze firmy to:
Nexteer Automotive, Valeo, General Motors.
Podsumowując rok 2013, należy pokusić się również o prognozę na rok kolejny. Na globalną sytuację związaną z przepływami
bezpośrednich inwestycji zagranicznych będzie mieć wpływ kilka
czynników, wśród których należy wymienić: „drugą falę kryzysu”
w Europie, stopniowe wygaszanie pakietów stymulacyjnych, ograniczenie inwestycji publicznych, rosnący protekcjonizm rynków
pracy oraz w przypadku części branż – repatriację zysków w celu
poprawy sytuacji spółek matek. Czy oznacza to zatem dramatyczny spadek inwestycji w portfolio PAIiIZ? Najświeższe dane zdają się temu przeczyć. Na dzień dzisiejszy Agencja prowadzi 164
aktywne projekty o wartości 3,4 mld euro. W ich wyniku może
powstać 30 922 nowych miejsc pracy! W ujęciu sektorowym prym
wiedzie sektor motoryzacyjny – 37, zaraz potem sektor usług
nowoczesnych z liczbą 35 projektów, uwzględniając procesy badawczo-rozwojowe, w tym rozwój aplikacji, z 15 projektami oraz

lotniczy – 9 projektów inwestycyjnych. Liderem w zakresie kierunków napływu pozostają Stany Zjednoczone z 46 inwestycjami,
na dalszych miejscach znajdują się Niemcy z 26 projektami oraz
Chiny z 11 z obsługiwanymi inwestycjami.
Powyższe dane napawają zatem optymizmem i pozwalają sądzić,
że pomimo trudnego dla gospodarek roku 2013 – Polska pod względem napływu inwestycji nie poniesie uszczerbku.

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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FDI Summary
in 2013
End of a year is a good time to summarise the Agency activity. What
changed in the foreign direct investment inflow global situation?
How did Poland do compared to others?
Global FDI inflow decreased in 2012 by 18% in comparison to
2011 and reached 1,4 trillion USD being. UNCTAD estimates that
in 2013 investments will start rising and will reach 1,5 trillion
USD. Midterm forecasts show moderate growth up to the level of
1,6 trillion USD in 2014 and 1,8 trillion USD in 2015. Meaning
that, to reach the record level of almost 2 billion from 2007, we
still have to wait. To go back to such a level though is determined
by many different factors. Main characteristics of the last years
investment is the fact, that companies are looking for localisations
with low risk indicator.
According to fDi Magazine, a Financial Times periodical, in the H1
2012 world FDI flow diminished by 23% compared to the same
period in 2011, Despite declining tendency, number of projects
coming to Poland has increased by 5%. The most attractive investors
were American companies, 25% of the realised investment was
made by US-companies. Simultaneously, the number of Western
European projects has increased significantly.
More than 20% of the services projects has been located in Warsaw,
Together with Kraków, Wrocław, Katowice and Poznan they created
Top5 cities, most attractive form investment perspective.
How did the FDI inflow look like in Poland in the same time? Polish
National Bank estimates the FDI inflow to Poland in 2012 on the
level of 4,7 billion €. This number is disturbed
by capital in transit rate (one particular transaction), with its
omission, inflow index would reach 9 billion €. Does the FDI
inflow decrease mean lower activity of Polish Information and
Foreign Investment Agency? Does it find it reflection in the Agency
work’s effects?
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For 19th of December 2013, number of the projects, which decided
to go to Poland and were assisted by PAIiIZ reached 50. Value of
these projects exceeds 1 billion €. Due to the finalised investments
18,143 job places will be created. Sector leader is modern services
with 26 finalised projects. Following sectors are: automotive with
10 finalised projects, R&D (including software development) with
6 investments.
With regard to the country of origin, the biggest amount of
investment comes form United States (16). United Kingdom and
Germany are both on the second place with 6 projects. France
and Finland close the first three with 3 projects each.
Comparison of the current and previous year does not confirm
tendencies shown by the Polish National Bank statistics. When,
according to the PNB, FDI inflow decreases, even after ignoring
negative effect of so called capital in transit, accounts for 33%,
Agency closes the current year with almost same number of
investment. Detailed information may be found in the table below.

Period

Projects value (MM €)

XII.2012

XII.2013

% of 2012
value
acquired
in 2013

53

50

94%

Declared job places
number

1 236,34

824,9

67%

Number of finalised
projects

9 996

18 143

182%

With regard to the localisation, unquestioned leader is Śląskie
Voivodeship, where 8 investment were located, with cumulative
value of almost 231 MM € and 3,561 new work places. Second
place belongs to Dolnoślaskie Voivodeship with 7 investment of
value of 116,65 MM € and 790 new jobs. Third position is covered
by Małopolskie and Mazowieckie Voivodships with 6 projects
of 64 and 72 MM € value and 2,353 and 918 new work places.
Such a gap between Ścląskie and other regions with regard to the
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investment outlays derives from the fact that in Śląskie there are
still manufacturing projects located of a great investment value.
Almost one third of investors decided to use incentives such
as Special Economic Zones.
The most important new comers in business services sector
are: Samsung R&D, Itella, Atos, IBM, HP, Euroclear and Procter
and Gamble. In the manufacturing sector: Nexteer Automotive,
Valeo or General Motors.
Summarising 2013 it is tempting to give a forecast for a year
to come. On the global FDI flow situation few factors will
influence, such as: “second crisis wave” in Europe, gradual
simulative packages diminishing, limitation of public investment,
growing labour markets protectionism and with reference to some
of the branches – profit repatriation in order to improve mother
companies situation. Does it mean that the number of projects
in Agency portfolio will decrease? Newest data seem to contradict
such an opinion. Now, the number of active projects assisted by
Agency is 164, which represent over 43,4 billion € value. Predicted
number of new jobs thanks to these projects exceeds 30,922!
The most popular sectors are: automotive – 37, modern services
with 35 projects, R&D, including software development with

15 and aviation – 9 projects. The majority of projects come from
the US – as much as 46 serviced one, than come German investors
– 26 projects and China with 11 projects in the pipeline.
Above data fills in with optimism and allows to assume that in
spite of hard for economies year 2013, Poland with regard to FDI
inflow will not suffer a lot.

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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To był dobry rok
dla Szczecina
Podsumowując rok 2013 Szczecin ma powody do dumy. Miasto umocniło swoją
pozycję jako ważnego ośrodka dla branży BPO na mapie Polski. Rozszerzenie
stref o tereny w Szczecinie dały miastu znaczący impuls do dalszego rozwoju
gospodarczego. Działania zmierzające do pozyskania firm oraz nowych inwestycji
przyniosły rezultaty: kilka znaczących, zagranicznych firm wybrało Szczecin na miejsce
swojej lokalizacji. Nieustanny rozwój miasta widać na każdym kroku, nawet podczas
krótkiego spaceru po ulicach: biurowce tworzą przyjazny dla biznesu klimat, a liczne
nowe inwestycje poprawiają jakość życia mieszkańców.

Rozszerzyliśmy
Ekonomicznej

granice

Specjalnej

Strefy

W sierpniu 2013 roku Rada Ministrów RP
podjęła decyzję o rozszerzeniu granic
Kostrzyńsko-Słubickiej i Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kolejne tereny
w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej oraz
na Ostrowie Brdowskim. Łącznie chodzi
o 58 hektarów, na których zatrudnienie
znajdzie około 2 tys. osób. Przed regionem
otworzyły się zupełnie nowe możliwości.
Poszerzenie stref spowoduje, że ruszą
inwestycje: firmy Teleyard, która na
Szczecińskim Skolwinie będzie produkować
duże konstrukcje stalowe. Z kolei na
Ostrowie Brdowskim inwestycję zapowiada
firma Bilfinger Crist Offshore, produkująca
podstawy morskich elektrowni wiatrowych.
Po decyzji Rady Ministrów łączna
powierzchnia terenów objętych statusem
specjalnej strefy ekonomicznej w Szczecinie
wynosić będzie ponad 130 ha.

Więcej informacji:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Obsługi Inwestorów
i Biznesu
investor@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 5819
fax +48 91 424 5820
www.szczecin.eu
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Decyzja o powiększeniu stref jest
niezwykle istotna dla Szczecina, bo pozwoli
zrealizować inwestycje, które wygenerują
kolejne miejsca pracy. Łącznie na terenie
SSE o powierzchni ok. 4,6 ha wartość
planowanych nakładów wyniesie około
26 mln zł. Instrument wsparcia jakim
jest SSE pozwala na prowadzenie przez
przedsiębiorców działalności gospodarczej
na preferencyjnych warunkach – głównym
atutem są zwolnienia i ulgi podatkowe
udzielane z tytułu kosztów nowej inwestycji
oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
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W regionach, w których funkcjonują SSE
tworzone są nowe miejsca pracy, na co
wpływa na spadek bezrobocia. W regionach
strefowych, wzrasta także poziom PKB
na osobę. Ponadto szereg firm, które lokują
swoje inwestycje w strefach transferują do
Polski nowe technologie zarówno produkcji,
jak i innowacyjne metody zarządzania,
co wpływa na wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz wysoki poziom
kwalifikacji zatrudnianych pracowników.
Zyskaliśmy nową powierzchnię biurową
Sektor Business Process Outsourcing to,
obok badań i rozwoju, sektor strategiczny
dla Miasta. Mając świadomość, iż rozwój
nowoczesnych usług w mieście i powstawanie
nowych miejsc pracy w tym sektorze
jest możliwe dzięki pozyskiwaniu firm
prowadzących działalność w zakresie BPO,
Miasto skoncentrowało się na stwarzaniu
im właściwego środowiska biznesowego
i zaplecza kadrowego. Od pewnego czasu
obserwować można dynamiczny przyrost
nowoczesnej
powierzchni
biurowej
w Szczecinie. W 2013 r. ukończono budowę
trzech dużych biurowców: Piastów Office
Center o powierzchni całkowitej 8500 m²
i 7000 m² powierzchni biurowej, Baltic
Business Park – 11 100 m² i 9868 m² oraz
Lastadia Office Center – 11 500 m² i 10 000 m².
Prowadzona Strategia inwestycyjna w zakresie BPO nie sprowadza się wyłącznie do
rozwoju infrastruktury biurowej. To także
działania na rzecz wspierania innowacyjnej
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przedsiębiorczości,
rozwoju
biznesu
oraz
transferu
i komercjalizacji nowoczesnych technologii. W minionym roku
w znaczącym stopniu pogłębiono współpracę uczelni i władz
Miasta w zakresie podnoszenia atrakcyjności oferty kształcenia
młodych ludzi, wzmocnienia roli miasta jako silnego ośrodka
akademickiego, wzmacniania związków nauki z biznesem
oraz dostosowywania kierunków studiów i specjalności do
potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pierwszym efektem jest
organizacja wspólnych konferencji, na przykład kwietniowej
Business University Management.
Witaliśmy nowe firmy
Nieustanny rozwój Szczecina, tworzenie korzystnych warunków
dla inwestycji oraz dobrego klimatu dla przedsiębiorców
zadecydowały o wyborze Szczecina na miejsce lokalizacji
inwestycji takich firm, jak:
• Genpact Limited – działająca w branży business services
& technology solutions firma w pierwszej połowie 2013 r.
ogłosiła oficjalne otwarcie oddziału firmy w Szczecinie.
Spółka zatrudniła już 70 pracowników, a w ciągu kolejnych
kilku miesięcy zwiększy ich liczbę do 250 osób.
• Mobica Limited Sp. z o.o. – dostawca oprogramowania dla
urządzeń mobilnych w pierwszej połowie 2013 r. otworzył
oddział w Szczecinie; zatrudnienie w nim znajdzie ok. 150 osób.
•	
Dansk Supermarked – właściciel znanych duńskich
sieci handlowych Netto, Bilka, Føtex i Salling otworzył
w pierwszej połowie 2013 r. w Szczecinie centrum księgoworozliczeniowe, z zatrudnieniem na poziomie 90 osób.
•	Otwarty w zeszłym roku szczeciński oddział firmy Metro
Services (z siedzibą w Niemczech), zapewniający obsługę
finansowo-księgową sieci handlowych: Metro, Makro Cash &
Carry oraz Real, który obecnie zatrudnia ok. 50 pracowników,
zapowiada zwiększenie zatrudnienia do 2014 r. do 250 osób.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wspieranie
rozwoju gospodarczego miasta umożliwiło zintensyfikowanie
rozpoczętych działań oraz podjęcie nowych projektów na rzecz
tworzenia nowych miejsc pracy w rozwijających się sektorach
nowoczesnych usług czy też przemysłu.

Przykładem na to może być także:
•	Firma KK Electronic Polska Sp. z o.o. – spółka
zrealizowała zadanie polegające na budowie infrastruktury
energetycznej – stacji prób obciążeniowych rozdzielnic
elektroenergetycznych produkowanych w zakładzie firmy
zlokalizowanym przy ul. Goleniowskiej. Koszt inwestycji
to 12 mln złotych. Stacja testowa została otwarta w kwietniu
2013 r. Obecnie spółka zatrudnia 300 pracowników.
W związku z planami rozwojowymi KK Electronic Polska
planuje zwiększyć zatrudnienie w ciągu dwóch lat
o 150 osób.
•	
North-West Logistic Park Sp. z o.o. – spółka realizująca
pierwszy w Szczecinie park logistyczny klasy A o powierzchni
najmu 64 000 m2. Inwestycja adresowana jest do firm z całej
Europy. Zarządcą parku została firma Cushman & Wakefield
Polska. Hala A, będąca pierwszym etapem realizowanej przez
spółkę North-West Logistic Park Sp. z o.o. inwestycji, została
oddana do użytkowania w czerwcu 2013 r. W ramach kompleksu
North-West Logistic Park powstaną docelowo trzy nowoczesne
hale przeznaczone pod logistykę, magazynowanie i produkcję.
Wszystkie obiekty wyposażone będą w nowoczesne rozwiązania
techniczne i zapewnią możliwość wysokiego składowania. W hali
A zatrudnienie znalazło 110 osób.
Przeżyliśmy niezapomniane chwile…
…na licznych imprezach odbywających się w tym roku w Mieście.
Największą z nich był finał regat wielkich żaglowców The Tall Ships
Races. W dniach 3-6 sierpnia br. do Szczecina przypłynęło ponad 100
największych jednostek na świecie. Miasto odwiedziło ponad 2,5 mln
osób, by podziwiać najpiękniejsze żaglowce świata oraz bawić się
z gwiazdami polskiej i światowej sceny muzycznej, takich jak Nelly
Furtado czy Ewa Farna. Według zgodnej opinii żeglarzy, turystów,
mieszkańców i dziennikarzy Szczecin podołał zadaniu znakomicie.
Teren na Łasztowni i Wałach Chrobrego doskonale nadaje się to tego
typu przedsięwzięć, świetnie eksponując urodę żaglowców. Samo
miasto wypiękniało, a wzbogaceni o doświadczenia sprzed sześciu lat
gospodarze wydarzenia, wykazali się doskonałą organizacją. Dodając
do tego znakomitą ofertę kulturalną i rozrywkową, Finał TSR 2013
można uznać za jedną z największych i jedną z najbardziej udanych
imprez plenerowych tego roku w Polsce.
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This has been good year

for Szczecin
When summarising 2013, it can definitely be said that Szczecin has many things
to be proud of. The city has bolstered its position of an important BPO centre
in Poland, and extending the economic zones with areas in Szczecin has spurred
the city’s further development. Activities aimed at leveraging new companies
and investments have borne fruit – several important foreign companies have
chosen Szczecin as the location for their offices. The never-ceasing development
of the city can be seen everywhere, even while casually strolling along the streets.
Office buildings create a favourable environment for business, and numerous new
investments are improving the quality of lives of the city’s residents.
We have expanded our Special Economic Zone
In August 2013, the Polish Council of Ministers decided to expand the Kostrzyn-Słubice
and Mielec Special Economic Zones with
new areas in Szczecin, on Stołczyńska Street
and on Ostrów Brdowski. This amounted,
in total, to 58 hectares of land and around two
thousand new jobs. Last year created entirely
new opportunities for us. The expansion
of these zones will give the green light to
new investments of, e.g. Teleyard, which
will manufacture large steel constructions
in Skolwin – a municipal neighbourhood of
Szczecin. On the other hand, Bilfinger Crist
Offshore, a company manufacturing bases for
offshore wind farms, has already announced its
investment on Ostrów Brdowski. Following the
decision of the Council of Ministers, the total
area of the land forming the special economic
zone in Szczecin will comprise over 130 ha.

More information:
The City of Szczecin
Investor and Business
Support Department
investor@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 5819
fax +48 91 424 5820
www.szczecin.eu
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The decision on extending these zones was
of crucial importance to Szczecin, as it will
make it possible to implement investments
which will create new jobs. In total, the value
of planned expenditures in the SEZ, with
an area of 4.6 ha, will amount to ca. PLN 26
million. The SEZ, being a support instrument,
makes it possible for entrepreneurs to conduct
their businesses on preferential terms.
The main advantages are tax exemptions
and reductions granted in reference to the
costs of new investments and creating new jobs.
New jobs are created in regions characterised
by a functioning SEZ, which leads to a decrease
in unemployment. In such regions GDP per
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capita also tends to grow. We should also bear
in mind that many companies, allocating their
investments in the zones, transfer to Poland
their production technologies and innovative
management methodologies, which translates
into growing competitiveness of enterprises
and good skills of new employees.
We have gained new office space
The Business Process Outsourcing sector
is, beside research and development,
a strategic sector for the city. Knowing that
the development of modern services in the
city and the creation of new jobs in this sector
is facilitated by attracting BPO companies,
the city has decided to create for them an
appropriate business environment and HR
base. For quite a while now, we have been
observing a dynamic increase in modern office
space in Szczecin. In 2013, the construction of
three large office buildings has been finished.
These were the Piastów Office Center with
a total area of 8,500 m² and 7,000 m² of office
space, the Baltic Business Park – 11,100 m² and
9,868 m², and also the Lastadia Office Center
– 11,500 m² and 10,000 m².
The adopted BPO Investment Strategy does
not merely boil down to the development of an
office infrastructure. It also includes activities
for the support of innovative entrepreneurship,
business development and the transfer and
commercialisation of new technologies. Last
year also saw a substantial intensification
of cooperation between universities and
the municipal authorities in respect of
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making the educational resource more appealing to young people,
bolstering the city’s role as a strong academic centre, tightening the
relationship between science and business, and adjusting majors
and specialisations to the needs of a changing labour market. The
first fruit of such activities was the organisation of joint conferences,
such as Business University Management, held in April.
We have welcomed new companies
Szczecin’s continuous development, creating favourable investment
conditions, and a positive atmosphere for entrepreneurs, all
contributed to the selection of Szczecin as a place to make
investments, by such companies as:
•	
Genpact Limited – operating in the business services &
technology solutions industry – which announced, in the first
half of 2013, the official launch of their branch in Szczecin.
The company has employed 70 people already, and is planning
to increase this number to 250 within the next several months.
•	
Mobica Limited Sp. z o.o. – a software developer for mobile
devices – in the first half of 2013 opened its branch in Szczecin,
and is planning to employ about 150 people.
•	
Dansk Supermarked – the owner of the well-known Netto,
Bilka, Føtex, and Salling retail chains – in the first half of 2013
established its accounting and settlement centre in Szczecin,
hiring about 90 people.
•	There is also the Szczecin branch of Metro Services (registered
office in Germany) providing financial and accounting services
for Metro, Makro Cash & Carry, and Real, which is currently
employing ca. 50 people and has announced an increase
in this number to around 250 by 2014.
Supporting the development of local entrepreneurship
and the economic development of the city has made it possible
to intensify ongoing activities and start new projects aimed
at the creation of new jobs in the developing sectors of modern
services and industry.

This can be illustrated with the example of:
•	KK Electronic Polska Sp. z o.o., which has successfully carried
out the construction of an energy infrastructure, including
a load-testing station for power switchgears manufactured in
the company’s plant on Goleniowska Street. The cost of the
investment has amounted to PLN 12 million, and the test station
was opened in April 2013. Currently the company employs 300
people. KK Electronic Polska plans to increase the employment
level by 150 people in two years’ time.
•	
North-West Logistic Park Sp. z o.o. – the company implementing
Szczecin’s first A-class logistics park with a leasable area of
64,000 m2. This investment is aimed at companies from the whole
of Europe. Cushman & Wakefield Polska has been appointed
the park manager. The A Hall, comprising the first stage of the
investment implemented by North-West Logistic Park Sp. z o.o.,
was commissioned in June 2013. The North-West Logistic Park
complex is expected to feature three modern halls for logistics,
warehousing and production. All facilities will be furnished with
state-of-the-art technological solutions and will also provide the
option of high storage. The A Hall employs now 110 people.
We have experienced some unforgettable moments…
…at numerous events organised this year in the city. The largest was
The Tall Ships Races final, that on 3-6 August attracted over 100 of the
largest and most beautiful vessels in the world. Szczecin was visited
by over 2.5 million people, who came to admire the most impressive
sailing ships in the world and have fun with the stars of the Polish
and the world’s music scene, such as Nelly Furtado and Ewa Farna.
In the unanimous opinion of sailors, tourists, residents and journalists,
Szczecin coped with this task superbly. The area on Łasztownia
Island and the Chrobry Embankment is perfect for such events and
excellently highlights the beauty of sailing ships. The city itself grew
even more beautiful, and the organiser – richer with the experience
from the event that took place six years ago – displayed impeccable
organisational skills. If you add to this an exquisite culinary and
entertainment package, the TSR 2013 Final can be regarded as one
of the largest and the best of this year’s open-air events in Poland.
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Poznań

– stabilny rozwój w dobrym kierunku
„W 2014 roku pozytywny trend powinien dalej się utrzymywać. Poznań
staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem dla zaawansowanych procesów
outsourcingowych, przede wszystkim dzięki rosnącej dojrzałości rynku
i lepszemu dopasowaniu do potrzeb sektora.” – wyjaśnia Marcin Przyłębski
– Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania.

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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Biuro Obsługi Inwestorów rozpoczęło rok 2013
z nowymi pomysłami i planami efektywnego
działania. Przyciągniecie nowych inwestorów
z sektora usług nowoczesnych to tylko jedna
strona medalu – równie ważnym celem było
utrzymanie dobrych relacji z firmami już
obecnymi na rynku.
42 centra
Rok 2013 zamykamy liczbą 42 centrów
w Poznaniu. Wiemy też o kolejnych dwóch
projektach, które w najbliższym czasie
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ogłoszą decyzje o wyborze Poznania na swoją
lokalizację. Nowymi markami są: DFDS,
Newell Rubbermaid, Propex Services
Group, Rule Financial. Procesy realizowane
w nowych centrach to m.in.: finanse
i księgowość, customer services, HR, logistyka
i IT. Co warto odnotować, oprócz stałego
przypływu nowego kapitału zagranicznego,
można zaobserwować dużą dynamikę pośród
firm działających już w mieście. Przenoszenie
nowych procesów, lub rozwijanie tych już
obecnych, jest coraz częściej spotykaną
praktyką. Niesie to ze sobą korzyści
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m.in.
dla
poznańskiego
rynku
pracy – coraz więcej osób znajduje
zatrudnienie, a w Poznaniu utrzymuje
się najniższe bezrobocie w Polsce.
Dobre warunki stają się jeszcze lepsze
Rynek cały czas jest poddany
procesowi ewolucji. Otwieranie się
nowych centrów usług wspólnych
czy outsourcingowych jest dla wielu
sygnałem, że warto odnaleźć się w tej
sytuacji i z niej skorzystać. Poznańskie
środowisko akademickie stara się
dostosować
program
nauczania
do panujących trendów, tak aby
studenci byli jak najlepiej przygotowani
do nowych ról. Rocznie mury uczelni
opuszcza około 40 000 absolwentów
m.in. kierunków informatycznych,
rachunkowości, administracji i wielu
filologii, szczególnie wartościowych
dla sektora usług nowoczesnych.
Firmy także nie pozostają bierne
i biorą udział w polepszaniu
i modelowaniu kwalifikacji potencjalnej kadry. Oprócz informowania
uczelni jakie umiejętności są szczególnie ważne, często oferują
możliwość odbycia praktyk. Dobrymi przykładami są: współpraca
MAN Accounting Center z Uniwersytetem Ekonomicznym
lub Samsung R&D Poland z Politechniką Poznańską.
Chcąc jeszcze bardziej wzmocnić efekt synergii, Biuro Obsługi
Inwestorów wyszło z inicjatywą organizacji eventu, zarówno z myślą
o studentach, jak i pracodawcach. „WorkGate” jest wydarzeniem
składającym się z szeregu warsztatów i dyskusji z praktykami,
mającymi na celu przedstawienie w bardziej empiryczny sposób firm
z sektora BPO/SSC i pokazanie, jak działają, co oferuje stanowisko
pracy i czy warto podjąć wyzwanie i aplikować. Dla studentów jest
to doskonała okazja aby poznać oferty pracy w niestandardowy
i ciekawy sposób. Pierwsza edycja odbyła się w 2012 r. i spotkała się
z bardzo dobrym odbiorem. Kolejna odsłona odbyła się w tym roku,
a jeszcze większa frekwencja uczestników potwierdziła, że uznanie
zdobyła merytoryczna strona eventu, a nie tylko efekt świeżości.
Coraz większa liczba inwestorów ma bezpośredni wpływ na rynek
powierzchni biurowych wysokiej klasy. Pod koniec 2012 r. Poznań
oferował 288 000 m² nowoczesnej powierzchni biurowej, dzisiaj
jest to już 310 000 m², a wiele projektów znajduje się wciąż w
fazie realizacji. Szacuje się, że do końca 2015 r. podaż wzrośnie

o kolejne 150 000 m², biorąc pod uwagę tylko
już planowane inwestycje. Nie tylko liczy się ilość
ale i jakość – klasa A to już standard dla sektora
SSC/BPO, dlatego coraz częściej najemcy zwracają
uwagę na design, ergonomię biur i ekologiczne
rozwiązania. Za dobry przykład może posłużyć
nowy budynek polskiego lidera E-Commerce – Grupy Allegro.
Pixel zachwyca nie tylko użytecznością, ale i bardzo ciekawą
architekturą. Niedawno uzyskana przez Poznań nagroda „Green
City of the Year” przyznana przez EuropaProperty.com (wydawca
branżowych czasopism inwestycyjnych w regionie CEE) potwierdza,
że deweloperzy inwestujący w Poznaniu starają się spełnić wszystkie
potrzeby potencjalnych najemców, także związane z redukcją
kosztów eksploatacyjnych, a samorząd równolegle podejmuje
działania proekologiczne skierowane do mieszkańców miasta.
Satysfakcja i komfort pracy
Dobrze wykwalifikowana kadra pracowników jest jednym
z ważniejszych elementów potrzebnych do funkcjonowania
centrów SSC/BPO. W dzisiejszych czasach zmieniają się nie tylko
wymagania pracodawców, ale również oczekiwania pracowników
względem zatrudniających. Najnowsze badanie dotyczące
najbardziej pożądanych pracodawców 2013 r. przeprowadzone
przez Antal International pokazuje to, co jest najbardziej
atrakcyjne w firmie z perspektywy specjalistów i managerów z całej
Polski. Nieprzypadkowy wydaje się być fakt, że czołówkę w wielu
dyscyplinach stanowią firmy mające swoje siedziby w Poznaniu.
W dużej mierze są to firmy, które w mieście istnieją krótko, a już
odznaczają się atrakcyjnością warunków pracy.
Badanie wykazało, że najsilniejszymi stronami pożądanych
pracodawców jest wielkość i prestiż firmy oraz wysokość
wynagrodzenia. Nie bez znaczenia dla odpowiadających
jest również stabilność i styl w jakim zarządzana jest firma.
W kategorii centrów usług wspólnych i outsourcingowych
najbardziej atrakcyjną firmą jest McKinsey EMEA Shared
Service mający swoją bazę w Poznaniu.
Rok 2013 był dla Poznania bardzo dobry – udało nam się przyciągnąć
największą od kilku lat liczbę nowych projektów BPO/SSC, a istniejące
centra bardzo mocno się rozwijają. Jednocześnie rynek cały czas dostrzega
duży potencjał miasta, powstają kolejne budynki biurowe (a nawet olbrzymie
parki biurowe), nowe agencje HR i RE otwierają tutaj swoje filie. Ważnym
sygnałem potwierdzającym atrakcyjność Poznania dla sektora BPO/SSC
będzie zapewne organizowana tu w 2014 r. V Konferencja ABSL. Liczymy, że
m.in. ta inicjatywa, ale też dobre doświadczenia poznańskich centrów i nasza
ciężka praca sprawią, że nadchodzący rok będzie jeszcze lepszy niż obecny
– twierdzi Marcin Przyłębski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów
Urzędu Miasta Poznania.
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– stable development in a good direction
In 2013 the positive trend should be maintained. Poznań becomes
increasingly attractive place for advanced outsourcing processes,
especially due to the growing maturity of the market and a better adaptation
to the needs of the sector – said Marcin Przyłebski – Director of Investor
Relations Department, City of Poznan.

More information:
Investor Relations Department
City of Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
fax :+48 (61) 878 5500
tel: +48 (61) 878 5428
email: inwestor@um.poznan.pl
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the lowest rate of unemployment

that untill the end of 2015 the demand increases

in Poland.

to another 150,000 m2. What matters is not only
quantity but first and foremost quality. Class

Good conditions are becoming even

A is a standard for SSC/BPO sector tenants that’s

better

why design, ergonomics and ecology are more and
more valued. A good example of these features is a

Labour

market

is

constantly

new building of Polish e-commerce leader – Allegro Group. Pixel

evolving.

Opening

shared

is not only functional but also it’s a great piece of architecture.

services

or outsourcing centers

This year Poznan was awarded by EuropaProperty.com

is a signal that many should find

as a ‘Green City of the Year’ which confirms that developers

their position in this situation

investing in Poznan are trying to meet the needs of potential

and

Poznan

tenants by reducing the exploitation costs. Moreover the
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authorities are introducing pro eco actions directed towards

to adjust the teaching programme

citizens.

use
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new

wisely.

to current trends so the students
could be well prepared for new
roles.

Work comfort and satisfaction

Every year the universities

generate 40,000 graduates from

Well qualified personnel is one of the most important elements

IT, accounting, foreign philologies

needed for SSC/BPO center functioning. Nowadays we observe

– particularly valuable in business

increasing requirements towards employer, not as it was before

services sector. We observe active

just towards employee. The newest survey on the most desired

approach among companies too

employers of 2013 conducted by Antal International, shows

because they take part in improving

what is the most attractive in the given company according

and

qualification

to specialists and managers from Poland. It doesn't seem

of potential personnel. Apart from

a coincidence that the companies in the lead of the ranking

informing the universities about

have they offices in Poznan.

shaping

the

the required abilities, they offer
various internships. On this field especially active are MAN

The survey reveals that the strongest sides of desirable

Accounting Center and it’s cooperation with University

employers is the size, prestige of the company and salary. Not

of Economics and Samsung R&D Poland working with

very much less important are stability and management style.

University of Technology.

In category of shared services and outsourcing centers the
most desirable company is McKinsey EMEA Shared Service
Relations

having its office in Poznan. Companies like Pwc, Ernst&Young,

Department introduced the initiative which goal is to link

KPMG and Deloitte are first four among consulting companies

students with employers. 'WorkGate' is an event while which

which perfectly implement headhunting the best students and

companies perform different workshops and discussions

graduates.

To

strengthen

the

synergy

effect,
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to present BPO/SSC sector. They show how the sector works,
what it has to offer and that its worth to take up the challenge

2013 was a great year for Poznan – we managed to attract the biggest

and apply for the job. It is an excellent occasion for students

number of BPO/SSC projects so far and companies which already are

to get to know the employers in interesting and extraordinary

on the market are developing fast. Simultaneously the market still notices

way. The first edition of 'WorkGate' took place in 2012 and

huge potential of the city – new office buildings are being constructed

it was a success. 2013 edition high attendance proved that

(even big office parks), HR and RE agencies are opening their new

it was not just a novelty effect but especially the factual know

branches. Very important in terms of attractiveness of Poznan for BPO/

how benefit.

SSC sector is surely organization of 5th ABSL conference in 2014.
We believe that this initiative, other experiences in Poznanian centers

More and more investors have direct influence on high class office

and our hard work will make upcoming year even more effective than

space. At the end of 2012 Poznan offered 288,000 m of modern

2013 – says Marcin Przyłębski, Director of Investor Relations

office space, today it’s 310,000 m2 and some projects are still

Department, City of Poznan.

2

on going. Taking into account new investments it is estimated
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Invest in Pomerania w roku

2013
98 obsłużonych zapytań inwestycyjnych, 6 projektów zakończonych sukcesem,
ponad 600 nowych miejsc pracy, setki spotkań biznesowych, ciągłe podnoszenie
jakości obsługi oraz tytuł najlepszego certyfikowanego partnera Państwowej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – tak w skrócie można podsumować
działania regionalnej inicjatywy Invest in Pomerania w 2013 r.

Invest in Pomerania jest regionalną
inicjatywą, która w oparciu o zasadę
non-profit pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne
na Pomorzu.

Więcej informacji:
Autor:
Michał Kacprowicz
Project Manager
Ph. +48 58 32 33 180
Mob. +48 501 365 563
michal.kacprowicz
@investpomerania.pl
www.investinpomerania.pl
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Inicjatywa powstała w roku 2011 w oparciu o „Analizę atrakcyjności inwestycyjnej”
przygotowaną przez PwC. W efekcie
powstał
unikalny
system
obsługi
inwestorów zagranicznych oparty na
bliskiej współpracy pomiędzy członkami
Invest in Pomerania. Inicjatywę tworzą
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego, miasta: Gdańsk, Gdynia,
Słupsk i Sopot, Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, InvestGDA oraz Agencja
Rozwoju Pomorza, która koordynuje
działania inicjatywy.
Invest in Pomerania oferuje szerokie
wsparcie podczas procesu inwestycyjnego,
a także kompleksową opiekę poinwesty-
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cyjną. Całość systemu opiera się na zasadzie One-Stop-Shop. Założeniem jest,
aby inwestor, zgłaszając się do Invest in
Pomerania, miał pewność, że otrzyma dobrze skoordynowane wsparcie wszystkich
partnerów inicjatywy na każdym etapie
procesu inwestycyjnego.
W kontekście projektów inwestycyjnych,
największym sukcesem inicjatywy jest ściągnięcie na Pomorze dwóch fińskich potentatów: Alteams Group i Kemira. Alteams
Group to niekwestionowany światowy lider
w produkcji komponentów aluminiowych
dla
przemysłu
telekomunikacyjnego.
W Lęborku Finowie budują jedną z najnowocześniejszych odlewni aluminium
w Europie tworząc jednocześnie 300 miejsc
pracy. Kemira to z kolei firma chemiczna, która w Gdańsku otworzy centrum usług wspólnych. Planowane zatrudnienie to 250 osób.
Pozostałe projekty, przy których pracowała
Invest in Pomerania, to m.in.: Ramme
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(norweski producent ramek) oraz nowe przedsięwzięcie Sony
Pictures, które przyniosło około 30 nowych miejsc pracy.
Bogata jest także lista konferencji i spotkań biznesowych, które
Invest in Pomerania współorganizowała i w których brała udział.
Spotkanie Noworoczne ABSL, BaltExpo, Play of the Year,
Transport Week, Outsourcing Awards Gala, FDI Poland Awards
Gala, Targi ExpoReal w Monachium, Targi Mipim w Cannes,
Red Hot Locations Forum w Londynie, European Shared
Services & Outsourcing Week w Pradze, misja gospodarcza
do Chin, ONS Norway w Stavanger – to tylko niektóre
wydarzenia, w które zaangażowała się inicjatywa, aktywnie
promując walory inwestycyjne Pomorza. Co ważne, działania
te przynoszą namacalne wyniki – dla przykładu, efektem misji
do Chin było podpisanie porozumienia o bliskiej współpracy
ze światowym gigantem elektronicznym Huawei.
Warto również wspomnieć o inicjatywach poinwestycyjnych,
które współtworzy Invest in Pomerania We wrześniu zakończyła
się I Edycja kursu rachunkowości korporacyjnej realizowanego
w ramach BPO Education Center. Kurs obejmował zarówno
zajęcia teoretyczne, jak i staże w takich firmach jak: First
Data, Metsä Group, Energa, LOTOS, Hempel, Sony Pictures,
Bayer, Flugger, Arla Foods oraz HK Finance & Accounting.
Kurs umożliwił 32 osobom bezrobotnym podjęcie pracy
w sektorze BPO/SSC. Jednym z partnerów opracowujących
koncepcje kursu była właśnie inicjatywa Invest in Pomernia.
II Edycja kursu już się rozpoczęła, a za miesiąc ruszyć ma
druga ścieżka nauki – Customer Service. Dodatkowo, w celu
przystosowania kształcenia uniwersyteckiego do wymogów
rynku pracy, nawiązano współpracę z Wydziałem Ekonomicznym

Uniwersytetu Gdańskiego i ACCA. W rezultacie powstała
ścieżka studiów akredytowana przez ACCA, która spełnia
najwyższe standardy w zakresie nauczania rachunkowości
korporacyjnej oraz otwarto Centrum Egzaminacyjne ACCA
w Sopocie.
Równocześnie, w sektorze ICT rozpoczęto prace nad
innowacyjnym kierunkiem studiów magisterskich, których
program pisany będzie przy ścisłej współpracy największych
zagranicznych firm IT na Pomorzu. Projekt ruszy już w przyszłym
roku i docelowo będzie edukował 60 osób rocznie. Również
we współpracy z firmami implementowane są rozszerzone
programy nauki informatyki w szkołach średnich. Co więcej,
dzięki zaangażowaniu Pomorskiego Klastra ICT – Interizon
i Urzędów Pracy prowadzone są kursy testerów.
Sukcesy inicjatywy Invest in Pomerania zostały docenione
w 2013 r. Na początku roku, podczas gali Outsourcing Awards,
w uznaniu za błyskawiczny rozwój sektora BPO/SSC, Trójmiasto
otrzymało tytuł Best City of the Year. W listopadzie z kolei,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych uznała
Invest in Pomerania za najlepsze certyfikowane regionalne
centrum obsługi inwestora w Polsce. Inicjatywa otrzymała 98%
możliwych do zdobycia punktów.
Osiągnięcia Invest in Pomerania to efekt wielkiego
zaangażowania partnerów inicjatywy, władz samorządowych
oraz inwestorów obecnych w regionie. Ich współpraca przekłada
się na rosnącą rozpoznawalność Pomorza jako komfortowej
lokalizacji dla inwestorów zagranicznych.
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Invest in Pomerania

2013
98 handled invest queries, 6 successful projects, more than 600 new jobs, hundreds
of business meetings, permanent improvement of quality of services and title
of best certified partner of Polish Information and Foreign Investment Agency
– that is how can be summarized the operation of regional initiative Invest
in Pomerania in 2013.

More information:
Author:
Michał Kacprowicz
Project Manager
Ph. +48 58 32 33 180
Mob. +48 501 365 563
michal.kacprowicz
@investpomerania.pl
www.investpomerania.pl
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Invest in Pomerania is a regional initiative
that provides free-of-charge services to
foreign investors interested in carrying out
projects in Pomerania.

system is based on One-Stop-Shop rule.
Investors that consult Invest in Pomerania
are bound to receive support at each and
every step of the investment process.

"Analysis of the investment attractiveness
of Pomerania" by PwC was the ground
for establishing the initiative in 2011.
As a result, a unique foreign investors
support system was developed. Its
underlying principle is close cooperation
between all the partners that form Invest
in Pomerania. The initiative created
by the Marshal’s Office of Pomorskie
Voivodeship, the cities of Gdansk,
Gdynia, Slupsk and Sopot, Pomeranian
and Slupsk Special Economic Zones,
InvestGDA and Pomerania Development
Agency, which coordinates the actions of
the initiative.

In the context of investment projects,
the biggest success of the initiative
is to attracting two Finnish tycoons:
Alteams Group and Kemira. Alteams
Group is undisputed world leader
in aluminum components manufacturer
for telecommunication sector. In Lębork,
Finns are building one of the most modern
aluminum foundry in Europe also creating
300 new workplace. Whereas Kemira is
a chemical company which will open
shared service center in Gdańsk. The
planned employment is 250 workers.

Invest in Pomerania offers broad support
during the investment process and
comprehensive after-care services. The
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Other projects with which Invest
in Pomerania is engaged: Ramme
(Norwegian frames manufacturer) and
new venture Sony Pictures, which
resulted in about 30 new jobs.
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List of conferences and business meetings which Invest in
Pomerania co-organized and participated is long. New Year
ABSL encounter, Play of the Year, Transport Week, Outsourcing
Awards Gala, FDI Poland Awards Gala, Targi ExpoReal
in Munich, Mipim fairs in Cannes, Red Hot Locations
Forum in London, European Shared Services & Outsourcing
Week in Prague, economic mission to China, ONS Norway
in Stavanger – are just some of the events in which the
initiative is committed to actively promoting investment
advantages of Pomerania. What is important actions bring
concrete result- for instance, the result of the mission to
China was the signing of an agreement on close cooperation
with the global electronics giant Huawei.
After-investment initiatives co-created by Invest in Pomerania
are also worth mentioning. In September I Edition of corporate
accounting course was completed. The course was realized
within the BPO Education Center. This training included both
theoretical classes and internships in companies such as First
Data, Metsä Group, Energa, LOTOS, Hempel, Sony Pictures,
Bayer, Flugger, Arla Foods and HK Finance & Accounting.
The course enabled 32 unemployed persons to start a career
in BPO/SSC sector.
One of the partners developing the concept of the course was
Invest in Pomerania initiative. II Edition of the course has
already started and in a month time a second line of training
- Customer Service - is to be launched. Additionally, in order
to adjust the University education to the demand of labor
market, a cooperation with Economic Faculty of University
of Gdańsk and ACCA was established. As a result there

a line of studies accredited by ACCA was created. The course
fulfills the highest standards in area of corporate accounting
teaching. Also an ACCA Examination Centre was opened
in Sopot.
Simultaneously, in ICT sector works has been started on
creating an innovative new faculty, which curriculum will
be created with close cooperation with representatives
of the largest foreign investors in IT sector. The project is
to be launched as soon as next year and ultimately will deliver
to the market 60 graduates a year. Also in cooperation with
companies, extended IT courses are implemented in high
schools. What is more thanks to engagement of Pomeranian
ICT Cluster – Interizon and Labour Office courses for testers
have been organized.
Successes of Invest in Pomerania have been noticed in 2013.
At the beginning of the year during the Outsourcing Awards
Gala, in recognition of the rapid development of the BPO/
SSC sector, Tri-City received the title of Best City of the
Year. In November, in turn, Polish Information and Foreign
Investment Agency recognized Invest in Pomerania as
the best certified regional investor service center in Poland.
The initiative received 98% of the points.
Success Invest in Pomerania is the result of a great involvement
all partners of the initiative, local government and the
investors present in the region. Their cooperation translates
into growing recognition of Pomerania as a comfortable place
for foreign investors.
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Urodzaj na IT.
Inwestycyjne podsumowanie
roku 2013 w Lublinie
Obok ABM Greiffenberger, niemieckiego producenta napędów elektrycznych oraz
Biura Relacji z Klientem Alior Banku, które w 2013 r. zatrudniły w Lublinie łącznie
ok. 300 osób, najszybciej rozwijającą się w mieście branżą okazał się przemysł
informatyczny. Sii, SoftSystem, Transition Technologies i Sollers Consulting
utworzyły już łącznie ponad 120 miejsc pracy, a w nadchodzącym roku deklarują
zatrudnienie kolejnych 150 osób.

Już w grudniu 2012 r. swój oddział w Lublinie

50 osobom, ale będzie się powiększał, ponieważ

otworzyła rzeszowska spółka SoftSystem.

doceniamy potencjał kształcenia lubelskich uczelni

Firma tworzy oprogramowanie dla szeroko

technicznych – dodaje.

rozumianej medycyny. – Produkujemy systemy
informatyczne obsługujące szpitale, kliniki i laboratoria,

Kolejną spółką, która otworzyła biuro

których sprzedażą i dostosowywaniem dla konkretnych

w Lublinie, jest Sollers Consulting,

użytkowników zajmuje się nasz amerykański partner.

polska firma specjalizująca się w usługach

Dzięki tej współpracy nasze produkty działają w ponad

doradczych i wdrożeniowych dla branży

300 placówkach medycznych w Stanach Zjednoczonych

finansowej. Spółkę założyli w 2000 roku

Ameryki oraz Kanadzie – wyjaśnia Waldemar

eksperci w dziedzinie doradztwa ope-

Waligóra, Dyrektor Generalny SoftSystem.

racyjnego i IT. W swoim portfolio firma
posiada projekty zrealizowane dla takich

Co

Więcej informacji:
Autor:
Anna Jurys
Wydział Strategii
i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin
tel: + 48 81 466 25 07
ajurys@lublin.eu
www.lublin.eu
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istotne,

firma,

jako

jedyna

dotąd

klientów, jak: PZU, Moody’s Analytics,

organizacja w Polsce, otrzymała certyfikat ISO

Millennium,

13485, odpowiednik systemu ISO 9001 dla

Groupama-Proama.

Raiffeisen,

Talanx

oraz

zarządzania jakością w zakresie projektowania
i

produkcji

rozwiązań

informatycznych

Aktualnie Sollers Consulting zatrudnia

na potrzeby instytucji medycznych. – Pakiet

ponad

systemów genetycznych rozwijamy od 2000 roku w

stów w Warszawie i Lublinie. – Oddział

oparciu o stworzoną przez nas pierwszą na świecie

lubelski działa od kwietnia 2013 r. i rozwija się

komercyjną bazę danych do badań genetycznych. Działa

równolegle z siedzibą główną naszej firmy

między innymi w jednej z największych klinik w USA

w Warszawie. Nasze projekty realizowane są

– chwali się dyrektor Waligóra. – W chwili

w ścisłej współpracy zespołów obydwu biur

obecnej nasz oddział w Lublinie daje pracę ponad

– mówi Marcin Pluta, współzałożyciel
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firmy odpowiadający za zespół IT. Przyznaje, że o ulokowaniu

farmaceutycznego z Europy Zachodniej i USA – dodaje Sebastian

pierwszego zamiejscowego oddziału firmy właśnie w Lublinie

Sokołowski. Obecnie w lubelskim biurze pracuje 30 osobowy zespół,

zadecydował m.in. potencjał uczelni wyższych, a także pozytywne

głównie są to programiści Java, iOS i .Net i takich osób poszukuje

opinie o mieście ze strony klientów oraz zaprzyjaźnionych

firma także w ramach prowadzonej obecnie rekrutacji. – Planujemy

spółek. Obecnie w Lublinie firma zatrudnia 18 programistów,

zwiększyć zatrudnienie, co najmniej, dwukrotnie w ciągu najbliższego półrocza

ale do końca 2014 r. planuje przyjąć kolejnych kilkanaście osób. –

– podsumowuje dyrektor lubelskiego oddziału.

Poszukujemy programistów, zarówno początkujących, jak i doświadczonych.
Zależy nam na osobach znających języki obce, gdyż realizujemy wiele

To jednak nie koniec nowych inwestycji informatycznych, które

projektów zagranicznych. Mile widziana jest także mobilność. Główne

pojawiły się w Lublinie w 2013 r.. W lipcu swój siódmy oddział

języki programowania wykorzystywane w naszych projektach to .NET

w Polsce otworzyła tu spółka Sii, która planuje zatrudnić ponad

i Java – opowiada Marta Daniluk, specjalistka ds. kadr i rekrutacji.

100-osobowy zespół inżynierów IT. – Planujemy zbudowanie centrum
kompetencji o różnych specjalizacjach IT, w tym zespołów projektowych,

Innym ważnym graczem, który pojawił się w Lublinie w roku 2013,

programistycznych i testowych, a także biuro badań i rozwoju. Dodatkowo

jest polska spółka Transition Technologies. Lubelskie biuro to jej

w Lublinie ma mieścić się centrum zarządzania usługami, takimi jak:

szósty oddział w Polsce, jednak firma rozwija się również za granicą,

service desk, wsparcie użytkowników, monitoring infrastruktury oraz nadzór

głównie w Niemczech i USA. – Transition Technologies S.A. uruchomiło

i zarządzanie firmowymi serwerami, siecią czy aplikacjami – mówi Artur

swoje biuro w Lublinie w czerwcu 2013 r. Podstawowym kryterium decydującym

Palac, dyrektor Lublin Delivery Center. Dlatego też przekrój

o wyborze właśnie tej lokalizacji był dostęp do wykształconej kierunkowo kadry.

poszukiwanych kompetencji jest bardzo szeroki.

Jest to możliwe tylko dzięki uczelniom wyższym, takim jak Politechnika Lubelska
czy uniwersytety, które prowadzą studia na kierunkach przez nas preferowanych

Obecnie firma poszukuje przede wszystkim programistów, jednak

– mówi Sebastian Sokołowski, Dyrektor Działu Software

pracę znajdą tu również osoby, które muszą posiadać wymagane

Solution Center działającego w Lublinie. Jak tłumaczy Sokołowski,

kompetencje techniczne i doświadczenie, natomiast wykształcenie

elementem decydującym o nowych inwestycjach firmy jest przede

informatyczne nie jest w ich przypadku konieczne: testerzy

wszystkim możliwość współpracy z ośrodkami naukowymi.

i analitycy testów, konsultanci help desk oraz specjaliści SAP
i BI. Również Sii podkreśla dostępność wykwalifikowanych kadr

Transition Technologies od 2010 r. posiada status Centrum

jako główny czynnik lokalizacji oddziału w Lublinie. – Lublin jest

Badawczo-Rozwojowego, w ramach którego w lubelskim biurze

dużym zapleczem kompetencyjnym, konkurencja pomiędzy dostawcami nie

realizowane są projekty badawcze z obszaru bioinformatyki.

jest jeszcze tak duża, jak w innych polskich ośrodkach, a koszty prowadzenia

Oprócz tego, podstawowym zadaniem oddziału jest utrzymanie

biznesu, takie jak wynajem powierzchni biurowej, czy wynagrodzenia

i rozwój produktów dedykowanych dla rynku energii elektrycznej.

są konkurencyjne w stosunku do innych dużych polskich miast – opowiada

– Stworzyliśmy także zespoły pracujące dla naszych klientów z sektora

Artur Palac.
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Profusion of IT in Lublin.
Revision of new investments in 2013

Aside ABM Greiffenberger, German producer of electric drives and Alior Bank
Customer Relations Office, which in 2013 hired a total of 300 people altogether,
it is IT which proved to be the fastest growing sector in the city. Sii, SoftSystem,
Transition Technologies and Sollers Consulting created over 120 jobs altogether
and declare to employ another 150 people in the coming year.

More information:
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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In December 2012, SoftSystem, a Rzeszów-

institutions. – Our set of genetic systems has

based company, opened its branch in

been developed since 2000 based on the first genetic

Lublin. The company specializes in software

research database for commercial use in the world.

development for the broadly understood

It is applied among others in one of the biggest

medical sector. – We produce IT systems for

hospitals in the USA – Mr Waligóra says. –

hospitals, clinics and laboratories. Our American

At the moment, we employ 50 people in Lublin

partner sells and adjusts them to the needs of

but we will definitely grow as we appreciate the

particular users. Thanks to this cooperation

educational potential of L ublin technical schools

our products are present in over 300 medical

– he adds.

institutions in the USA and Canada – explains
Waldemar Waligóra, General Director at

Another firm which opened their branch

SoftSystem.

in Lublin is Sollers Consulting, a Polish

What is important, the company is the

implementation

only one in Poland to have received ISO

sector. It was established in 2000 by experts

13485 certificate, equivalent to ISO 9001

in IT and operational consulting. In the

system for quality management in design

company’s portfolio there are projects

and production of IT solutions for medical

carried out for such clients as PZU, Moody’s

company
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We plan to create a research and development center as well
as a competence center with various IT specialties including project-oriented,
software development and testing teams

Analytics, Millennium, Raiffeisen, Talanx and Groupama-

research projects in the field of bioinformatics. Aside from this,

Proama. Today, Sollers Consulting employs over 100 consultants

the main task of the branch is maintenance and development

and developers in Warsaw and Lublin. – The Lublin branch has

of software dedicated for the energy market. – We also set up teams

operated since April 2013 and is developed together with our headquaters

working for our clients in pharmaceutical sector from Western Europe and

in Warsaw. Our projects are carried out in strict cooperation between the

USA – adds Sebastian Sokołowski. Today in the Lublin branch

two teams – says Marcin Pluta, co-founder of the company and

there are 30 employees, mainly Java, iOs and .Net developers

coordinator of the IT section. He admits that what decided about

and those are the specialties the company seeks in its current

setting up the first branch of the company in Lublin was the

recruitment process. – We are planning to grow at least twofold in the

potential of higher education institutions and a positive opinion

next six months – concludes the director of the Lublin office.

of the city shared by customers and business friends.
As for now, Sollers Consulting employs 18 developers in Lublin
but by the end of 2014 they plan to hire another dozen or so.
– We seek software developers both starting and experienced ones. Since we
carry out a lot of international projects, good command of foreign languages
is appreciated. Willingness to relocate is also welcomed. The programming
languages most frequently used in our projects are .NET and Java – says
Marta Daniluk, Recruitment Specialist.

This, however, is not the end of the new IT investments which
mushroomed in Lublin in 2013. In July, Sii opened their
7th branch in Poland where they expect to hire over 100 IT
engineers. – We plan to create a research and development center as
well as a competence center with various IT specialties including projectoriented, software development and testing teams. On top of this, our
helpdesk and user support management center is to be located in Lublin
with infrastructure maintenance and management of company servers,

Another important player which settled down in Lublin in 2013
is a Polish company, Transition Technologies. Although the
branch in Lublin is the 6 in Poland, the company also develops
th

abroad, chiefly in Germany and USA. – Transition Technologies S.A.
opened its office in Lublin in June 2013. The decisive criterion for selecting
this very location was access to talents of technical background. This is only
possible thanks to higher education institutions, such as Lublin University
of Technology and others which conduct courses preferred by our company –
says Sebastian Sokołowski, Director of Software Solution Center
operating in Lublin. As Mr Sokołowski explains, the critical factor
which decides about new investments of the company is above all
the opportunity to cooperate with scientific centers.

networks and applications – says Artur Palac, Director of Lublin
Delivery Center. That is why the scope of competencies sought
by Sii in Lublin is wide.
Currently, the company is looking chiefly for programmers.
However, other candidates are also wanted such as testers
and test analytics, helpdesk consultants as well as SAP and
BI specialists. For these positions technical background
and experience are required and technical degrees are not
necessary. Like other companies, Sii also underlines the
importance of access to well-qualified staff in the city as
the main location factor. – Lublin is a big competence center, where
competition among the suppliers still isn’t as fierce as in other big cities

Since 2010 Transition Technologies holds the status of Research

in Poland while the operational costs such as office rent or remunerations

and Development Center whereby the Lublin office carries out

remain competitive – says Artur Palac.
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Łódź przyciąga nowych przedsiębiorców poprzez zachęty inwestycyjne. Na pozytywną
opinię, jaką mają o mieście pracownicy firm, wpływa fakt, że miasto zapewnia
mieszkańcom równowagę między pracą a życiem prywatnym. Poprzez realizowane
inwestycje miejskie, Łódź kreuje nową jakość życia i dba o work life-balance.

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

Centralne położenie, wykształcona kadra,

oceny Miasta w oczach Zarządu ABSL była

łatwy dostęp do powierzchni biurowej

nagroda przyznana już w 2011 r. w kategorii

i międzynarodowe środowisko biznesowe

Excellent Partner za intensywne działania

sprawiają, że Łódź należy do głównych

promujące

ośrodków outsourcingu w Polsce. Dlatego

biznesowych i aktywne działania na rzecz

też, miasto Łódź wymieniane jest na arenie

przyciągania

międzynarodowej jako jeden z najlepszych

z

partnerów biznesowych.

z inwestorami obecnymi na polskim rynku.

Opinię tę podzieliło ponad 400 gości

Wybór Łodzi na gospodarza tegorocznej

– specjalistów branży BPO/IT obecnych

konferencji zapewniał stworzenie plat-

Łodzi w maju 2013 r. podczas IV Konferencji

formy

Związku

na integrację liderów największych global-

Liderów

Usług

Biznesowych

(ABSL). Łódź, centrum międzynarodowego
biznesu, od kilku lat wskazywana jest przez
ABSL jako jeden z kluczowych partnerów
samorządowych i najwłaściwsze miejsce do
lokowania inwestycji. Dowodem wysokiej
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tego

sektor

nowoczesnych

inwestorów

sektora,

a

zagranicznych

także

networkingowej,

usług

współpracę

pozwalającej

nych firm.
W Łodzi, trzecim co do wielkości mieście
w kraju (ponad 716 tys.

mieszkańców),

sektor BPO/IT stanowi trzon gospodarki.
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Łódź

– centrum możliwości
W roku 2013 realizowano około 15 nowych projektów

Uniwersytet Łódzki są odpowiedzią na potrzeby współczesnego

inwestycyjnych z branży BPO/IT. Wśród marek rozwijających

rynku pracy. Program studiów jest

się na rynku łódzkim należy wymienić firmę Samsung, która

łódzkich przedsiębiorców, i przygotowuje młodzież do podjęcia

otworzyła w Łodzi centrum R&D, zatrudniając ponad 100

pracy w łódzkich firmach.

pracowników, Infosys BPO Poland – największego pracodawcę
z sektora BPO w regionie, Nordea BPO, Takeda, Tate &
Lyle, Mobica, Comarch czy koncern Hewlett-Packard, który
otworzył w Łodzi centrum BPO.

dostosowany do potrzeb

Potwierdzeniem sprzyjającego klimatu biznesowego są opinie
łódzkich przedsiębiorców, których współpraca z Miastem odbywa
się za pośrednictwem powołanego w Urzędzie Miasta Łodzi Biura
Obsługi Inwestora. Jest ono kluczowym partnerem publicznym,

Wybór Łodzi na gospodarza tegorocznej konferencji
zapewniał więc stworzenie platformy networkingowej, pozwalającej
na integrację liderów największych globalnych firm.

Szacuje się, że dzięki nowym inwestycjom w sektorze BPO/IT

wspierającym strategicznych inwestorów na terenie Łodzi.

w 2013 r. powstało około 1000 nowych miejsc pracy.

Ściśle współpracując z administracją publiczną wszystkich szczebli,

Jednym z największych atutów Łodzi jest jej potencjał
akademicki. Około 100 tys. studentów, w tym ponad 6000
studentów

kierunków

informatycznych,

kształcących

się

na 24 uczelniach wyższych i prawie 25 000 absolwentów,
z których większość posługuje się płynnie przynajmniej jednym
językiem obcym, zapewnia szeroki dostęp do wykształconej
kadry. Tylko na łódzkich uczelniach realizowany jest unikalny

w tym z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
ościennymi gminami, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną,
urzędami pracy, a także uczelniami wyższymi, deweloperami
oraz agencjami doradztwa zawodowego i zapewnia pełną obsługę
każdego inwestora. Zadaniem opiekuna, wspomaganego przez
urzędników najwyższego szczebla w Urzędzie Miasta Łodzi, jest
proaktywne pozyskiwanie oraz obsługa inwestorów.

program „Młodzi w Łodzi – Językowzięci”, którego celem jest

Łódź przyciąga nowych przedsiębiorców poprzez zachęty

kształcenie młodzieży w zakresie języków rzadkich, zwłaszcza

inwestycyjne. Na pozytywną opinię, jaką mają o mieście

skandynawskich, najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców

pracownicy firm, wpływa fakt, że miasto zapewnia mieszkańcom

z branży BPO/IT.

równowagę między pracą a życiem prywatnym. Poprzez

Ponadto w 2013 r. w Łodzi uruchomiono unikatowe w skali kraju
studia na kierunku „Lingwistyka dla biznesu”. Prowadzone przez

realizowane inwestycje miejskie, Łódź kreuje nową jakość życia
i dba o work life-balance.
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Łódź

a center of opportunities
Its location in central Poland, educated staff, international business environment
and easy access to office space make Lodz one of the key outsourcing centres
in Poland. This is the reason why Lodz is known as a one of the best business
partners.

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

Its location in central Poland, educated staff,

The appreciation of the City by the Board

international business environment and easy

of the ABSL was evidenced by the prize

access to office space make Lodz one of the

awarded in 2011 in the category of Excellent

key outsourcing centres in Poland. This is

Partner for its intensive promotion of the

the reason why Łódź is known as a one of the

business services sector and active efforts to

best business partners.

attract foreign investors in that sector, as well

This opinion was shared by over 400 guest
– BPO/IT specialists who visted Lodz in
May during the 4th Conference organized by
The Association of Business Service Leaders
in Poland

market. Therefore, the choice of Lodz as the
host of this year's conference provided an
opportunity to create appropriate networking
platform, allowing for the integration of the
leaders of the largest global companies.

Lodz – as the centre of international business
– has for several years been indicated by the
ABSL as one of the government’s key partners
and the one of the best places for investment.
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The economy of the City of Lodz, the
third largest city in the country with over
716 thousand citizens, is based on one
of the strategic sectors – BPO/IT.
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In 2013, there were about 15 new investment projects in BPO/

by the University of Lodz are the response to the requirements

IT sector. Among the major brands developing in Lodz there are:

of the contemporary job market. The course programme is tailored

Samsung that opened its new R&D centre employing over 100

to the needs of the Lodz entrepreneurs, and it prepares young

specialists, Infosys BPO Poland – the biggest employer in BPO

people to take up employment with Lodz companies.

sector in the region, Nordea BPO, Taked, Tate & Lyle, Mobica,
Comarch or Hewlett-Packard that opened BPO centre in Lodz.

Favourable business climate is confirmed by the opinions
of Lodz entrepreneurs, whose cooperation with the City is possible

It is estimated that due to new investment projects in BPO/IT

through the Investor Service Office in the City of Lodz Office.

sector, over 1000 workplaces will be created in 2013.

It is a key public partner which supports strategic investors in Lodz.

Companies also appreciate Lodz as an academic centre. Broad
access to educated staff is ensured by over 100 thousand students,
including more than 6,300 computer science students, enrolled
at 25 universities and more than 25,000 graduates, most of whom
are fluent in at least one foreign language.

It works closely with the public administration at all levels,
including the Polish Information and Foreign Investment Agency
(PAIiIZ), neighbouring municipalities, the Lodz Special Economic
Zone, employment offices as well as universities, developers and
job advice agencies to provide full support for every investor.
The task supervisor, assisted by senior officials in the City of Lodz

Only Lodz universities implement a unique program "Youth in
Lodz – focus on languages" the purpose of which is to educate young
people in rare languages – particularly Scandinavian ones – which
are the most desired by the employers in the BPO/IT sector. The
second recruitment process has just been completed. The most
popular languages among students who will take part in the course
are: Portuguese, Danish and Swedish. "Linguistics for business"
university courses are offered only in Lodz. The courses organized

Office, is proactive acquisition and support of investors.
Lodz attracts new companies by offering competitive investment
incentives. The positive opinion of the City among employees
is the result of creating conditions for people to achieve necessary
work-life balance. New quality of life and work as well as their
balance is being created through new municipal investments
projects in Lodz.
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Kapitał ludzki

– podsumowanie 2013 roku

K

oniec roku jest zawsze świetną okazją do
różnego rodzaju podsumowań. Warto więc
również podsumować to, co działo się na
rynku pracy w sektorze SSC/BPO w roku 2013.

Autor / Author:
Małgorzata Jasińska,
CEE Corporate
Accounts Director

Brak jeszcze ostatecznych danych, ale już teraz
z pewnością można stwierdzić, że sektor nadal rośnie
w bardzo szybkim tempie. Według najnowszych
prognoz ABSL do końca grudnia zatrudnienie
powinno wzrosnąć do 120 tys. osób, podczas gdy
jeszcze w maju 2013 r. centra usług z kapitałem
zagranicznym zatrudniały 110 tys. pracowników.
Oznacza to wzrost zatrudnienia o niemal 10%
w przeciągu zaledwie pół roku.
Żadna inna gałąź polskiej gospodarki nie rosła tak
szybko. Polski sektor SSC/BPO zmienia się jednak
nie tylko w kategoriach ilościowych. Następuje
również wyraźna zmiana w strukturze zatrudnienia
w sektorze. Znacząco zwiększa się liczba osób
z doświadczeniem, w Polsce istnieje już dość liczna
grupa ludzi, która swoją karierę zawodową związała
z rynkiem SSC/BPO – aż 31,4% z ponad 1600
osób, które wzięły udział w badaniu Hays Poland
w kwietniu 2013 miało ponad 5 lat doświadczenia
w sektorze.
W dalszej części raportu opisane
zostały najważniejsze zmiany
i wydarzenia, które zaszły na
rynku w roku 2013.
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W roku 2013 Główny Urząd Statystyczny
opublikował dane za rok 2012 (bardziej aktualnych
można się spodziewać dopiero w marcu 2014 r.)
dotyczące studentów oraz absolwentów polskich
uczelni. Na uwagę zasługuje przede wszystkim
wzrost liczby studentów kierunków inżynieryjnotechnicznych (o 6,3% w porównaniu do
roku poprzedniego) oraz informatycznych
(o 3 %). Wzrost liczby studentów na kierunkach
technicznych można obserwować już od roku
2009, co zbiega się w czasie z uruchomieniem
przez rząd programu kierunków zamawianych.
Program ten z pewnością miał wpływ na wzrost
liczby kandydatów na studia, trudno jednak
jeszcze zmierzyć jego wpływ na całość systemu
edukacji.
Zmiany w liczbie studentów wymienionych
kierunków zostały przedstawione na wykresie 1.

Wykres 1: Liczba studentów i absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych w latach 2007-2012

Edukacja: kierunki techniczne i więcej współpracy
z biznesem
Sektor SSC/BPO jest bardzo
ściśle związany z systemem
edukacji, a jego przedstawiciele
żywo zainteresowani tym, co
się dzieje na uczelniach. Każda
pozytywna zmiana oznacza

lepiej dostępnych lub lepiej przygotowanych
pracowników, jako że sektor usług biznesowych
stwarza absolwentom uczelni wyższych wiele
okazji do zdobycia pierwszych doświadczeń
zawodowych.

Źródło: GUS
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Po raz pierwszy od 1999 r. zmniejszyła się za to, choć
nieznacznie (1,5%), liczba absolwentów uczelni, na co wpływ
miały przede wszystkim zmiany demograficzne w polskim
społeczeństwie. Należy jednak zaznaczyć, że liczba studentów
oraz absolwentów w Polsce nadal jest największa w porównaniu
do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
W roku 2013 można też było zaobserwować znacznie większe
zainteresowanie uczelni wyższych współpracą z firmami
z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Przykładami
mogą być kierunek „Lingwistyka dla Biznesu” stworzony na
Uniwersytecie Łódzkim przy współpracy firm Infosys oraz
Hewlett-Packard.
Innym przykładem mogą być studia podyplomowe
„Nowoczesne Usługi Biznesowe” utworzone przez Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu we współpracy
z AIG Lincoln, ASPIRE oraz PwC. Wszystkie te działania,
określane mianem B2U (Business to University) przyczyniają
się do poprawienia wizerunku sektora, który mimo ogromnego
wkładu do gospodarki, nadal często jest negatywnie
postrzegany.
Szeroko cytowane w polskiej i zagranicznej prasie były
również wyniki badania PISA (Programme for International
Student Assessment) opublikowane na początku grudnia
2013 przez OECD. W badaniu prowadzonym w roku 2012
polscy gimnazjaliści (badanie obejmuje 15-latków) zajęli
bardzo wysokie miejsca we wszystkich trzech badanych
kompetencjach: matematyce, czytaniu oraz naukach
przyrodniczych. W najnowszej edycji badania, Polska zajęła
odpowiednio 14., 10. oraz 9. miejsce na 65 uczestniczących
krajów. Oznacza to ogromny skok w porównaniu do
poprzedniej edycji badania.

Te zmiany są szczególnie istotne z punktu widzenia
pracodawców, gdyż wskazują na poprawę jakości systemu
nauczania, a co za tym idzie, w długim terminie, również
lepsze kwalifikacje wśród przyszłych absolwentów.

Nowe procesy i nowe lokalizacje
Rok 2013 oznaczał również wzrost zainteresowania procesami
logistycznymi. Dwie wiodące firmy z branży FMCG,
Procter & Gamble oraz Unilever, zdecydowały się zlokalizować
w Polsce swoje zespoły odpowiedzialne za optymalizację
procesów zarządzania łańcuchem dostaw. Centrum Unilever
znajduje się w Katowicach. Pracujący tam zespół ok. 100
planistów oraz specjalistów ds. obsługi klienta odpowiada za
sprawny przepływ towarów pomiędzy dostawcami, fabrykami
a magazynami tej firmy.
Centrum Procter & Gamble jest zlokalizowane w Warszawie.
W grudniu 2013 r. P&G ogłosiło plany jego rozbudowy do
1000 etatów w przeciągu kolejnego roku. Stan zatrudnienia
we wrześniu 2013 wynosił 600 osób, co oznacza konieczność
zatrudnienia kolejnych 400 osób w roku 2014. Osoby
pracujące w centrum zajmują się analizą wszystkich
procesów logistycznych w globalnym łańcuchu dostaw P&G,
a następnie w ramach różnorodnych projektów zajmują się ich
optymalizacją.
Również w Trójmieście rozwijają się procesy logistyczne
– swoje centrum zlokalizowała tam Kemira, fińska firma
chemiczna. Pracownicy nowo otwartego centrum, oprócz
procesów księgowych i obsługi klienta, będą zajmować się także
zarządzaniem procesami związanymi z łańcuchem dostaw,
m.in. kontaktem z firmami transportowymi, planowaniem
kosztów transportu oraz administracją procesów zakupowych.

Porównanie miejsc, które polscy uczniowie zajmowali
w dwóch ostatnich edycjach badania, zarówno na świecie jak
i w Europie znajduje się w tabeli 1.

Oprócz nowych procesów w roku 2013 na mapie Polski pojawiły się również nowe lokalizacje, o których dotąd mówiło się tylko
w kontekście potencjału. Dla przykładu swoje biuro w Szczecinie
otworzył Dansk Supermarked, właściciel
Tabela 1. Wyniki polskich uczniów w badaniu PISA w roku 2009 i 2012
sieci sklepów Netto, oraz Genpact, indyjska
firma z branży BPO posiadająca już centra
2009
2012
w Krakowie i Lublinie.
Miejsce
Miejsce
Miejsce
Miejsce
na świecie

w Europie

na świecie

w Europie

Matematyka

25

15

14

6

Czytanie

15

7

10

Nauki przyrodnicze

19

8

9

Źródło: PISA Survey Results

Szczególne postępy polscy uczniowie osiągnęli w przypadku
zadań trudniejszych, wymagających myślenia strategicznego
i dokładnego rozumienia przyswajanych treści oraz umiejętności
ich zastosowania, czyli właśnie tych umiejętności, na których
brak najbardziej narzekają pracodawcy z sektora SSC/BPO.

Lublin jest kolejnym miastem, które
dołączyło do grona outsourcingowych
3
destynacji. W roku 2013 swoje biuro
otworzyło tam Sii, francuska firma
zajmująca się outsourcingiem IT oraz Alior
Bank, który stworzył w mieście swoje pierwsze biuro ds. relacji
z klientami. Dodatkowo w Opolu swoją działalność planuje
rozszerzyć Capgemini, oferujące niemieckojęzycznym klientom
usługi wsparcia technicznego, a Kielce oraz Radom znacząco
zwiększyły swoją aktywność promocyjną.
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Dla tych dwóch ostatnich lokalizacji czynnikiem
ograniczającym nie był wcale brak odpowiedniej kadry
(w Kielcach w roku 2012 studiowało 37 tys., a w Radomiu
13 tys. osób), ale brak odpowiedniej jakości infrastruktury
biurowej. Problem ten powoli znika ze względu na działalność
developerów.

Specjaliści z
poszukiwani

niemieckim

oraz

informatycy

W roku 2013 znajomość języka niemieckiego dawała
kandydatom dostęp do największej liczby ofert pracy.
Szczególnie dużo ofert dla kandydatów znających
ten język było w Krakowie, Łodzi oraz Wrocławiu.
W Krakowie takich osób poszukiwał m.in. UBS, we
Wrocławiu Qatar Airways, który wciąż rozwija swoje
centrum obsługi klientów, a w Łodzi Infosys oraz Clariant,
szwajcarska firma chemiczna, która w 2013 r. przeniosła
zespół księgowy ze swojej centrali w Szwajcarii właśnie
do Łodzi.

Kolejnymi stanowiskami, na które było duże zapotrzebowanie
byli specjaliści IT, zarówno programiści, jak i stanowiska
związane z zarządzaniem infrastrukturą IT. Najwięcej
nowych ofert dla tej pierwszej grupy było w Warszawie,
zarówno w już istniejących centrach jak i tych dopiero
powstających, oraz Poznaniu, gdzie wśród centrów IT
rekrutują głównie Samsung R&D, Rule Financial i Detica
BAE Systems. Specjalistów ds. infrastruktury zatrudniał zaś
przede wszystkim IBM, szczególnie w swoim nowo otwartym
centrum w Katowicach, gdzie do 2015 r. planuje zatrudnić
2 tys. osób (w październiku 2013 w centrum pracowało
400 specjalistów).

Stabilny poziom wynagrodzeń
Wzrost wynagrodzeń w sektorze był szacowany na ok. 4%
w skali roku, choć oczywiście zależy to w dużym stopniu od
lokalizacji, procesu i znajomości języków obcych.
Przeciętne wynagrodzenia w Polsce w poszczególnych
procesach zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2: Przeciętne miesiwęczne wynagrodzenia brutto w PLN w sektorze SSC/BPO dla osób pracujących w języku angielskim
Księga Główna (GL)

MIN

OPT

MAX

Junior Accountant (1-2 lata
dośw.)

2 800

3 600

4 800

Accountant (2-3 lata dośw.)

4 000

5 000

6 000

IT /Wsparcie techniczne

OPT

MAX

2 800

3 600

4 400

2nd Line Support

4 400

5 800

7 600

7 000

8 400

10 000

12 000

13 000

16 000

MIN

OPT

MAX

Team Leader (zespół: 5-15
osób)
Process Manager (zespół: do
50 osób)

Senior Accountant (3+ lat dośw.)

4 800

6 200

7 200

Team Leader (zespół: 5-15 osób)

7 000

8 400

11 000

12 000

14 000

17 000

Procesy Zakupowe

MAX

Junior Specialist (0-1 rok
dośw.)

2 800

3 400

4 000

Specialist (1-3 lata dośw.)

4 000

4 600

5 400

5 000

6 000

7 000

7 000

8 000

10 000

10 000

13 000

16 000

MIN

OPT

MAX

Process Manager (zespół: do 50
osób)
Zobowiązania/Należności (AP/
AR)
Junior Associate (0-1 rok dośw.)

MIN
2 400

OPT
2 800

3 600

Senior Specialist (3+ lat
dośw.)
Team Leader (zespół: 5-15
osób)
Process Manager (zespół: do
50 osób)

Associate (1-2 lata dośw.)

3 000

3 800

4 600

Senior Associate (2+ lat dośw.)

4 000

4 800

5 600

Team Leader (zespół: 5-15 osób)

6 500

7 500

10 000

Process Manager (zespół: do 50
osób)

10 000

12 000

16 000

Procesy HR

Obsługa Klienta

MIN

MAX

Junior Specialist (0-1 rok
dośw.)

2 800

3 200

3 800

Specialist (1-2 lata dośw.)

3 600

4 200

4 600

4 500

5 000

6 000

6 800

8 000

9 400

10 000

12 500

16 000

Junior Specialist (bez dośw.)

2 200

OPT
3 000

3 600

Specialist (1+ lat dośw.)

3 000

3 800

4 200

Team Leader (zespół: 5-15 osób)

6 000

7 500

8 500

Process Manager (zespół: do 50
osób)

9 000

12 000

15 000

Senior Specialist (2+ lat
dośw.)
Team Leader (zespół: 5-15
osób)
Process Manager (zespół: do
50 osób)

Źródło: Hays Poland

56

MIN

1st Line Support (0-1 rok
dośw.)
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Human capital
– 2013 Summary

E

nd of the year is always a great opportunity
for all kinds of summaries. Therefore it is also
worth to summarise what has happened in the
SSC/BPO labour market in the year 2013.

Autor / Author:
Małgorzata Jasińska,
CEE Corporate
Accounts Director

There are no definitive data yet but it is already
possible to state that the sector continues to grow
at a very fast pace. According to the latest ABSL
projections by the end of December employment
should grow to 120,000 people, while in May
2013 service centres with foreign capital employed
110,000 workers. This represents an increase of
almost 10% in just six months.
No other branch of the Polish economy has grown
as fast.

keenly interested in what is happening on university
campuses. Every positive change means higher
availability or better qualified employees, as the
business services sector creates an opportunity
for many university graduates to gain the first
professional experience.
In 2013 statistics about students and graduates from
polish universities for the year 2012 were published
(more current can be expected only in March 2014).
Noteworthy is primarily an increase in the number
of students of engineering and technology (by 6.3%
compared with the previous year) and information
technology (about 3%). The growth in the number
of students in technical fields has been observed
since 2009, which coincides with the launch of
the program of government funded fields of study.
This program has definitely had an impact on the
growth in the number of candidates, however, it
is yet difficult to measure its impact on the whole
education system.

However, polish SSC/BPO sector is changing not
only in quantitative terms. There is also a clear
change in the structure of employment in the sector.
The number of people with SSC/BPO experience in
Poland has significantly increased. There is already
quite a large group of people, who tied their careers
Changes in the number of students of the mentioned
with the SSC/BPO sector – 31.4% of the more than
fields of study are presented on Figure 1.
1,600 people who took part in the Hays survey
conducted in April 2013 had
more than 5 years of experience
Figure 1. Number of students and graduates in engineering and technology
in the sector.
in the years 2007-2012
The next part of the report
describes the most important
changes and events that have
occurred in the SSC/BPO market
in 2013.

Education:
focus
on
technical education and
cooperation with business
SSC/BPO sector is very closely
linked to the education system
and its representatives are
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In the year 2013 the number of college graduates decreased
slightly (1.5%), for the first time since 1999. This change was
influenced primarily by demographic changes in the polish
society. It should be noted, however, that the number of students
and graduates in Poland is still the highest in comparison with
other countries in Central and Eastern Europe.
In 2013, one could also observe a much greater interest on
the side of higher education institutions to cooperate with
companies from the SSC/BPO sector. A very good example is
a new course of study, “Linguistics for Business”, created at
the University of Lodz in cooperation with the local SSC/BPO
companies: Infosys and Hewlett -Packard.
Another example might be postgraduate studies "Modern
Business Services" organised by the University of Technology
and Humanities in Radom in cooperation with AIG Lincoln,
ASPIRE and PwC.
All of these activities, referred to as B2U (Business to
University), contribute to the improvement of the sector image
which, despite enormous contribution to the economy, is still
often perceived negatively.
Another fact that attracted lots of attention and was widely
quoted in the Polish and foreign press was the announcement
in the early December 2013 of the results of the OECD’s PISA
(Programme for International Student Assessment). In a 2012
edition of the study, Polish Gymnasium students (assessment
was conducted on the representative group of 15-year-olds)
ranked very well in all three tested competencies: mathematics,
reading and science. In the latest edition of the survey, Poland
was respectively 14th, 10th and 9th among 65 participating
countries. This was a significant positive change compared
with the previous edition of the study.

These changes are particularly important from the point of
view of employers, as they show an improvement in the quality
of the educational system, and hence, in the long term, also
better skills among future graduates.

New processes and new locations
Year 2013 also marked the growing interest in centralising and
optimising logistics processes. Two leading companies in the
FMCG sector, Procter & Gamble and Unilever, decided to locate
in Poland their teams responsible for optimizing the supply
chain management processes.
Unilever Centre is located in Katowice. There is about 100
planners and customer service professionals working there,
responsible for the efficient flow of goods between suppliers,
factories and warehouses of the company.
Procter & Gamble Planning Service Center is located in
Warsaw. In December 2013, P&G announced plans for its
expansion to 1,000 jobs over the next year. The employment
in September 2013 amounted to 600 people, which means
that subsequent 400 specialists will have to be employed
in 2014. Centre employees deal mainly with the analysis of
all logistics processes in the P&G global supply chain and
then, in the framework of various projects, work on their
optimisation.
A new centre delivering logistics processes was also opened in
Tricity by Kemira, a Finnish chemical company. The employees
in the newly opened office will deliver not only financial
and customer service processes but will also deal with the
supply chain management, including contact with transport
companies, transport costs planning and procurement
processes administration.

The results of Polish students in the last two editions of the PISA
study, both world- and Europe-wide are presented in Table 1.

In 2013 not only new processes were introduced but also
new location emerged on the outsourcing map of Poland.
For example Dansk Supermarked, owner
Table 1. The results of Polish students in PISA study in 2009 and 2012
of the Netto stores, and Genpact, leading
2009
2012
Indian BPO provider, opened their offices
Place in the
Place in
Place in the
Place in
in Szczecin.
world
Europe
world
Europe
Mathematics

25

15

14

Reading

15

7

10

Science

19

8

9

Source: PISA Survey Results

Polish students have achieved particular progress in the
more difficult tasks that required strategic thinking, thorough
understanding of the content and the ability to apply
knowledge. These are precisely the same skills that were most
sought after by the employers from the SSC/BPO sector.

6

Lublin is another new outsourcing
destination in Poland. In 2013 two
companies opened their offices there: Sii,
a French ITO provider, and Alior Bank,
which has created its first customer
relations office there. Moreover Capgemini plans to expand
its operations in Opole, offering technical support services
for German-speaking clients, while Kielce and Radom have
significantly increased their promotional activity.
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For the latter two locations the limiting factor was not the lack
of well-qualified candidates (in 2012 37,000 people studied in
Kielce and 13,000 in Radom) but the lack of adequate office
infrastructure. This problem is being solved thanks to the
growing activity of developers.

Wanted: German-speaking specialists
and IT experts
In 2013 the knowledge of German language gave candidates
access to the largest number of job offers. German skills were
especially sought after by employers in Krakow, Lodz and
Wroclaw. In Krakow they could land a job at, among others,
UBS Service Centre, in Wroclaw they were employed by
Qatar Airways, which is still expanding its customer service
centre, and in Lodz by Infosys and Clariant, a Swiss chemical
company which in 2013 relocated its accounting team from
the headquarters in Switzerland to Lodz.

Other positions in demand were mainly IT professionals:
software developers and infrastructure experts. The highest
number of new job openings for the first group was registered
in Warsaw, among both established centres and newcomers,
and in Poznan (mainly from Samsung R&D, Rule Financial
and Detica BAE Systems). Infrastructure specialists were
employed primarily by IBM, particularly in its newly opened
delivery centre in Katowice. The company plans to hire there
2,000 people by 2015 (in October 2013 – 400 specialists
worked in the centre).

Stable salary level
Wage growth in the sector was estimated at around 4%
per year, but of course the final number depends largely on
the city, type of position and language skills.
The average salary levels for different roles in the SSC/BPO
sector are presented in Table 2.

Table 2. Gross monthly average salaries in PLN for SSC/BPO employees working in English
GL

MIN

OPT

MAX

IT / Technical Support

OPT

MAX

Junior Accountant (1-2 years of exp.)

2,800

3,600

4,800 1st Line Support (0-1 year of exp.)

2,800

3,600

4,400

Accountant (2-3 years of exp.)

4,000

5,000

6,000 2nd Line Support

4,400

5,800

7,600

Senior Accountant (3+ years of exp.)

4,800

6,200

7,200 Team Leader (5-15 FTEs)

7,000

8,400

10,000

Team Leader (5-15 FTEs)

7,000

8,400

11,000 Process Manager (up to 50 FTEs)

12,000

13,000

16,000

Process Manager (up to 50 FTEs)

12,000

14,000

17,000 Procurement (Order Management)

MIN

OPT

MAX

AP/AR

MIN

OPT

MAX

Junior Specialist (0-1 year of exp.)

2,800

3,400

4,000

Junior Associate (0-1 year of exp.)

2,400

2,800

3,600 Specialist (1-3 years of exp.)

4,000

4,600

5,400

Associate (1-2 years of exp.)

3,000

3,800

4,600 Senior Specialist (3+ years of exp.)

5,000

6,000

7,000

Senior Associate (2+ years of exp.)

4,000

4,800

5,600 Team Leader (5-15 FTEs)

7,000

8,000

10,000

Team Leader (5-15 FTEs)

6,500

7,500

10,000 Process Manager (up to 50 FTEs)

10,000

13,000

16,000

Process Manager (up to 50 FTEs)

10,000

12,000

16,000 HR Processes

MIN

OPT

MAX

Customer Service

MIN

OPT

MAX

Junior Specialist (0-1 year of exp.)

2,800

3,200

3,800

Junior Specialist (no previous exp.)

2,200

3,000

3,600 Specialist (1-2 years of exp.)

3,600

4,200

4,600

Specialist (1+ years of exp.)

3,000

3,800

4,200 Senior Specialist (2+ years of exp.)

4,500

5,000

6,000

Team Leader (5-15 FTEs)

6,000

7,500

8,500 Team Leader (5-15 FTEs)

6,800

8,000

9,400

Process Manager (up to 50 FTEs)

9,000

12,000

10,000

12,500

16,000

15,000 Process Manager (up to 50 FTEs)

Source: Hays Poland
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Polski rynek biurowy
– podsumowanie 2013 roku

P
Autor / Author:
Joanna Mroczek,
Dyrektor Działu
Doradztwa i Badań
Rynku CBRE
Director,
Head of Consultancy
& Research CBRE

od koniec 2013 r. zasób powierzchni
biurowej w Warszawie oraz siedmiu
największych
miastach
regionalnych
Polski wyniósł prawie 7 mln m2. Stolica pozostaje
największym oraz najbardziej dojrzałym rynkiem
biurowym w kraju, jednak zasób biur w pozostałych
miastach Polski rośnie w bardzo szybkim tempie.
Nowe obiekty biurowe w miastach regionalnych
powstają zazwyczaj w oparciu o wysokie standardy
techniczne, by sprostać obecnym wymogom
rynkowym. W 2013 r. oddano do użytkowania
290 000 m2. powierzchni biurowej w Warszawie
oraz 340 000 m2 w największych miastach Polski.
Do największych obiektów ukończonych w 2013 r.
należą takie budynki jak Plac Unii w Warszawie,
Alchemia i Olivia Tower w Trójmieście, Malta
House w Poznaniu, Green Horizon II w Łodzi,
Quattro Business Park III w Krakowie, Lastadia
w Szczecinie oraz Nowe Katowickie Centrum
Biznesu w Katowicach.

Obecnie, poza Warszawą, gdzie w dalszym ciągu
wolne jest 450 000 m2 powierzchni istniejącej oraz kolejne 480 000 m2 w budowie
na zasadzie spekulacji, najwyższa dostępność
została zarejestrowana w Poznaniu, Wrocławiu,
Łodzi oraz Trójmieście. W każdym z wymienionych miast od zaraz do wynajęcia jest
ponad 40 000 m2 istniejącej powierzchni.
Należy jednak mieć na uwadze, iż nawet tak
wysoka dostępność przekłada się zazwyczaj
na 2-3 opcje do wyboru dla największych
najemców. Co więcej, ze względu na relatywnie
wysoką ilość powierzchni biurowej w budowie,
poziom pustostanów powinien zwiększyć
się w większości najważniejszych lokalizacji
biurowych. Biorąc pod uwagę przewidywany
poziom nowej podaży w najbliższym czasie,
liczba potencjalnych lokalizacji dostępnych
dla dużych najemców powinna się stopniowo
zwiększać w ciągu kolejnych 18 miesięcy.

Pod względem projektów w budowie, Polska
Na biurowej mapie Polski pojawiają się
jest w czołówce najbardziej aktywnych rynków
nowe lokalizacje, które w najbliższym czasie
w Europie. Pod koniec 2013 r. w ośmiu największych
mogą okazać się atrakcyjną alternatywą,
miastach Polski budowano
Wykres 1. Podaż na rynkach biurowych w Polsce
łącznie ponad 1.1 mln m2
powierzchni biurowej, z czego
ok. 55% w samej Warszawie,
natomiast
pozostałe
45%
w regionach. Po raz pierwszy od
dłuższego czasu najemcy mogą
wybierać spośród wielu opcji
dostępnych w poszczególnych
lokalizacjach. Jest to niezmiernie
istotne z punktu widzenia
rozwoju rynku, gdyż dla wielu
zagranicznych inwestorów możliwość szybkiego rozpoczęcia
działalności
jest
jednym
z podstawowych kryteriów
decyzyjnych odnośnie lokaŹródło: CBRE, WRF, 2013, * – szacunki wstępne
lizacji.
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w szczególności dla najemców z sektora BPO/
SSC. W ostatnim czasie miastom takim jak
Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Olsztyn czy
Rzeszów udało się przyciągnąć zainteresowanie
międzynarodowych inwestorów. Biorąc pod
uwagę zwiększającą się podaż powierzchni
biurowej, wymienione lokalizacje już wkrótce
będą w stanie zaoferować wysokiej jakości biura
dla międzynarodowych graczy.

Wykres 2. Powierzchnia biurowa wynajęta w Polsce

Otwarcie centrum usług korporacyjnych w ugruntowanej lokalizacji jest dużo łatwiejszym
zadaniem niż w zupełnie nowym miejscu.
W miastach z dłuższą historią współpracy
Źródło: CBRE, WRF, 2013, * – szacunki wstępne
z sektorem BPO/SSC, deweloperzy, uczelnie
wyższe oraz władze lokalne są zazwyczaj dużo
bardziej świadome oczekiwań wymogów rynkowych. HP, czy też HSBC. Wiele firm z sektora bardzo często
Jednak inwestycje w nowych lokalizacjach wiążą się decyduje się na rozwinięcie nowego centrum usług
zazwyczaj z dużo niższymi kosztami prowadzenia w innym mieście. Do najlepszych przykładów tego typu
działalności, niższymi kosztami pracy oraz większym działań należały w ostatnim czasie nowe centra Accenture
zaangażowaniem we współpracę z potencjalnym w Łodzi, czy też Unilever oraz IBM w Katowicach.

Pod koniec 2013 r.,
zatrudnienie w sektorze
nowoczesnych usług
dla biznesu wyniosło
w całej Polsce prawie
115 000 osób.
inwestorem. W wielu przypadkach, deweloperzy
działający w mniejszych miastach posiadają również
projekty w większych aglomeracjach i, przy odpowiednim
wsparciu ze strony doradców, są w stanie dostarczyć
rozwiązanie, które spełnia oczekiwania inwestorów
w wielu lokalizacjach. W przyszłości, takie miasta jak
Radom, Kielce, Białystok czy Opole mają również szansę
na powiększenie swojego zasobu powierzchni biurowej
i tym samym zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach
międzynarodowych najemców sektora BPO/SSC.
Pod koniec 2013 r., zatrudnienie w sektorze nowoczesnych
usług dla biznesu wyniosło w całej Polsce prawie
115 000 osób. Przez ostatnie 10 lat, liczba zatrudnionych
w przedsiębiorstwach działających w sektorze BPO/SSC
stopniowo rosła, zarówno ze względu na rozpoczęcie
działalności przez nowe firmy, jak również przez rozwój
największych graczy takich jak State Street, Capgemini,

W całym 2013 r. przedsiębiorstwa działające na polskim
rynku wynajęły łącznie ponad 1 milion m2 powierzchni
biurowej w Warszawie oraz w 7 największych miastach
regionalnych, co jest wyższym wynikiem niż rok temu.
Począwszy od początku 2010 r., aktywność najemców
na regionalnych rynkach biurowych ponownie weszła
na ścieżkę szybkiego wzrostu, stymulowana głównie
dążeniem do oszczędności wśród zagranicznych
przedsiębiorstw. Duże zachodnioeuropejskie firmy
działające z sektorze wytwórczym, informatycznym, czy
też w sektorze usług dla biznesu bardzo często decydują
się na przeniesienie procesów do tańszej lokalizacji
w pobliskim kraju takim jak Polska. Ponadto, wiele
przedsiębiorstw już obecnych w Europie ŚrodkowoWschodniej rozwija swoją działalność, zarówno w ramach
tego samego miasta, jak również w innych miastach
regionu. Międzynarodowe firmy zazwyczaj wolą rozwijać
swoją działalność w miastach regionalnych, gdzie
koszty prowadzenia działalności są stosunkowo niższe.
Mimo wszystko Warszawa pozostaje najpopularniejszą
lokalizacją dla przedsiębiorstw z sektora BPO/SSC,
które posiadają już ponad 60 centrów usług w stolicy.
Lokalizacje położone poza centrum, w pobliżu Lotniska
Chopina oraz realizowanej obecnie autostradowej
obwodnicy miasta, charakteryzują się podobnymi
stawkami czynszu, dostępnością oraz jakością gotowej
powierzchni co największe miasta regionalne.
Drugą najważniejszą lokalizacją dla sektora BPO/SSC
w Polsce jest Kraków, z zasobem 54 centrów usług.
Dominującą formą usług w stolicy Małopolski jest IT oraz
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finanse i rachunkowość. Kraków został doceniony
w międzynarodowym rankingu Tholons dotyczącym
najważniejszych lokalizacji dla sektora BPO, zajmując
czwarte miejsce w kategorii miast rozwijających się.
Trzecią najbardziej rozpoznawalną lokalizacją dla
sektora BPO w Polsce jest Wrocław (47 centrów usług).
Miasto uchodzi również za najbardziej doświadczone
w ramach współpracy z władzami lokalnymi.
Aglomeracja wrocła-wska jest popularna przede
wszystkim wśród firm z sektora wytwórczego oraz z
sektora no-woczesnych technologii, które bardzo chętnie
otwierają tu swoje centra badawczo-rozwojowe. Poznań
stanowi popularną lokalizację dla przedsiębiorstw, które
cenią sobie bliskość granicy z Niemcami oraz tradycje
kupieckie miasta. Wiele międzynarodowych firm
działających w Poznaniu świadczy usługi finansowoksięgowe dla swoich oddziałów w Polsce oraz w
Niemczech.

podpisywane przez firmy w przeszłości wygasają,
co stanowi okazję dla najemców, by przenieść się do
nowego obiektu, zwiększyć zajmowaną powierzchnię
i poprawić standard zajmowanej powierzchni.
Z tego powodu w najbliższych kwartałach oczekujemy
zwiększonej aktywności najemców.
Obecnie, najwyższe stawki czynszu w Polsce wahają
się pomiędzy 11-15 EUR/m2/miesiąc za najlepsze
obiekty w miastach regionalnych oraz w lokalizacjach
położonych poza centrum Warszawy oraz pomiędzy 2526 EUR/m2/miesiąc w stołecznym Centralnym Obszarze
Biznesu. Przeciętne stawki czynszu są jednak dużo
niższe, szczególnie w lokalizacjach o wysokiej liczbie
konkurujących obiektów.
Ponadto, najemcy w wielu przypadkach mogą
liczyć na dodatkowe zachęty, które mogą obniżyć
transakcyjną
stawkę
czynszu
o
15-25%
do
poziomu efektywnego. W związku z rosnącym
współczynnikiem pustostanów, spodziewamy się
wzmacniającej się presji na spadek stawek czynszu
w 2014 r. Jednakże, czynsze w wielu lokalizacjach
powinny utrzymać się na niezmienionym poziomie,
szczególnie w tych obszarach, gdzie podaż nowej
powierzchni biurowej pozostaje niewielka.

W 2013 r. wyraźny wzrost aktywności najemców został
odnotowany w Szczecinie oraz Katowicach. Drugie
z
wymienionych
miast
dysponuje
olbrzymim
potencjałem rozwoju, głównie dzięki bliskości Krakowa,
rozwiniętej sieci drogowej oraz zasobem wysoko
wykwalifikowanych pracowników. Łódź, Trójmiasto
oraz Lublin w ostatnim
czasie również zyskały
Wykres 3. Stawki czynszowe za wynajem biur w Polsce
na atrakcyjności wśród
przedsiębiorstw
działających w sektorze
nowoczesnych
usług.
Na
znaczeniu
zyskują również nowe
lokalizacje takie jak
Kielce, Opole, Bydgoszcz
czy Rzeszów.
W najbliższym czasie
spodziewamy
się
zarówno
utrzymania
napływu
nowych
przedsiębiorstw z sektora
BPO/SSC
do
Polski, jak również
dalszego rozwoju zatrudnienia w firmach,
które już od dłuższego
czasu
funkcjonują
w kraju. W wielu
przypadkach
umowy
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Offices in Poland
– 2013 Summary

I

n the end of 2013 there was almost 7 million sq m of
modern office space located in Warsaw and the seven
major regional cities. Warsaw is the largest and the most
established market in the country, although other cities are
quickly achieving the required level of quality and adjust
to the market expectations. In 2013 there was 292,000 sq
m delivered in Warsaw and 340,000 sq m in other cities
including such projects as Plac Unii in Warsaw, Alchemia
and Olivia Tower in TriCity, Malta House in Poznan, new
phases of Green Horizon in Lodz and Quattro in Krakow,
Lastadia in Szczecin or New Business Centre in Katowice.
The construction activity is booming and is one of the
highest in Europe. Nowadays, there is over 1.1 million
sq m under construction with 45% being developed in
the regions. For the first time, tenants can choose from
a number of options in many locations. The ready-to-use
office space is essential to attract foreign investors, that
usually, having taken the location decision, cannot wait
long to move in.

Lublin, Bydgoszcz, Olsztyn or Rzeszow. Those cities
have already attracted some foreign corporations and
soon will be able to offer a good quality accommodation
for the new entrants. Obviously, it is much easier to set
up a new office in established destinations, where high
schools, local authorities and developers are aware of
the market expectations. However, the new locations can
offer lower operation costs, unoccupied labour pool and
more involvement in the cooperation with investors. In
many cases, developers have already some experience
in other cities and, supported by consultants, are able
to meet the investors’ requirements. In the future, other
cities such as Radom, Kielce, Bialystok or Opole might
also be considered as an alternative location for contact
centres, subject to property availability, that at the
moment is scarce.
By the end of 2013, the BPOs set up with foreign capital
employed almost 115,000 employees across Poland. Over
the last 10 years growth employment in the BPO sector
has grown as a result of expansions by existing companies

Currently, apart from Warsaw, where there is almost
450,000 sq m vacant and another 480,000
sq m under construction speculatively, the
Graph 1. Biggest office markets in Poland
highest availability has been registered
in Poznan, Wroclaw, Lodz and Tricity. There
is over 40,000 sq m vacant in each city.
However, such statistics do not show the
true picture, as in practice, larger tenants
can choose only from only 2-3 immediate
offers. Once the constructions are delivered,
the vacancy rates are expected to increase in
majority of the locations. Having considered
the space available within the next 18 months,
the situation improves and in all major
cities large companies should be able to find
a decent office.
There are also new players on the BPO map
that might also turn out to be interesting
option for investors. These are Szczecin,
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such as State Street, Capgemini, HP or HSBC as well as new
players. Such setups as Accenture in Lodz or Unilever and
IBM in Katowice are examples of the cross industry investments
of the BPO sector in Poland.
In 2013, both Polish and international companies, including
BPO investors, leased over 1 million sq m of office space in
Warsaw and the regional cities which is a better result than
last year. Since the beginning of 2010 the regional markets
have been again booming, with the global economic slowdown
working in favour of low-cost locations. Large manufacturers,
IT and other service providers are deciding more and more
often to shift their operations from Western Europe and to look
for low budget, nearshore locations such as Poland. Moreover,
a number of already operating enterprises, having appreciated
the advantages of CEE locations, have been rapidly expanding
not only within the same city, but also to other locations.
Offshoring investors typically prefer secondary cities, where the
costs of operations are lower; however so far Warsaw has been
the most popular location amongst BPO operators with over 60
centres open. Non-central locations, near the Chopin Airport and
the planned A2 ring-road, are very comparable to other cities in
terms of rental levels and unequalled in terms of office quality
and availability.

Graph 2. Office take-up in Poland

Source: CBRE, WRF, 2013, * - preliminary estimations

In many cases the agreements signed five years ago should expire
with a potential for occupiers to improve the quality of the offices.
Therefore the leasing activity should remain high.
Currently, the prime headline rents for the highest quality office
space in Poland range from EUR 11 – 15 /sq m/month in the best
buildings in the regional cities as well as non-central Warsaw
and up to EUR 25 – 26 /sq m/month in Warsaw Central Business
District. The average rates however are much lower, particularly
in the most developed areas. Tenants may also count on many
incentives, lowering the effective rent even by 15 – 25%. With
growing vacancy rates, we expect the downward pressure on
rents throughout 2014. However, many locations should retain
a stable trend, especially those where the development of new
office space remains scarce.

The second location is Krakow with 54 service centres
operational. The city specializes mostly in IT services, finance
and accounting. Krakow took fourth place in the ranking of the
most important developing BPO destinations by Tholons. The
third most recognizable location for the service sector in Poland
is Wroclaw (47 centres), the most advanced and experienced in
terms of local support. The city is extremely popular
among manufacturing and high-tech companies
Graph 3. Prime office rents in Poland (EUR/sq m/month)
setting up their research & development centres.
BPO operations in Poznan include companies that
appreciate the convenient location, as well as the city’s
manufacturing and trading traditions. Corporations
often open financial and accounting centres in Poznan
to serve their branches in Poland and Germany.
In 2013, a substantial growth of BPO activity has
been registered in Katowice and Szczecin. The first
city has a considerable potential for development,
mainly due to close proximity of Krakow, developed
road infrastructure and a well-qualified workforce.
In recent years Lodz, Tricity and Lublin have also
become attractive to manufacturing and outsourcing
companies. New stars on the map include Kielce,
Opole, Bydgoszcz and Rzeszow.
In the nearest years we still expect a number of
corporations expanding and also entering the market.

Source: CBRE, 2013
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Inwestor
Powierzchnie biurowe
Powierzchnie biurowe

Powierzchnia nieruchomości - 46 000 m2 (jeśli się
uda dołączyć: 4 budynki o powierzchni 11 500 m2)

Silesia Business Park

Silesia Business Park to nowoczesne centrum
biznesowe, powstające w Katowicach przy
ul. Chorzowskiej. Składa się z 4 budynków,
oferujących ponad 46 000 m2 wysokiej klasy
powierzchni biurowej w jednym miejscu. Bliskość
komunikacji miejskiej oraz centrum handlowego
dodatkowo zwiększa atrakcyjność lokalizacji. Biura
w kompleksie zapewniają nie tylko elastyczność
aranżacji powierzchni, ale również realne
oszczędności i doskonałe warunki pracy. Pierwsza
faza inwestycji otrzymała precertyfikację LEED na
poziomie Gold.
Silesia Business Park is a modern business center
in Katowice, at Chorzowska Street. The complex is
consisted of 4 buildings, offering over 46,000 sqm of
high quality office space in one strategic location.
Excellent access to the public transport and proximity
of the shopping mall neatly complements the
working environment. Silesia Business Park offices
are flexible and provide real savings and perfect
work environment. First phase of investment was
precertified in LEED on Gold level.

Powierzchnia nieruchomości – 10 000 m2

ul. Chorzowska, Katowice
ww.skanska.pl/silesiabusinesspark

Radom Office Park

Radom Office Park składa się z dwóch nowoczesnych budynków biurowych klasy A
o łącznej powierzchni użytkowej ponad
10 000 m2, zlokalizowanych w ścisłym centrum
Radomia. Jest to kolejna część Centrum Słonecznego – wielofunkcyjnego projektu AIG/Lincoln
Polska, w skład którego wchodzą istniejące już
Galeria Słoneczna, Aquapark Radom oraz Osiedle Słoneczne wraz z otaczającymi je terenami
zielonymi. Radom Office Park został zaprojektowany z myślą o potrzebach przedsiębiorców,
głównie z sektora BPO i SSC.
Radom Office Park consists of two modern class
A office buildings offering over 10,000 sqm
of office space targeting the BPO/SSC industry,
with a superior location in the very heart of Radom.
Radom Office Park is part of Centrum Słoneczne,
a thriving mixed used project developed by
AIG/Lincoln Poland which also includes
Galeria Słoneczna, Aquapark Radom, Osiedle
Słoneczne and a tree-lined park with bike and
walking paths.
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ul. Malczewskiego 24e, Radom
www.radomofficepark.pl
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Infosys Green Horizon

ul. Pomorska 106, Łódź
Powierzchnia nieruchomości - 33 000 m2

www.skanska.pl/pl/Biura/
Filtr-powierzchni-do-wynajcia/
Green-Horizon/Green-Horizon/

University Business Park

ul. Wólczańska 178, Łódź
Powierzchnia nieruchomości - 8400 m2

http://www.gtc.com.pl/

Kapelanka 42

ul. Kapelanka 42, Kraków
Powierzchnia nieruchomości - 30 000 m2

www.skanska.pl/kapelanka42

Malta House

ul. Arcybiskupa A. Baraniaka, Poznań
Powierzchnia nieruchomości - 14 700 m2

www.skanska.pl/pl/Biura/Filtr-powierzchni-do-wynajcia/Malta-House/
Malta-House/

Okęcie Business Park

ul. 17 Stycznia 45D, Warszawa
Powierzchnia nieruchomości - 1400 m2

http://www.gtc.com.pl/

Globis Wrocław

ul. Powstańców Śląskich 7A, Wrocław
Powierzchnia nieruchomości - 15 400 m2

www.gtc.com.pl/
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PODSUMOWANIE ROKU 2013 | 2013 SUMMARY
UŻYTKOWNICY | USERS

NEWSLETTER

31,47%

31,85%

30,55%

wzrostu odwiedzin
portalu
increase of portal
visits

wzrost liczby
użytkowników
increase of unique
portal users

nowych rejestracji
do newslettera
new subscriptions
to the newsletter

POBRANIA O&M |
O&M DOWNLOADS
52 540

WSZECHSTRONNA
OBECNOŚĆ | OMNIPRESENCE

kopii elektronicznych | electronic copies

19 578

NEWSLETTER

ze strony www
via Magazine web page

18 000
TOTAL

4 982

115 810

poprzez Issuu
via Issuu

kopie drukowane
paper copies

72 000
inne
other

1 250
z Outsourcing-Journal
via Outsourcing-Journal

ODWIEDZINY PORTALU | PORTAL VISITS
Polska | Poland
6,20%

Świat | Worldwide
Wielka Brytania | UK
21,7%

1,08%

2,76%

0,86%

USA | US 9,8%

0,94%

2,47%

Norwegia | Norway 7,1%

41,30%

8,48%

Indie | India 5,4%
Włochy | Italy 4,3%

7,40%
2,64%

5,78%
0,98%

Niemcy | Germany 16,8%

7,14%

1,15%

8,99%

Węgry | Hungary 4,2%
inne | other
18,3%

1,83%

Irlandia | Ireland 4,2%
Holandia | Netherlands 4,1%
Francja | France 4,1%

REGIONY | REGIONS
81,25%

opisanych regionów Polski pod względem
walorów inwestycyjnych
of Polish regions investment advantages
described

branżowych
published industry reports

PATRONATY | MEDIA PATRONAGES

BAZA | DATA BASE
390

RAPORTY | REPORTS
198 opublikowanych raportów

Baza adresowa ponad 390 podmiotów
branżowych
Data base of over 390 outsourcing
companies

Ponad
Over

150

PIŚMIENNICTWO | LITERATURE
9 775

Największy w Polsce spis piśmiennictwa
branży outsourcingowej zawierający
9 775 pozycji (książki, prasa, internet,
prace dyplomowe).
The largest list of outsourcing industry
literature including 9 775 items (books,
press, Internet, theses).

TWITTER
1 000

Ponad 1 000 opublikowanych tweetów
Over 1 000 posted tweets

DYSTRYBUCJA | DISTRIBUTION
Dystrybucja ze względu na sektor rynku |
Distribution by market sector

Dystrybucja ze względu na region |
Distribution by region
Zachodniopomorskie 3%

Podkarpackie 2%

Łódzkie 4%

Kujawsko-Pomorskie 2%

Wielkopolskie 4%

Swiętokrzyskie 1%

Pomorskie 4%

Warmińsko-mazurskie 1%

Małopolskie 6%

Podlaskie 1%

Dolnośląskie 6%

Opolskie 1%

Śląskie 6%

Lubelskie 1%

Zagranica 25%
Abroad

patronatów medialnych konferencji
branżowych w Polsce i zagranicą
media patronages of industry
conferences organized in Poland
and abroad

Ambasady 4%
Embassies
Sektor państwowy 9%
Public sector
Sektor naukowy 15%
Academic sector
Sektor prywatny 72%
Private sector

Lubuskie 1%
Mazowieckie 31%

Sposób dystrybucji | Distribution
Hotele i Kawiarnie 16%
Hotels i Cafes
Bezposrednia 41%
Direct
Konferencje i Szkolenia 31%
Conferences & Events

Typ instytucji | Institution types
Uczelnie/Rektoraty 3,08%
Universities/Rector’s office
Stowarzyszenia Organizacje Fundacje 3,04%
Associations, Industry Organizations
Parki Przemysłowo Technologiczne 3,80%
Industrial and Technology Parks
Ambasady 4,16%
Embassies
Izby Handlowe/Gospodarcze 6,84%
Chambers of Commerce
Uczelnie/Biblioteki 10,26%
Universities/Libraries
Przedsiebiorstwa, Firmy 60,86%
Companies, Private organizations

Biblioteki 1,68%
Libraries

Pozostałe 22%
Other

Redakcje 1,39%
Media, Editorial Offices
Urzedy Marszałkowskie 1,17%
Marshal Offices
Urzedy Miasta 1,17%
City Offices
Urzedy Wojewódzkie 1,17%
Voivodeship Offices
Specjalne Strefy Ekonomiczne 1,02%
Special Economy Zones
Ministerstwa 0,36%
Ministry Offices

Branża
Artykuły

Outsourcing w Polsce
– podsumowanie roku 2013

R

ok 2013 będzie na długo zapamiętany w polskiej branży
outsourcingowej. To pierwszy rok, w którym tak widoczne są
zmiany na rynku. O branży zaczyna się coraz głośniej i coraz
częściej mówić, a Polska jest pokazywana w wielu międzynarodowych
raportach i rekomendacjach.

Outsourcing stał się jednym z głównych motorów napędowych polskiej
gospodarki, rynku nieruchomości biurowych oraz ma też wpływ na
szkolnictwo wyższe. Jak podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (PAIiIZ), do końca listopada 2013 r. 33 inwestorów
z sektora BPO zdecydowało się na ulokowanie inwestycji w Polsce. Te
33 projekty to ponad 7000 nowych miejsc pracy, a wartość inwestycji
przekracza 25 mln EUR. Sektor BPO jest dominującym wśród wszystkich
innych, które w roku 2013 są zainteresowane inwestycjami w Polsce.
BPO spośród wszystkich innych dziedzin outsourcingu jest najmocniej
reprezentowaną działalnością operacyjną sektora nowoczesnych usług
dla biznesu. Silna reprezentacja w dwóch stowarzyszeniach ASPIRE
i ABSL zapewnia dobrą komunikację, wpływ na relacje branży z samorządami, administracją rządową i uczelniami wyższymi. To dzięki obu
Stowarzyszeniom tematyka BPO coraz częściej jest widoczna w mediach,
na konferencjach i forach gospodarczych.
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że część konferencji – spośród
przeszło setki realizowanych w minionym roku wydarzeń branżowych
– organizowana była poza granicami Polski, z zamiarem przybliżenia
atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju dla sektora BPO. Dobrym
przykładem była ósma edycja Polish Outsourcing Forum, która
w kwietniu była zrealizowana w Bangalore w Indiach – kolebce światowego
outsourcingu. Konferencja okazała się wielkim sukcesem i organizatorzy
postanowili kontynuować zagraniczną promocję Polski jako dobrego
kierunku na inwestycje typu BPO. Kolejne, dziewiąte Forum będzie
zorganizowane w kwietniu 2014 r. w Berlinie i będzie poświęcone promocji
polskiego doświadczenia, know-how i wsparcia w obszarach ICT i ITO.
Jeśli mielibyśmy się pokusić o analizę, które z miast aktywnie wspierały
sektor outsourcingowy, to warto wspomnieć o kilku. Pierwszym jest
Łódź, która w tym roku była gospodarzem dwóch ważnych wydarzeń
o tematyce outsourcingu: IV konferencji ABSL oraz VI Europejskiego Forum
Gospodarczego. Kolejnym miastem, a w zasadzie regionem jest Pomorze,
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gdzie dzięki działalności Invest in Pomerania, liczba nowych
inwestycji znacząco rośnie. Sama Agencja, dzięki wyjątkowym
wynikom, zajęła pierwsze miejsce w certyfikacji COI, jaką nadaje
PAIiIZ. Z mniejszych miast, nie można pominąć Radomia,
który zaczyna walczyć o inwestorów z sektora outsourcingu.
Miasto zostało zauważone przez dewelopera AIG/Lincoln, który
zbudował pierwszy w mieście budynek klasy A, z nastawieniem
na sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Podobna sytuacja
jest w Rzeszowie, gdzie ruszyła budowa budynku SkyRes
Warszawska – również z myślą o branży BPO.
Wspomnieliśmy powyżej, że tematyka outsourcingu zaczyna
wchodzić na uczelnie wyższe. Poza stałą obecnością na targach
kariery, które są organizowane przez biura karier uczelni,
w roku 2013 podjęto zupełnie nowe inicjatywy m.in.: OMLA
– Outsourcing Market Leaders Academy w Szkole Głównej
Handlowej, podyplomowe studia o tematyce outsourcingu na
Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu
oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W Poznaniu już
po raz drugi został zorganizowany WorkGate Poznań – wspaniała
inicjatywa miasta we współpracy z poznańskimi firmami
BPO i SSC, umożliwiająca studentom poszerzenie wiedzy
o outsourcingu i znalezienie miejsc na ciekawe programy praktyk
i staży. To tylko przykłady jak mocno z sektorem outsourcingu
liczy się już w tej chwili polski system edukacyjny.
W roku 2013 miała miejsce jeszcze jedna ważna premiera,
która połączyła edukację z działaniami promującymi ideę
outsourcingu. Były to pierwsze Targi Outsourcingu zrealizowane
przez Reinhold Expo. Targi mimo pierwszej edycji zgromadziły
przeszło stu wystawców oraz ponad 1000 odwiedzających.
Wygłoszono i przedstawiono kilkanaście prelekcji i prezentacji.
Zorganizowanie wydarzenia o charakterze targów było czymś
zupełnie nowym i innowacyjnym, przypadło do gustu zarówno
wystawcom, organizatorom i odwiedzającym i w roku 2014 Targi
odbędą się ponownie.
W motoryzacji możemy zaobserwować kolejny mocny akcent
outsourcingowy – jest nim Car Fleet Management (Zarządzanie
Flotami Samochodowymi). Rynek klientów usług CFM jest
coraz mocniej wyedukowany i świadomy z jakich rodzajów
usług może korzystać, co wpływa bardzo pozytywnie na

rozwój Full Service Leasingu (FSL). FSL, to najbardziej
kompleksowa obsługa flot samochodowych i popularność jej
rośnie z roku na rok w bardzo dynamicznym tempie. Obecnie
FSL jest najpopularniejszą formą obsługi flot. Zarządzanie
flotami dodatkowo jest wpierane przez usługi monitoringu
parku samochodowego, gdzie można pełną kontrolę nad
bezpieczeństwem aut powierzyć firmom zewnętrznym.
Dobrym przykładem może być np. firma CarTrack.
Wracając na pole usług biurowych warto zatrzymać się przy
usługach typu call i contact center. Polska stała się międzynarodową potęgą multijęzycznych centrów telefonicznej
obsługi klienta. Można już spotkać dostawców usług, którzy
oferują obsługę nie w dwóch czy też pięciu językach, lecz
znacznie przekraczając liczbę dwudziestu języków obcych.
Firmy Call Center świadczą pełną gamę usług od infolinii,
przez telesprzedaż, help desk, usługi telemarketingowe, badania
rynku na wielu innych skończywszy. Zauważalny jest też trend,
w którym centra telefoniczne migrują w kierunku BPO
i rozszerzają portfolio usług o inne procesy administracyjne lub
finansowo-księgowe wzbogacając swoją ofertę dla istniejących
lub nowych klientów.
Rok 2013, to również rok pojawienia się nowego podmiotu,
który podjął się reprezentowania sektora outsourcingu,
zarówno w obszarze pomocy nowym inwestorom
z branży BPO i R&D, w doradztwie lokalizacji na centra
operacyjne, jak również edukacji środowisk biznesu
i kadr zarządzających, czym jest outsourcing i jakie daje
możliwości. Podmiotem tym jest Fundacja Pro Progressio,
którą kieruje Prezes Wiktor Doktór. Pro Progressio zajmuje
się także profesjonalną promocją firm świadczących
usługi outsourcingowe. To właśnie dzięki Fundacji
branża wzbogaciła się o nowe cykle wydarzeń w postaci
śniadań biznesowych, spotkań networkingowych oraz
o Klub Outsourcingu, zrzeszający podmioty z branży i jej
bezpośredniego otoczenia biznesowego, a także organizacje
współpracujące. Pro Progressio współpracuje ściśle
z magazynem Outsourcing&More oraz z OutsourcingPortal.
Rok 2014 zapowiada się równie ciekawie i to już od pierwszych
dni Nowego Roku!
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Outsourcing in Poland
– 2013 Summary

T

he year 2013 will be long remembered in the Polish outsourcing
industry. This is the first year in which changes are so visible on the
market, the industry starts gaining attention, and Poland appears in
a number of international reports and recommendations.
Outsourcing has become one of the main driving forces of the Polish
economy, office real estate market, and it also has an impact on higher
education. According to the Polish Information and Foreign Investment
Agency (PAIiIZ), by the end of November 2013, 33 investors in the BPO
sector have decided to locate investments in Poland. These 33 new projects
are more than 7000 new jobs, and the value of the investment exceeds 25
million EUR. BPO sector is dominant among all the others, which in 2013
are interested in investing in Poland.

Among all other areas of outsourcing, BPO is the strongest represented
operational activity of the sector of modern business services. Strong
representation in the two associations – ASPIRE and ABSL – provides
good communication, an impact on relationships of the industry with
local governments, the government and academia. It is thanks to both
of the Associations the BPO topics is increasingly visible in the media,
at conferences and economic forums.
In the passing year, among more than a hundred of industry events, it is
worth noting that some of the conferences are already being organized
outside Polish borders, showing the investment attractiveness for the BPO
sector in our country. A good example was the eighth edition of the Polish
Outsourcing Forum, which was carried out in April in Bangalore, India
– the cradle of global outsourcing. The conference was a great success
and the organizers decided to continue the foreign promotion of Poland as
a good investment direction for the BPO type. The next, ninth Forum
will be organized in April 2014 in Berlin and will be dedicated to the
promotion of Polish experience, know-how and support in the ICT and
ITO areas.
If we were tempted to analyze which of the cities had actively supported
the outsourcing sector, it would be worth to mention a few. The first is
Łódź, which has hosted two important events focused on outsourcing this
year: The 4th ABSL Conference and the 6th European Economic Forum.
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Another city, and in fact a region is the Pomerania, where
thanks to the activities of Invest in Pomerania, the number of
new investments is significantly growing, and the Agency itself
through exceptional performance took the first place in the
COI certification, which is awarded by PAIiIZ. When it comes
to smaller cities you cannot omit Radom, who begins to fight
for investors from the outsourcing sector. The city has been
recognized by the AIG/Lincoln developer, who built the first
Class A building in the city, with a focus on modern business
services sector. The situation is similar in Rzeszów, where the
construction of the building SkyRes Warszawska has started
– also in view of the BPO industry.
We mentioned above that the subject of outsourcing has
found its way onto the universities. In addition to the
permanent presence at career fairs that are organized by
careers services of universities, completely new initiatives
began to be implemented in 2013, among them e.g. OMLA
– Outsourcing Market Leaders Academy at the Warsaw School
of Economics, postgraduate studies focused on outsourcing at
the University of Technology and Humanities in Radom and
the Łazarski College in Warsaw. In Poznań, WorkGate Poznan
has been organized for the second time – a great initiative
of the city in cooperation with Poznań – based BPO and SSC
companies, enabling students to increase the knowledge
of outsourcing and find places for interesting apprenticeships
and traineeships programs. These are only examples of how
much the outsourcing sector matters to the Polish educational
system at this moment.
In 2013 there has been one more important premiere, which
combined education with activities that promote the idea of
outsourcing. These were the first Outsourcing Fairs realized
by Reinhold Expo. The fairs, despite being the first edition,
have gathered over a hundred exhibitors, several lectures and
presentations, and more than 1000 visitors. Organizing a fairtype event has been something completely new and innovative,
it has appealed to both the exhibitors, the organizers and the
visitors, and the Fairs will take place again in 2014.
In the automotive industry, we can see another strong
outsourcing accent – it is the Car Fleet Management. The CFM
service customer market is becoming increasingly educated
and aware of what types of services it can use, which very

positively affects the development of the Full Service Leasing
(FSL). FSL is the most comprehensive service for vehicle
fleets, and its popularity is growing from year to year at
a very rapid pace. Currently, FSL is the most common form
of fleet service. Fleet management is further assisted by the
monitoring service of the car park, where full control over
the safety of vehicles can be entrusted to outside companies.
The company CarTrack may serve as a good example here.
Returning to the field of office services, you can stop by
services such as call and contact centers. Poland has become
an international powerhouse of multi-language call centers.
You can also find service providers who offer services in
not two or five languages, but greatly exceeding the number
of twenty languages. Call Center companies provide a full
range of services from hotlines, through telesales, help
desks, telemarketing services, market research, and many
other. Noticeable is also a trend in which call centers migrate
towards BPO and expand the portfolio of services with other
administrative and financial and accounting processes,
enriching their offer for existing or new customers.
The year 2013 is also the start of a new organization, which
is the Pro Progressio Foundation. It is the first company
in Poland, who represents the whole outsourcing sector,
both in the area of help for new investors in the BPO and
R&D industries, in advising on location for operational
centers, as well as business education and human
resources, what outsourcing is and what possibilities
it gives. Pro Progressio is also involved in the promotion of
professional firms providing outsourcing services, and our
Outsourcing & More magazine, and OutsourcingPortal
willingly to support all the activities of the Foundation.
At the head of Pro Progressio is Wiktor Doktór, repeatedly
recognized as a leading manager and leader, and rewarded
for his contribution to the development of the industry
in Poland. It is thanks to Pro Progressio the industry has
gained a series of events in the form of business breakfasts,
networking meetings and the Outsourcing Club, bringing
together the industry and the organizations from its
immediate business environment.
Year 2014 promises to be equally interesting, ever since the first
days of the New Year!
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Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
(ABSL) podsumowuje rok 2013

I

ntensyfikacja działań na rzecz wprowadzenia korzystnych
dla inwestorów zmian w polskim prawie, spotkania
z przedstawicielami władz miast i regionów, dynamiczny
rozwój wewnątrz organizacji, ogromny sukces IV Konferencji
ABSL oraz przygotowania do piątej, jubileuszowej – tak
w skrócie przedstawia się mijający rok dla Związku Liderów
Sektora Usług Biznesowych.
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych to aktualnie
najważniejsza w regionie CEE organizacja branżowa zrzeszająca
inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Obecnie
Członkami ABSL jest niemal 100 wiodących firm sektora oraz
ponad 200 managerów wyższego szczebla z 15 polskich miast.
W ostatnich miesiącach szeregi ABSL zasiliły między innymi
ACC Advanced Solutions, BNY Mellon, BSS Business Support
Solution, Double Tree by Hilton, Goldman Sachs, Jeronimo
Martins, Kemira, Kennametal, Mercer, METTLER TOLEDO,
Pandora Jewelry Shared Service Sp. z o.o., Proservice, Qatar
Airways, QIAGEN Business Services, Saint Gobain, Savvis,
Siemens, UCMS Group Poland.

Propozycje przedstawione przez ABSL są obecnie analizowane
przez Ministerstwo Finansów. W ciągu nadchodzących
miesięcy przedstawiciele Związku mają również przekazać
resortowi uszczegółowione rekomendacje zmian, które zostaną
przygotowane wspólnie z ekspertami Konfederacji Lewiatan
oraz prawnikami.
Chaptery ABSL
Mijający rok, to także kontynuacja prac ABSL Regional Chapters,
czyli lokalnych oddziałów ABSL. „Chaptery” działają już
w 7 miastach – Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie,
Wrocławiu i Trójmieście. Do najczęściej podejmowanych
w ramach tych lokalnych spotkań tematów należały – działania
promocyjne, które zwiększyłyby rozpoznawalność firm
z sektora usług oraz współpraca z władzami miast i ośrodków
akademickich, mająca na celu wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
regionów. Członkowie ABSL Regional Chapters inicjowali
również działania o charakterze CSR, takie jak akcja Buy
a Book we Wrocławiu na rzecz podopiecznych Wrocławskiego
Hospicjum dla Dzieci, czy wsparcie organizacji English Summer
Camp, czyli letniego obozu językowego dla dzieci z domów
dziecka oraz rodzin o niskim statusie materialnym z Trójmiasta.
Konferencje ABSL

ABSL rekomenduje zmiany w polskim prawie
W 2013 roku ABSL intensywnie działał nad na rzecz
uelastycznienia zapisów Kodeksu Pracy, co w efekcie
pozwoliłoby dostosować polskie prawo pracy do potrzeb
inwestorów z branży nowoczesnych usług dla biznesu.
Przedstawiciele ABSL pracowali także nad kierunkami
zmian legislacyjnych dotyczącymi tworzenia i zarządzania
międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi. W tym
celu reprezentanci Związku wzięli udział w spotkaniu Rady
Gospodarczej przy premierze, która pozytywnie zaopiniowała
propozycje przedstawione przez ABSL – m.in. wprowadzenie
modelu funduszu bez TFI, przyspieszenie czasu rejestracji,
wprowadzenie wzorców statutu funduszu, czyli uproszczenia
w wymaganej dokumentacji oraz umożliwienie utworzenia
podmiotu w oparciu o dokumenty w języku angielskim.
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Ubiegłoroczna, IV Konferencja ABSL okazała się być ogromnym
sukcesem merytorycznym i networkingowym. W wydarzeniu
wzięło udział 440 uczestników, w tym reprezentanci czołowych
firm analitycznych – Everest Group, NelsonHall, Alsbridge.
Gośćmi specjalnymi byli natomiast Marek Belka oraz Jan
Krzysztof Bielecki.
Trwają już przygotowania do piątej, jubileuszowej Konferencji
ABSL, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2014 r.
w Poznaniu. Wybór lokalizacji tegorocznej konferencji nie był
przypadkowy. Poznań niezmiennie cieszy się dobrą opinią
inwestorów zagranicznych dzięki otwartości władz lokalnych
na współpracę, doskonałej infrastrukturze i dostępowi
do wykwalifikowanych kadr. Stolica Wielkopolski to ponadto
jeden z siedmiu największych ośrodków nowoczesnych usług
dla biznesu w Polsce.
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Association of Business Service Leaders
in Poland (ABSL) summarizes 2013
documentation and allowed for the establishment of a fund
based on English language documents.

I

ntensifying initiatives aimed at introducing Polish
law changes favorable for investors, meetings with
representatives of the government and regions, dynamic
internal development of the organization, the huge success
of the 4th ABSL Conference as well as preparations for the
5th, were all highlights of the Association of Business Service
Leaders’ operations in 2013.
The Association of Business Service Leaders in Poland is
currently the most important organization in the CEE region
for attracting business services sector investors. At the
moment, ABSL members are made up of over 100 leading
sector companies and over 200 C-level managers from 15
Polish cities. ABSL continues to grow and in the last few
months new members including ACC Advanced Solutions,
BNY Mellon, BSS Business Support Solution, Double Tree
by Hilton, Goldman Sachs, Jeronimo Martins, Kemira,
Kennametal, Mercer, METTLER TOLEDO, Pandora Jewelry
Shared Service Sp.zoo, Proservice, Qatar Airways, QIAGEN
Business Services, Saint Gobain, Savvis, Siemens, UCMS
Group Poland have joined the association.

ABSL suggestions are currently being analyzed by the Ministry
of Finance. Within the next few months, ABSL representatives
will also present the Ministry with detailed recommendations
prepared in cooperation with the Confederation Lewiatan
experts and lawyers.
ABSL Regional Chapters
2013 also saw the continuation of ABSL's Regional Chapter
operations. ABSL Regional Chapters are already operating in
7 cities – Łódź, Katowice, Kraków, Poznań, Warsaw, Wrocław
and the Tri-City. The most popular issues raised during the
local meetings included: promotional initiatives designed
to increase the business services companies recognition as
well as cooperation with city authorities and academic hubs
to increase the regions’ investment attractiveness. ABSL
members also initiated a number of CSR campaigns including
"Buy a Book", supporting the Wrocław Children Hospice,
as well as helping to organize the English Summer Camp
for children from children’s homes and families from lowincome backgrounds.
ABSL Conference

ABSL recommends Polish law changes
Throughout 2013, ABSL has been actively engaged in
initiatives designed to introduce more flexible Labor Code
regulations. These proposals would allow for adjusting Polish
labor law to meet the needs of the business services sector
investors.

Last year’s, 4th ABSL Conference proved to be a huge success,
both in terms of content and networking opportunities.
The event attracted over 440 participants, including
representatives of leading analytical companies – Everest
Group, Nelson Hall, Alsbridge. Among the conference's
special guests were Marek Belka and Jan Krzysztof Bielecki.

Additionally, ABSL representatives have been working on the
directions of legislative changes concerning setting up and
managing international investment funds. For this reason,
ABSL representatives participated in an Economic Council
meeting. The Council viewed the ABSL suggestions favourably
and introduced an investment fund model excluding TFI
(Investment Fund Company), reduced the registration period,
introduced a fund’s statute template, simplified required

Preparations for the 5th anniversary edition of the ABSL
Conference are already in progress. The event will be held on
May 22-23 in Poznań. The location choice is by no means an
accident. Poznań enjoys popularity among foreign investors,
thanks to the local authorities openness to cooperation,
excellent infrastructure and access to qualified employees.
Moreover, the city is one of the seven largest business services
sector hubs.
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Outsourcing wkracza
na polskie uczelnie

P

olski
sektor
outsourcingowy
rozwija
się
w dynamicznym tempie. Mimo to duża część
studentów nadal nie dostrzega szans związanych
z zatrudnieniem w branży, która umożliwia interesującą
i nieprzeciętną ścieżkę kariery. Z tego powodu Erasmus
Student Network SGH stworzył projekt, którego celem
było przybliżenie uczniom szkół wyższych sektora BPO
– Outsourcing Market Leaders Academy. Początkowo
promowany tylko w Szkole Głównej Handlowej, w tym
roku ma na celu dotrzeć do środowisk studenckich zarówno
w Warszawie, jak i w Krakowie. Do obu miast OMLA zawita
już w pierwszej połowie marca 2014 r.
Outsourcing Market Leaders Academy to targi kariery
organizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
i po raz pierwszy na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie. To przedsięwzięcie pozwala największym firmom
z sektora BPO na skuteczną promocję wśród najlepszych
polskich i zagranicznych studentów takich kierunków
jak finanse i rachunkowość, ekonomia, czy zarządzanie.
Wydarzenie jest organizowane przez zespół doświadczonych
i zmotywowanych zeszłorocznym sukcesem członków
organizacji ESN działających na uczelniach SGH, UEK i UJ.
Promocja odbywa się na skalę ogólnopolską we współpracy
z biurami karier i uniwersytetami zrzeszonymi w sieci ESN.

Na zeszłorocznych targach promowały się czołowe firmy branży outsourcingowej, takie jak: Accenture, Citi, Aon Hewitt,
Schneider Electric, Avon, UBS, CBRE, UCMS Group i Jones
Lang Lasalle. Akademia cieszyła się ogromną popularnością
wśród studentów – wzięło w niej udział 2000 uczestników,
a fanpage na Facebooku zdobył niemal 900 polubień.
Momentem kulminacyjnym całego dnia targów był panel
dyskusyjny „Polska nowym Katarem za 50 lat, a światowym
liderem outsourcingu już dziś!”. Debatę poprowadzili
Prezes fundacji Pro Progressio – Wiktor Doktór oraz
Dyrektor Zarządzający ABSL – Paweł Panczyj. Prelegenci
poruszyli między innymi takie tematy jak szanse dalszego
rozwoju sektora BPO/SSC w naszym kraju, podkreślili
rosnące znaczenie wysokiej specjalizacji pracowników
Shared Services, wiążącej się z ambitniejszymi zadaniami
i wyższymi zarobkami oraz przedstawili pokrótce
wymagania, jakie powinni spełnić kandydaci ubiegający się
o pracę w centrach outsourcingu i offshoringu.
Oprócz możliwości zaprezentowania się podczas targów,
firmy partnerskie, biorące udział w tegorocznej edycji
projektu, będą mieć okazję do zorganizowania warsztatów
oraz case studies. Te działania umożliwią, oprócz
popularyzacji własnej marki, także poznanie potencjalnych
kandydatów. Możliwości pozyskania pracowników będą tym
większe, że tegoroczna odsłona projektu będzie promowana
nie tylko w Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie, ale również na innych
czołowych uczelniach takich jak Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Akademia Leona
Koźmińskiego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony projektu www.omla.pl
lub kontaktu z koordynatorem: zofia.murgrabia@omla.pl
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Outsourcing enters
Polish universities

T

he Polish outsourcing sector grows in a dynamic pace.
Nevertheless a big part of students still do not perceive the
opportunities connected with employment in a business
that enables an interesting and outstanding career path. For this
reason, Erasmus Student Network SGH created a project, which
aimed at bringing apprentices of higher education institutions
nearer the BPO sector – Outsourcing Market Leaders Academy.
Initially, promoted only at Warsaw School of Economics (SGH),
this year it intends to reach student communities both in
Warsaw and in Cracow. OMLA will take place in these two cities
in March 2014.
Outsourcing Market Leaders Academy is a career fair, which is
organized at Warsaw School of Economics and for the first time
at Cracow University of Economics. This undertaking allows the
top BPO companies promoting themselves effectively among
the best Polish and foreign students of Finance, Accounting
and Management. The event is held by highly experienced and
motivated team from ESN section, operating at SGH, UEK and
UJ. Promotion is planned to be on a national scale in cooperation
with Career Offices and universities within ESN Network.
The last year’s fair was honoured by the presence of the leading
companies in the outsourcing sector such as Accenture, Citi,
Aon Hewitt, Schneider Electric, Avon, UBS, CBRE, UCMS
Group and Jones Lang Lasalle. The academy was hugely popular
among students – there were 2,000 participants and the fanpage
on Facebook received nearly 900 likes.

The culminating moment of the all-day fair was the discussion
panel entitled "Poland as new Qatar in fifty years and the world
leader in outsourcing business today!" Wiktor Doktór the
chairman of the foundation Pro Progressio, and Paweł Panczyj,
the managing director of ABSL, led the debate. Speakers
touched on the subject of BPO/SSC sectors' opportunities for
the further development in our country and also emphasized
the significance of highly skilled Shared Services' employees,
which is connected with more ambitious tasks as well as higher
salaries. Moreover, they briefly presented the requirements
that should be confirmed by candidates applying for a job in
outsourcing and offshoring's centres.
Besides the possibilities to represent themselves, the partner
companies, which will take part in this year’s edition, are given
an opportunity to organize workshops and case studies. These
activities will enable companies to popularize their brand as
well as to meet potential candidates. The possibilities to win
new employees will increase further as OMLA will be promoted
not only at Warsaw School of Economics and Cracow University
of Economics, but also at the other leading universities in the
Poland such as Jagiellonian University, University of Warsaw,
Warsaw University of Technology, Warsaw University of Life
Sciences and Kozminski University.
For more detailed information please visit the official
website of the project: www.omla.pl or contact coordinator:
zofia.murgrabia@omla.pl
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Jak oceniają Państwo rok 2013
branży outsourcingowej?

Branża outsourcingowa rozwija się dynamicznie w Polsce od kilku lat. Taki był również
i ten rok. Niewątpliwie dostawcy usług outsourcingowych mają nadal trudne zadanie, by nie
tylko dostarczać specjalistyczne usługi na najwyższym poziomie, ale także edukować rynek
i budować świadomość korzyści, jakich dostarcza outsourcing. Obok dominacji outsourcingu
w branżach IT oraz finansach i księgowości, zauważyliśmy w tym roku zwiększone zainteresowanie rozwiązaniem outsourcingu PMO i Project Managerów, co szczególnie nas cieszy
i napawa optymizmem, myśląc o Nowym 2014 Roku.

Marcin Rudziakowicz
Partner Art PM

Outsourcing industry has been developing dynamically in Poland for the last few years. This year
was the same. No doubt, outsourcing services providers still have a difficult task, not only to provide
professional services on the highest quality level, but also to educate the market and create the awareness
of advantages, that outsourcing offers. Despite the domination of outsourcing in IT, as well as
finance and accounting industries, this year we have observed increased interest in outsourcing
solution of PMO and Project Managers, which makes us happy and provides reason for optimism,
while thinking about the New 2014 Year.

PLAN

W roku 2013 ustabilizowoł się rynek usług fit out, większość firm wykonując prace aranżacyjne
miało na celu poprawę warunków pracy pracowników oraz nadążanie za aktualnymi trendami
w ergonomii biura. Portfel klientów był bardzo szeroki od firm BPO po kancelarie prawne oraz typowe firmy call center. W roku 2013 skoncentrowaliśmy się na rynku regionu warszawskiego, jednak
rok 2014 to nasze wyjście w regiony, gdzie przesuwa się rynek prac fit out. Z naszej perspektywy
rynek mocno się rozwija i zapotrzebowanie na kompleksowe usługi fit out rośnie z roku na rok.

Wojciech Kaczmarczyk
partner XPlan
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In 2013, the fit out services market stabilized, most companies doing their arrangement work aimed
to improve the working conditions of the employees and keep up with the current trends in the office
ergonomics. The portfolio of clients was very wide, from BPO companies to law firms and typical
call center companies. In 2013, we have concentrated on the Warsaw region market, however in
2014 we aim to enter regions to which the fit out market is moving. From our perspective, the market
is growing very dynamically and the demand for comprehensive fit out services grows year to year.
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How do you evaluate the year 2013
for the outsourcing sector?

2013 był kolejnym rokiem intensywnego rozwoju branży outsourcingowej w Polsce. Pomimo
trwających w większości Państw Europy problemów gospodarczych, polski sektor call center
utrzymał obiecujące tempo wzrostu. Dla naszej firmy rok ten upłynął pod znakiem dynamicznego rozwoju, wielu pozytywnych zmian i nowych wyzwań stawianych przez stale rosnące
grono partnerów biznesowych. Każde nasze działanie jest wynikiem wspólnie przemyślanej
koncepcji, optymalnej dla Klienta, przygotowanej „idealnie na miarę”, przez co unikalnej. Marka SPARROW pozwala nam wkroczyć w nadchodzący rok z wysoko podniesionym czołem
i nadzieją na utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu i dalszych sukcesów.
2013 was another year of intensive development of the outsourcing industry in Poland. Despite
the ongoing economic problems in most European Countries, the Polish call center sector maintained its promising growth. For our company this year has been marked by rapid development,
many positive changes and new challenges posed by ever-increasing circle of business partners.
Every our action is the result of a jointly planned concept, optimal for the client, carried out
“perfectly”, and unique. SPARROW brand allows us to enter the coming year with high walking
tall and hope to maintain the current growth rate and continued success.

Krzysztof Wróbel
Prezes Zarządu / Managing
Director BPO Sparrow

Firmy outsourcingowe działające w Polsce odnotowują wzrost kontraktów, ponieważ rośnie
zainteresowanie ich usługami, a ich oferty są coraz bardziej atrakcyjne. Wśród czynników, które
decydują o konkurencyjności tego typu podmiotów, są przede wszystkim dobrze wyszkolone
kadry i cena, jaką oferują za swoje usługi. W celu przedstawienia klientom jak najbardziej
zbilansowanej oferty outsourcerzy optymalizują strukturę kosztów własnych. Stosują np.
systemy monitoringu GPS, które pomagają obniżyć wydatki związane w zarządzaniem flotą.
Takie metody pozwalają im na zdobycie większej przewagi konkurencyjnej.
Outsourcing companies operating in Poland gain a growing number of contracts due to an
increasing interest in their services and a greater attractiveness of their offer. A well-qualified staff
and attractive prices of services are the basic factors that impact the level of competitiveness of
these institutions. The outsourcers optimize their cost structure in order to present their customers
the most balanced offer. For example, they use GPS systems that help to reduce expenses associated
with the fleet management. Such methods allow for gaining a greater competitive advantage.
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Był to dla nas bardzo udany rok. Powołana do życia z początkiem roku Fundacja
Pro Progressio, od pierwszych dni swojego istnienia zyskała wielu zwolenników. Inicjatywy
w postaci Klubu Outsourcingu, Raportu Bibliografia Outsourcingu (Analiza piśmiennictwa
dotyczącego outsourcingu), śniadań biznesowych, spotkań networkingowych udowodniły, że
branża potrzebowała „spinacza”. Cieszę się, że możemy łączyć interesy zarówno dostawców
usług outsourcingowych, klientów branży, pracowników, a z drugiej strony inwestorów oraz
sektora publicznego. To był dla nas ciężki, ale dobry rok, a w kolejny wchodzimy z jeszcze
większym zaangażowaniem do pracy na rzecz rozwoju outsourcingu w Polsce.

Wiktor Doktór
Prezes Zarządu / CEO
Pro Progresio

It has been a very good year for us. We have created the Pro Progressio Foundation, which
since the early days of its existence has gained many supporters. Initiatives in the form of the
Outsourcing Club, Outsourcing Bibliography Report, business breakfasts, and networking
meetings have proved that the industry needed a “clip”. I am glad that we can combine
the interests of both outsourcing providers, industry customers, employees, and on the other
side - investors and the public sector. It was a tough, but a good year for us, and we are
entering another with even greater commitment to work for the development of outsourcing
in Poland.

W 2013 roku rynek contact center przeżywał okres intensywnego wzrostu. Coraz
więcej przedsiębiorstw z branż, które do niedawna były w pełni regulowane przez
państwo, takie jak energetyka czy bankowość, decydowało się na współpracę z firmami
specjalizującymi się w profesjonalnej obsłudze klienta. Dodatkowo, coraz większą rolę na
rynku CRM odgrywała obsługa międzynarodowych klientów w ich ojczystych językach,
co zaowocowało rozszerzaniem naszej działalności w tym zakresie.

Marek Szul
Dyrektor Contact Center
Contact Centre Director
Transcom
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In 2013 the contact centre market has experienced a period of intensive development. More
and more corporations from sectors, which were previously fully regulated by the state,
such as energy or banking, decided to cooperate with companies specialised in professional
customer services. Furthermore, the support of international customers in their native
languages played an increased role on the CRM market, resulting in the expansion of our
business activity in this area.
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Na rynek outsourcingu w Polsce patrzę głównie z perspektywy obszaru IT, w którym
Harvey Nash Technology współpracuje z Klientami w zakresie rekrutacji, budowania
zespołów oraz contractingu. Rok 2013 to kolejny rok dużych inwestycji i nowych
graczy na rynku. Polska od kilku już lat staje się miejscem realizacji polityki „nearshoringu”. Centra ITO są zróżnicowane (rozwój oprogramowania, utrzymanie,
infrastruktura), a realizowane przez nie funkcje są coraz bardziej zaawansowane
i wysublimowane, co z kolei stwarza specjalistom z polskiego rynku duże możliwości
rozwoju zawodowego.
I look at the outsourcing market from the perspective of IT sector, where Harvey Nash
Technology cooperates with Clients in such models as recruitment, building project teams
and contracting. This year is another year of large investments and new players present
on the market. Indeed, Poland has been perceived as a good place for „near-shoring”
policy. ITO centers are varied (software development, maintenance, infrastructure),
and more and more advanced and sophisticated regarding the function, which of course
enable specialists from the Polish market to find great career opportunities.

Ewa Piotrowska
Dyrektor Zarządzająca
Managing Director
Harvey Nash Technology

Branża outsourcingowa jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce, co widać
również w obszarze HR. W 2013 r. Klienci LeasingTeam częściej wybierali outsourcing
niż inne rozwiązania HR, ze względu na uzyskanie elastyczności i przeniesienie
odpowiedzialności za część procesów biznesowych na podmiot zewnętrzny. W drugiej
połowie 2013 r. widać było ożywienie rynku oraz zmianę podejścia do outsourcingu.
Teraz Klienci włączają tego rodzaju usługi do strategii rozwoju organizacji już nie tylko
w momencie wzrostu biznesu.
Business Process Outsourcing is one of the fastest-growing industries in Poland, which can
be seen in the area of Human Resources. In 2013, LeasingTeam customers chose
outsourcing services more often than other HR solutions in order to gain flexibility and to
transfer responsibility for part of the business processes to an external entity. Second half of the
year showed a market revival and a change in the approach to outsourcing. Nowadays
the customers include outsourcing services in organizational development strategy not only in
a time of business growth.

nr 1/2014 (styczeń/luty)

Maciej Majewski
Prezes Zarządu / CEO
LeasingTeam
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W naszym przypadku rok 2013 w outsourcingu utrzymania sieci ICT jest rokiem
przełomowym. Nasze Spółki prawdopodobnie zaczną zdobywać kontrakty utrzymaniowe
ponownie w latach 2014-2015 – po roku zastoju w budowach sieci i rozpoczęciu ich
projektowania i budowy w II połowie tego roku. Mowa tutaj o sieciach wojewódzkich
realizowanych w ramach RPO i programu Polska Wschodnia. Rok 2013 to także kolejny
rok współpracy ze Spółką Dalkia Polska, w której realizujemy kontrakt utrzymaniowy.
Mamy nadzieję, że następne lata będą bardziej obfite w tematy, które możemy obsługiwać
dzięki całej Grupie Technitel.

Rafał Rodziewicz
Wiceprezes Zarządu
Vice President of the Board
Technitel

In our case, the year 2013 is a crucial in the outsourcing of maintenance of ICT networks.
Our companies probably will win contracts maintenance again at the turn of 2014-2015.
It depends of stagnation in the networks building and the beginning of their design and
construction – it started in the second part of this year. This refers to the provincial networks
implementing under the RPO and Eastern Poland program. Passing year is next one, when
we cooperated with the Dalkia Polska in the maintenance contract. We hope that next year
will be more abundant in the investments which we operate through the entire Technitel
Group.

Rok 2013 zostanie zapamiętany jako ten, który ostatecznie udowodnił ponad wszelką wątpliwość,
że Kraków jest doskonałą lokalizacją w regionie dla Centrum Usług Wspólnych, usług IT
i outsourcingu. Utworzono ponad 5 tys. nowych miejsc pracy, a co warto wspomnieć to fakt, że
koszty pozostały na stabilnym poziomie lub w niektórych przypadkach wręcz spadły. Ponad 30 000
zatrudnionych osób – stało się magnesem dla nowych talentów, innowacji i inwestycji. Rok 2013
zdecydowanie pokazał, że współpraca w tych branżach przyniosła wszystkim korzyści. Sukces
w Krakowie zawdzięczany jest ciągłej, bliskiej współpracy, która miała na celu opracowanie wspólnej
przestrzeni do dzielenia się doświadczeniem, informacją oraz promowaniem szerokich możliwości.

Andrew Hallam
Sekretarz Generalny
General Secretary
ASPIRE
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2013 will be remembered as the year that finally proved beyond doubt that Kraków is the region’s first
superlocation for shared services, IT and outsourcing. Whilst new jobs created during the year exceeded
5,000, costs remained stable or in some cases fell. Kraków now finds itself in a virtuous circle: the larger
the market gets – now over 30,000 people employed – the more it becomes a magnet for talent, innovation
and investment. 2013 has also proven decisively that cooperation within the industry benefits all of us.
Kraków’s success is in large part down to the industry itself, which has come together to develop common
tools and platforms to share information and experience and to promote opportunity.
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Sektor nowoczesnych usług dla biznesu utrzymuje w Polsce ponadprzeciętną tendencję
wzrostową. W Polsce w blisko 450 zagranicznych centrach pracuje już 120 tys.
osób, zachowując stały wzrost zatrudnienia na poziomie 20% rocznie. Wartym
zauważenia jest również akceleracja rozwoju i wdrażania bardziej zaawansowanych
procesów przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowo świadczonych usług. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, że w roku 2013 zdecydowanie zwiększył się udział IT
w zakresie oferowanego wsparcia, osiągając prawie 50% wskaźnik w całościowym
profilu świadczonych usług.
The business services sector in Poland exhibits a continuous, exceptionally strong
growth tendency. Over 450 foreign capital service centers operating in Poland employ
120,000 specialists, which keeps a trend of 20% employment growth yearly. It should
not pass unnoticed that the sector’s development and implementation of increasingly
advanced processes goes hand in hand with maintaining top quality of services.
It is also worth noticing that in 2013 IT services’ importance has grown considerably
as IT processes now have close to 50% share in the entire services portfolio.

Marcin Nowak
Dyrektor Zarządzający
Delivery Centre Director
IS EE Capgemini
Polska Sp. z o.o.

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Branża usług call center (outsourcing call center)
rok 2013 kończy bez pozostawiających ślady sukcesów czy też porażek. Udział tego
sektora w całości branży call center wynosi zaledwie 15% i nie zapowiada się, żeby ten
udział w najbliższym roku zwiększy się. Kilka największych firm liże rany po utracie
dużych i kluczowych dla nich projektów. Ale rok 2013 można też uznać za początek
końca współpracy zleceniodawców i call center w oparciu wyłącznie o model sucess fee.
Coraz więcej firm stawia na współpracę partnerską przy realizacji projektu.
End of the year is usually the time for recapitulation. The industry of call center services (call center
outsourcing) ends the year 2013 without traces of either success of failures. The market share
of this sector in the whole call center industry is only 15% and it doesn’t seem like this market
share would increase in the upcoming year. Several major companies are licking wounds after
the loss of large and critical projects. But the year 2013 can also be considered as the beginning
of the end of the cooperation of clients and call center based only on the model of success fee. More
and more companies are committed to partnering cooperation while working on the projects.
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Maciej Buś
Prezes Zarządu / CEO
CCMI
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Outsourcing&More: Jak zaczęła się Pana przygoda w Skanska?
Waldemar Olbryk: Objęcie przeze mnie stanowiska
prezesa Skanska Property Poland w 2011 r. było ogromnym
wyzwaniem. Wcześniej pełniłem funkcję dyrektora
regionalnego, co dało mi bardzo praktyczne fundamenty do
sprawowania nowej roli, umożliwiło poznanie organizacji
i ludzi. Już wówczas, będąc członkiem Management Team’u
miałem szansę wpływania na kształt firmy i jej strategii.
Stanowisko głównej osoby zarządzającej w organizacji to
jednak szczególna odpowiedzialność związana z nadawaniem
kierunku i wyznaczaniem celów dla całej firmy, pełnej
współpracy w każdym aspekcie działalności.
Do dnia dzisiejszego, dzięki wzmożonej pracy całego zespołu
Skanska Property Poland, udało nam się nie tylko kontynuować
podjęte wcześniej działania, ale również wprowadzić nowe
pomysły. Wykorzystaliśmy wysokie tempo pracy organizacji
i dobre przygotowanie poczynione przez poprzednie lata.
Na początku 2011 r. w realizacji były 2 budynki w 2 miastach
z wieloma lokalizacjami w trakcie przygotowań.
Dziś mamy 7 projektów i działamy w 6 miastach, które różnią
się pod względem charakterystyki rynku, popytu i podaży.
Projekty są z jednej strony produktami w standardzie Skanska,
lecz równocześnie dopasowane do lokalnych potrzeb. Znacznie
rozwinęliśmy się też jako organizacja, zatrudniając obecnie
80 osób. Jesteśmy niezwykle dynamiczną i uczącą się firmą.
OM: Co stanowi największe wyzwanie w kierowaniu/
zarządzaniu firmą?
WO: W dzisiejszych czasach największym wyzwaniem, a zarazem
obszarem, w którym można uzyskać znaczną przewagę
konkurencyjną jest umiejętność dopasowywania się do szybko
zmieniającego się otoczenia biznesowego. Ostatnie lata pokazują
również, że można funkcjonować i odnosić sukcesy nawet
w dobie kryzysu.
Najważniejszy jest dobrze zdefiniowany produkt, minimalizacja
ryzyka wobec inwestora i najemcy, oraz odpowiedni ludzie
i elastyczność w zarządzaniu. Elastyczna musi być cała firma,
podejście każdego z pracowników. Cecha ta powinna przejawiać
się nie tylko w szybkim dostosowywaniu się do warunków
zewnętrznych, ale także w integracji i usuwaniu barier
w działaniu zespołu. U nas projekt jest wspólny, staramy
się, aby wszyscy mieli całościowe zrozumienie procesu
i świadomie współtworzyli małe i duże sukcesy. Oczywiście
każdy ma jakiś obszar, za który jest w szczególności
odpowiedzialny, ale za sukces odpowiadamy wszyscy
razem.
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OM: Jakie kompetencje posiada zespół i jakie są relacje kadry
zarządzającej z zespołem?
WO: Tak jak wspomniałem, naszą ambicją jest abyśmy
dysponowali najwyższą klasą specjalistów, osób otwartych
i proaktywnych. Mogę z pewnością powiedzieć też, że unikalny jest
nasz zarząd – Management Team. Składa się on z reprezentantów
każdego z działów, co pozwala na wielkowymiarowość perspektywy
i myślenie poza schematami. Oczywiście jest wiele sporów i wymiany
zdań – ale są one kreatywne według zasady, że jeśli „wszyscy myślą
tak samo, to znaczy, że nikt nie myśli”. Niezwykle ważne są też jasno
zdefiniowane role, cele i przejrzystość obowiązków.
Przez ostatnie lata bardzo duży nacisk położyliśmy na dobrą
komunikację zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Słuchamy
ekspertów związanych z naszą działalnością, jesteśmy otwarci
na dialog i różnego typu opinie, każda uwaga jest dla nas cenna.
Największym wyzwaniem jest potem integracja tych sygnałów
w projekt, czy jego konkretny etap. Podobnie jest wewnątrz firmy. Przy
każdym projekcie wymieniamy się opiniami w obszarze prawnym,
marketingowym, HR, projektowym i finansowym. Każdy ma prawo
głosu – nie ma głupich pytań. Zespół stanowi ogromną wartość
– i największe wyzwanie to wykorzystanie tego potencjału.
OM: Jaki jest wpływ Skanska na rozwój sektora outsourcingu
w Polsce?
WO: Realizacje dla centrów usług stają się jedną z kluczowych
specjalizacji Skanska Property Poland. Zrównoważone, efektywne
w eksploatacji i dopasowane do potrzeb nowoczesnych organizacji
budynki w atrakcyjnych lokalizacjach w Polsce zyskują uznanie
najemców. Już w tej chwili Skanska jest liderem realizacji inwestycji
na potrzeby centrów outsourcingowych. W zeszłym roku aż
70% podpisanych przez nas umów najmu były transakcjami
z firmami z sektora usług dla biznesu. Nowoczesne, bazujące na
efektywnych rozwiązaniach biurowce, w których specjalizuje się
Skanska Property Poland, znajdują wielu najemców z branży.
W roku 2012 jej przedstawiciele przyznali firmie tytuł dewelopera
dekady. Nagroda Poland Outsourcing Awards ma dla nas
wyjątkową wartość. Jury konkursu, składające się z przedstawicieli
firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu, doceniło nasze
wieloletnie starania w tworzeniu budynków najwyższej jakości.
Nagrody przyznane przez branżę są potwierdzeniem, że nasza
strategia się sprawdza. Słuchamy potrzeb klienta i często
współtworzymy z nim produkt, jakim w efekcie jest odpowiednia
baza do tworzenia nowych miejsc pracy. Sektor coraz cześciej
dostrzega również, że nowoczesne, zrównoważone budownictwo
się opłaca. Jest nie tylko synonimem jakości, ale także sprzyja
oszczędnościom, podnoszeniu produktywności i zadowolenia
pracowników, czy np. zmniejszonej liczbie zwolnień lekarskich.
Odpowiednia siedziba ma też ogromne znaczenie wizerunkowe.
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OM: Jaki był cel stworzenia standardu biur – „BPO/SSC biuro
na miarę usług”?
WO: Skanska Property Poland jest pierwszym deweloperem
w Polsce, który szczegółowo rozpoznał potrzeby firm sektora
nowoczesnych usług dla biznesu i tworzy budynki dobrze
dopasowane do ich oczekiwań. Specjaliści firmy opisali
wytyczne dla powierzchni biurowych dostosowanych do
wymagań klientów z tej branży i zawarli je w stworzonym
we współpracy z Jones Lang LaSalle oraz Związkiem Liderów
Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce (ABSL)
dokumencie „BPO/SSC Biura na miarę usług”. Standard jest
efektem licznych wywiadów z przedstawicielami branży.
Może też być traktowany jako narzędzie dla najemców, choćby
w zakresie pomysłów, czy uzupełniania specyfikacji przyszłego
biura.

produktywności. Możemy zapewnić, że w naszej ofercie znajdzie
się jeszcze wiele biurowców w kluczowych miastach Polski, które
dadzą właściwe warunki do rozwoju centrom usług.
OM: Cele menedżerskie na nadchodzący rok 2014?
WO: Rok 2014 będzie dla Skanska Property Poland na pewno
rokiem dalszego rozwoju. Planujemy kolejne inwestycje
i wzmacnianie zespołu. Kierujemy się pragnieniem ciągłego
doskonalenia się, tak jak w filozofii Kaizen, która zakłada stałe
zmienianie się, dążenie do perfekcji i doskonalenie się metodą
małych, ale konsekwentnych kroków.

Wierzymy, że między innymi dzięki standardowi, w najbliższych
latach powstanie wiele kolejnych budynków, które będą
adekwatną odpowiedzią na potrzeby firm z szybko rozwijającego
się sektora usług. Są to np. wysoka efektywność przestrzeni
biurowej – zarówno w odniesieniu do niższych kosztów,
jak i dostarczanie warunków wewnętrznych sprzyjających

W 2014 roku będziemy starać się umocnić naszą pozycję
lidera. Konkurencja na rynku jest coraz większa, ale jest to
zarazem szansa na pokazanie siły zespołu. Szczególnie będą
liczyć się umiejętności, doświadczenie, doskonała współpraca
zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i z partnerami
zewnętrznymi. Kładziemy również nacisk na kreatywne
rozwiązania, to one pomagają nam budować przewagę na
rynku. Jesteśmy organizacją uczącą się i ze zdobytej wiedzy
będziemy czerpać, by dalej się rozwijać i dostarczać coraz
większe korzyści naszym klientom.

Outsourcing&More: How did your adventure at Skanska begin?

OM: What is your major challenge in managing the company?

Waldemar Olbryk: Taking over the position of managing director
of Skanska Property Poland in 2011 was a big challenge for me.
My previous role as regional director gave me the opportunity to
get to know the organization and the people, and has built a strong
foundation for this new and greater responsibility.

WO: The biggest challenge today, which at the same time is a great
opportunity to secure a true competitive advantage, is the ability
of the company to adapt the services it offers to fast-changing
business conditions. The past few years have proved that even
during a crisis and difficult market conditions it is possible to
sustain a profitable business.

At that time I was already a member of the company’s Management
Team and had actively participated in co-creating the company’s
business strategies. My new role as the head of the organization is
much more demanding, and has a direct impact on the direction
of the business and the mission of the team, requiring lots of crossdepartment cooperation in each and every activity. As a result
of that cooperation and teamwork, not only have we managed
to meet the challenges we have faced, but we have also introduced
lots of new ideas and initiatives. We made full use of the fast pace
of work of the company and the groundwork done in previous
years. At the beginning of 2011 we had two active projects in two
cities and development plans for other locations.
Today we are present with seven projects in six cities with various
market conditions. All of these projects are being built with
Skanska quality, but are tailor-made to fit the demands of their
local markets. We have also grown as an organization, currently
employing 80 people. We are an extremely dynamic company
which is constantly learning.
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The key to success lies in a well-defined product, limiting risk for
investors and tenants, and of course the right people, as well as highly
flexible management. The whole company has to be flexible, and
this means the attitude of each and every employee. This flexibility
needs to be implemented not only in adapting quickly to external
conditions, but also in the integrity of the team and in minimizing
internal barriers within the teams. At Skanska, each project is the
shared responsibility of the whole team, and we do our best to
ensure that every person has the same level of understanding, sees
the bigger picture and can celebrate even the smallest successes that
he or she contributes to achieving. Therefore even if we have clear
roles and share responsibility in project development, at the end
of the day everyone shares in its success.
OM: What are the responsibilities of the team and what are
relations like between management and the team?
WO: As I mentioned before, our ambition is to have teams made
up of the best experts in their class, who are open and proactive.
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Zarząd Skanska Property Poland / Management Team of Skanska Property Poland
Od lewej / From left: Arkadiusz Rudzki, Jakub Zagórski, Małgorzata Turek, Waldemar Olbryk, Anna Marciniak, Bartosz Kalinowski,
Katarzyna Zawodna, Agata Skowrońska-Domańska

Within the company we have a unique and effective Management
Team, consisting of the heads of all the departments, each with
different skills and different business perspectives, allowing better
decision-making and thinking outside the box. Of course there is
a lot of discussion before final decisions are made, but it is all very
creative and according to the idea that “if everybody thinks the
same, then nobody thinks”. Clear roles and defined responsibilities
are an important factor in the way the team works.
During the past several years we have put a lot of effort into
creating mechanisms for effective communication – both internal
and external. We listen to experts from the sector, and at the same
time we are open to dialogue and the exchange of opinions, which
helps us constantly improve. The same rule applies to our internal
communication. For every project we manage, we share opinions
and expertise in different areas, including legal, marketing, HR,
financial and project management. Everyone has the right to speak
and there are no stupid questions. The team is extremely valuable
and the greatest challenge is to maximize its potential.
OM: What impact does Skanska have on the development
of the outsourcing sector in Poland?
WO: Projects for the BPO sector are becoming one of the areas
of expertise of Skanska Property Poland. Tenants appreciate
buildings situated in attractive locations in Poland that are
sustainable, effective in terms of operational costs and tailored
to the needs of modern organizations. Skanska is already the
leader in development of projects for outsourcing centers. Last
year agreements with companies from the BPO sector accounted
for 70% of our contracts. Many tenants from this industry choose
modern office buildings based on effective solutions, in which
Skanska is the expert.

In 2012 representatives of the industry named Skanska The
Developer of the Decade. The Poland Outsourcing Award has
special value for us. The Award jury, including representatives
of companies from the modern business services industry,
appreciated our long-term commitment to developing buildings of
the highest quality. The awards granted by the industry prove that
our strategy is effective. We listen to the clients’ needs and invite
them to co-create a project, which later serves as a good base for
the further development of workplaces. The sector is increasingly
aware that modern sustainable development is profitable. It is
not only a synonym of quality but also enables savings, increased
productivity, employee satisfaction and less sick leave. Fittingly
prestigious headquarters are also important for a company’s image.
OM:What was the objective of creating a standard of office
space called “BPO/SSC Tailored-made office space”?
WO: Skanska Property Poland is the first developer on the Polish
market to have identified the needs and expectations of the modern
business services sector, and has created tailor-made offices which
meet even the most demanding specifications.
Experts from Skanska have prepared guidelines for clients from
the sector, and in cooperation with Jones Lang LaSalle and
ABSL, created a report “BPO/SSC Tailored-made office space”.
The standard was developed after numerous interviews with
representatives of the industry. It can also serve as a tool for
tenants, for example as a source of ideas or additional information
in creating the specification of their future office. We believe that
as a result of this standard, many new buildings will be developed
as a suitable response to the needs of the rapidly developing
business services sector. These include high efficiency of office
space – both in terms of costs and in providing an environment
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that favors productivity. We can guarantee that our offer will
include many office buildings in major Polish cities, providing the
right conditions for the further growth of service centers.
OM:What are your management objectives for 2014?
WO: For Skanska Property Poland, 2014 certainly will be a year of
further growth. We plan new investments and the strengthening
of our team. We aim to improve continuously, in accordance with

the Kaizen philosophy of continuous change, striving for perfection
in small, but consistent steps.In 2014 we want to strengthen our
leadership position. The competition on the market is growing,
but it is also an opportunity for us to show the power of our team.
The skills, experience, great team work, both internally and with
external business partners, will be the most important factors. We
are also focusing on creative solutions, because they give us an
advantage on the market. We are a learning organization that uses
knowledge to develop and bring more benefits to our clients.

Skanska Property Poland
Skanska Property Poland jest innowacyjnym deweloperem zielonych budynków biurowych, które tworzą przyjazne środowisko dla rozwoju
biznesu. Firma działa w Polsce od 1997 roku. Jest częścią Grupy Skanska, światowego lidera w zakresie budownictwa i projektów deweloperskich.
Projekty Skanska Property Poland to wysokiej klasy powierzchnie biurowe w starannie wybranych lokalizacjach, które są bardzo wysoko oceniane
przez ich najemców. Wszystkie inwestycje biurowe Skanska są poddawane certyfikacji zarówno w systemie LEED, jak i EU GreenBuilding.
Wrocławski budynek Green Towers jako pierwszy obiekt biurowy w Polsce otrzymał certyfikat LEED w kategorii Core & Shell na najwyższym,
platynowym poziomie. Inwestycja ta została uznana za najlepszy budynek dla branży nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, otrzymując
nagrodę Poland Outsourcing & Shared Services Award 2013. Jury konkursu wyróżniło też wieloletnie dokonania firmy dla sektora przyznając
mu tytuł dewelopera dekady. Skanska Property Poland to pierwszy deweloper w Europie Środkowo-Wschodniej, który szczegółowo rozpoznał
potrzeby firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu i opisał standard powierzchni biurowych dopasowanych do wymagań klientów z branży.
Firma jest wiodącym deweloperem biurowy nie tylko w Warszawie ale także poza stolicą, realizując obecnie projekty w, Krakowie, Katowicach,
Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu (gdzie rozpoczęła swoją czwartą inwestycję). W Warszawie z kolei trwają prace nad najbardziej ambitnym projektem
Skanska Property Poland – Atrium 1, który będzie najbardziej zielonym budynkiem biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej.
Grupa Skanska
Skanska jest jednym z wiodących, międzynarodowych przedsiębiorstw z branży budownictwa i inżynierii. Posiada doświadczenie w budowie
i rozwoju projektów komercyjnych oraz mieszkaniowych, a także projektów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Czerpiąc z globalnej
wiedzy w zakresie zielonego budownictwa, Skanska pragnie być głównym partnerem przy realizacji zrównoważonych inwestycji. Grupa
zatrudnia obecnie 57 000 pracowników w wybranych krajach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. Wartość przychodów
firmy Skanska w 2012 roku wyniosła 132 miliardy koron szwedzkich (15,2 miliarda euro).

Skanska Property Poland
Skanska Property Poland is an innovative developer of green office buildings which create friendly environment for business growth.
The company has been operating in Poland since 1997 and is part of the Skanska Group, world leader in project development and construction.
The projects of Skanska Property Poland offer top-quality office space at great locations, which ensures success and satisfaction of tenants.
All the Skanska’s office investments undergo both LEED and EU GreenBuilding certification. Its Green Towers building in Wrocław was the first
office project to be LEED Core & Shell certified with the highest Platinum rating. The investment was recognized as the best building for the BPO
sector in Poland and received Poland Outsourcing & Shared Services Award 2013. The jury also recognized the long-term achievements of the
company for the sector, granting it the title Developer of the Decade. Skanska Property Poland is the first developer in the CEE region to identify
the needs of companies from the BPO sector, and has developed a standard of office space adapted to the requirements of tenants from this industry.
The company is the leading office developer operating outside Warsaw, with investments in Poznań, Łódź, Cracow, Katowice, as well as in
Wrocław, where the company’s fourth project is already underway. In Warsaw, construction of the most ambitious development of Skanska
Property Poland is heading towards completion – Atrium 1 will be the greenest office building in Central and Eastern Europe.
Skanska Group
Skanska is one of the world’s leading project development and construction groups, with expertise in construction, development of commercial
properties and residential projects as well as public-private partnerships. Based on the Group’s global environmental know-how, Skanska aims
to be a leader in the development and construction of green projects. The Group currently has 57,000 employees in selected home markets in
Europe, the U.S. and Latin America. Skanska’s revenue in 2012 totalled SEK 132 billion (EUR 15.2 billion).
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Niewidzialny wkład
w biznes Klienta

L

easingTeam to jeden z liderów rynku agencji zatrudnienia, outsourcingu
i doradztwa HR. Spółka należy do Grupy
Kapitałowej LeasingTeam i zajmuje 6. miejsce
pod względem przychodów ze sprzedaży wśród
4200 agencji zatrudnienia w Polsce.
Łącząc obszerną wiedzę i doświadczenie
z doskonałą znajomością rynku pracy, pomagamy naszym Klientom poprawiać wydajność
procesów biznesowych, umożliwiając im podejmowanie największych wyzwań i osiąga-
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nie wzrostu wartości firmy, nawet w trudnych
czasach.
Wiemy, że warunkiem rosnących przychodów
jest możliwość szybkiego dostosowywania się do
zmieniających się warunków ekonomicznych.
Redukcja kosztów, przejęcie przez LeasingTeam
części odpowiedzialności i uwolnienie menadżerów od ogromu administracji związanej
z zatrudnianiem, skutkuje lepszą wydajnością,
długoterminowymi oszczędnościami i bezpieczeństwem prowadzenia biznesu.

Branża
Artykuły

Naszym Klientom świadczymy następujące usługi:
–	Leasing Pracowniczy zapewnia elastyczność umożliwiającą
dostosowanie się do aktualnych potrzeb biznesowych, które
wynikają np. ze zmiany popytu, skrócenia terminu realizacji
zamówień, sezonowości produkcji czy świadczenia usług.
Pomagamy Klientom dopasować poziom zatrudnienia
do potrzeb firmy, dzięki czemu Kapitał Ludzki staje
się kosztem zmiennym, co wpływa na zwiększenie
efektywności kosztów pracy w organizacji.
–	Outsourcing umożliwia kontrolę kosztów, minimalizację
ryzyka i zrównoważony wzrost organizacji. Bazując
na wiedzy i doświadczeniu przedstawiamy Klientom
propozycje, które odpowiadają na ich rzeczywiste
potrzeby. Dzięki tak dopasowanym rozwiązaniom
umożliwiamy
naszym
Klientom
wykorzystanie
outsourcingu lepiej od konkurencji.

Mamy unikalny sposób podejścia do projektów. Naszym
celem jest tworzenie wartości dodanej dla Klientów
i wspieranie ich w uzyskiwaniu jak najlepszych
wyników biznesowych, dlatego pracując nad każdym
projektem:
–	Rozpoczynamy od analizy, podczas której stawiamy
liczne pytania, poznajemy specyfikę organizacji
i przygotowujemy plan wdrożenia. W trakcie tego etapu
identyfikujemy i uświadamiamy Klientowi krytyczne
punkty procesu, co pozwala uniknąć nieprawidłowego
wdrożenia, błędów prawnych, a co się z tym wiąże
zbędnych wydatków.

–	Doradztwo HR jest wsparciem w optymalizacji organizacji
oraz w prowadzeniu skutecznej polityki ZZL, która jest
kluczem do wzrostu satysfakcji i efektywności pracowników.
Ta z kolei w dłuższej perspektywie przekłada się na wzrost
sprzedaży, poprawę skuteczności pozyskiwania nowych oraz
wskaźnik utrzymania aktualnych Klientów.

 rzygotowujemy dopasowane rozwiązania, które
P
uwzględniają wymagania i specyfikę organizacji,
a także rodzaj usługi i okoliczności towarzyszące jej
implementacji, tzn. czy jest to pierwsze wdrożenie
leasingu pracowniczego, rekrutacja prowadzona przez
agencję i/lub Klienta, czy w organizacji działają organizacje
związkowe, czy Klient dysponuje narzędziami do
monitorowania kosztów outsourcingu, wykorzystywane
dotychczas rozwiązania etc. Następnie tworzymy
szczegółowy plan wdrożenia, który realizujemy w ścisłej
współpracy z Klientem.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom wzrostu
wartości firmy oraz świadczenie usług najwyższej jakości,
dlatego nasza strategia zakłada ciągłe samodoskonalenie
i rozwój. Nasze starania już wielokrotnie zostały docenione
przez rynek. Po raz kolejny w 2014 r. znaleźliśmy się
w prestiżowym gronie Diamentów Forbes’a 2014
w kategorii firm średnich. Już dwukrotnie zostaliśmy
laureatem rankingu Gazele Biznesu (2012 i 2013).

–	Budujemy długoterminowe relacje, dzięki czemu
dokładnie poznajemy organizację i jej wewnętrzne
uwarunkowania oraz identyfikujemy jej aktualne
potrzeby. Łącząc specjalistyczną wiedzę z zakresu HR
z doskonałą znajomością organizacji i długoterminową
współpracą, możemy lepiej poznawać potrzeby naszych
Klientów i na bieżąco wspierać ich rozwiązaniami
idealnie dopasowanymi do potrzeb biznesu.

Potwierdzeniem naszej wiarygodności biznesowej jest
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Bisnode D&B Polska
(otrzymany za lata 2011 i 2012). Aby mieć pewność jakości
świadczonych przez nas usług oraz procesów funkcjonujących
w firmie w roku 2007 wdrożyliśmy Certyfikat Jakości ISO
9001:2008 i ponownie go certyfikowaliśmy w 2013 r.

Mimo, że jesteśmy stosunkowo młodą organizacją,
posiadamy wysokie standardy i zasady, które już
pozwoliły nam się wyróżnić na rynku. Są to:

Naszymi partnerami biznesowymi są polskie i międzynarodowe koncerny oraz średniej wielkości przedsiębiorstwa, działające m.in. w przemyśle ciężkim,
branży finansowej, call center, motoryzacyjnej i FMCG.
Dzięki styczności z tak odmiennymi środowiskami
wzbogacamy nasze know-how o wiedzę, którą umiejętnie
wykorzystujemy w innych obszarach działalności oraz
przekładamy na rozwiązania w innych branżach. Nasze
zaangażowanie w spełnianie potrzeb naszych Klientów
wzmacnia i rozszerza naszą współpracę.

–	proaktywność zorientowana na tworzenie nowych,
nieistniejących do tej pory rozwiązań,

–

–	biegłość w wykorzystywaniu specjalistycznej wiedzy
z zakresu prawa pracy w praktyce biznesowej,

–	umiejętność skutecznego implementowania najlepszych praktyk biznesowych między branżami,
–	umiejętność tworzenia nieszablonowych i indywidualnie dopasowanych rozwiązań.
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Invisible Contribution
to Clients' Business

L

take on the biggest challenges and business grows in value
even in difficult economic times. We are aware that only
a quick adaptation to changing economical conditions
enables revenue growth.

Owing to extensive knowledge, experience and excellent
job market expertise we help our Clients to improve
business processes efficiency in order to enable them to

Cost reduction, partial assumption of responsibility and
freeing managers from administrative burden related to
employment results brings higher efficiency, long-term
savings and business security.

easingTeam is one of the leaders on the market of
employment agencies, outsourcing and HR advisory.
The company is a part of the LeasingTeam Group of
Companies and is ranked sixth by revenue amongst 4,200
employment agencies in Poland.
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We provide the following services:
–

–

 mployee Leasing ensures flexibility, which enables
E
adaptation to current business needs, that result from
e.g. change of demand, shortening of order fulfillment
time, production or services seasonality. We help our
Clients to adapt the level of employment to business
needs, so that Human Resources becomes a variable
cost, which translates into increased effectiveness of
labor costs in the organization.
 utsourcing
O
enables
control
of
costs,
risk
minimization and sustainable business growth. Basing
it on knowledge and experience we provide our Clients
solutions, that suit their real needs. Our tailored
solutions enable them to leverage outsourcing better
than the competition.

–	HR Advisory
and efficient
and employees
results in sales
acquisition and

supports organization optimization
HRM which improves satisfaction
effectiveness. In the long-term this
growth and improvement of customer
retention.

We want to ensure our Clients business grows in
value, hence our focus on self-development. Our aim
is to provide the highest quality services and for that
reason our strategy assumes continuous progress. Our
efforts have won awards many times. In 2014, we found
ourselves once again in the prestigious group of Forbes
Diamonds 2014 in the medium sized enterprises category.
We have twice won the title of Business Gazelle (2012 and
2013). The confirmation of our business reliability is the
Certificate of Business Credibility awarded by Bisnode
D&B Poland (2011 and 2012). The quality of our services
and business processes is confirmed by the Certificate of
Quality ISO 9001:2008, that we implemented in 2007 and
again certificated in 2013.
Our Business Partners are Polish and international
corporations and medium sized enterprises that operate
in heavy engineering, finance, call centers, motorization
and FMCG. Cross-industry expertise expands our knowhow that we skillfully use in other areas of activity and
leverage solutions in other branches. Our engagement in
fulfilling our Clients’ needs, enhances our cooperation.

–	We start with the analysis, where we ask a number
of questions, we recognize organization specificity and
prepare an implementation plan. During this phase
we identify and clarify critical process points, which
is why we can avoid improper implementation, legal
mistakes and unnecessary expenses.
–	We provide tailored solutions that consider
requirements and organizational specifics as well as the
type of the service and the context of implementation,
ie. whether it’s a first leasing employee implementation,
recruitment conducted by agency and/or Client,
presence of establishment’s trade unions, whether
the Client has the tools to monitor outsourcing costs,
and other solutions used by the Clients etc. Then we
prepare a detailed implementation plan that we put
into practice in close cooperation with the Client.
–	We build long-term relations, which is why we get
to know the organization from the inside out and its
inner workings and we identify its current needs. By
combining excellent HR expertise with exceptional
organization knowledge and long-term relationship
we are able to discover our Clients needs in order
to support them on an ongoing basis with solutions
tailored to their business.
Even though we are a relatively young organization we
pride ourselves with high standards and principles which
set us apart from the competition:
–	fluency in applying specialist knowledge of labor law
in business practice,
–	pro-activity oriented at developing new solutions,
–	ability to effectively implement best practices between
the industries,
–	ability to create unconventional and individually
tailored solutions.

We have a unique approach to projects. Our aim is to
create added value for Clients and to help them achieve
the best business results, hence in every project:
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Pierwsze kroki…
S

potkanie rozpoczęło się z krótkim
opóźnieniem, dlatego część oczekujących
w sali zdążyła już poznać się bliżej
lub obgadać kilku wspólnych znajomych.
Przybycie Dyrektora P. uciszyło plotkarzy
i wspomogło profilaktykę skrzywień kręgosłupa.

Autor / Author:
Rafał Jarosz
Ordynator Kliniki CallCenter.
Specjalizacja kliniczna: Operacje
na otwartym CRMie, profilaktyka
chorób budżetowych, diagnostyka
laboratoryjna i wymiarowanie
parametrów życiowych
call/contact center, patologia
nerwic u Klientów.
Wyróżniony tytułem „2013 Industry Champion” przez największy
światowy vortal i stowarzyszenie
branżowe ContactCenterWorld.
com. Ekspert w obszarze CEM,
CRM i Contact Center Fundacji
ProProgressio. Audytor w ramach
projektu „Firma Przyjazna
Klientowi”.
Rich Customer Care/Relations
background, management
and Customer-oriented areas,
along with technology
(Contact Center, CRM, Telco)
and a lot of numbers (KPI, ROI)
involved.
2013 Contact Center World Industry Champions announced at
2013 Top Ranking Performers in
the Contact Center World Gala
Awards Dinner at Hard Rock
Live on the Las Vegas strip.

– Witam – rzekł P. – pozwólcie, że krótko
przedstawię: Dyrektor, Kierownik, Kierownik,
Dyrektor, Kierownik, Kierownik, Doradca, Pani
Zosia. Do rzeczy – w ciągu miesiąca chcemy
utworzyć dział Help-Desk. Pan Kierownik
powie, czego oczekujemy a Pan Doradca nam w
tym pomoże. Panie Kierowniku?
– Chcemy przenieść obsługę naszych zgłoszeń
technicznych przez telefon i e-mail do
zewnętrznej firmy. Obecnie robią to specjaliści
i inżynierowie, którzy powinni więcej czasu

poświęcić na pracę nad produktami…
– Dlaczego? – spytał Doradca.
– Dlaczego co?
–D
 laczego chcecie zorganizować to w zewnętrznej firmie?
– Bo tak będzie lepiej i taniej.
–R
 ozumiem… a o ile procent lepiej będzie
lepsze a taniej będzie tańsze?
…Po tym spotkaniu zlecono rewizję uzasadnień.
Zastanawiasz się – outsourcing contact center
czy nie? Zacznij od prostego ćwiczenia. Zbierz
osoby, na których pracę będzie miała wpływ
taka decyzja – wpływ zarówno pozytywny,
jak i potencjalnie negatywny. Przeprowadźcie
krótką burzę mózgów dotyczącą oceny
kryteriów, które mogą przemawiać za
określonym scenariuszem dalszych działań.

W naszej sytuacji…

Moja ocena

Dane klientów są wrażliwe, bądź klienci nie życzą sobie ich udostępniania
Działania contact center są krytyczne z punktu widzenia operacji w
przedsiębiorstwie
Polityka kadrowa firmy jest elastyczna
Contact center jest potrzebne do utrzymania przewagi konkurencyjnej
Koszty zatrudnienia i utrzymania pracowników są zbyt wysokie
Brak dotychczasowych doświadczeń z outsourcingiem
Oczekiwane są proste rozwiązania
Elastyczna i nieobciążona infrastruktura teleinformatyczna w firmie
Koszty wprowadzenia i utrzymania naszej polityki bezpieczeństwa informacji poza
firmą są wysokie
Oszczędność kosztów jest jedynym wyznacznikiem działań
Własne zasoby pozwalają na realizację projektu na czas
Brak w pobliżu ośrodków gwarantujących dostęp do wykwalifikowanej kadry
Dane dotyczące natężenia interakcji pozwalają precyzyjne planować zasoby ludzkie
Działania contact center są wysoce złożone, bądź wyspecjalizowane
itd…
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Przykładowe zagadnienia i kryteria mogą wyglądać
następująco (to nie pełna lista, lecz mam nadzieję, iż
wsparcie procesu natchnienia wspomoże).
W drugiej kolumnie każdy uczestnik może odnieść się np.
wg skali: „W pełni się zgadzam (5)” – „Absolutne veto! (1)”
Kiedy już wstępnie uzgodnimy kierunek decyzyjny, czyli „czy
umiemy, wiemy co i z czym będziemy to jedli”, dodatkowo
poznamy i uzgodnimy wspólne spojrzenie na sprawę
w zespole, do wykonania pozostaje jeszcze jedna praca.
Ćwiczenie pod tytułem: studium opłacalności (ROI)
i wykonalności, czyli z angielska „business case”. Musi ono
uwzględniać analizę scenariuszową, która w założonym
rygorze budżetowym i zasobów firmy pozwoli znaleźć
właściwy model (nierzadko hybrydowy).

Odpowiedzią po takim ćwiczeniu
może być outsourcing kompleksowy,
bądź jedynie w niektórych
obszarach ...

Analiza taka powinna uwzględniać ustalenia, oraz koszty
bezpośrednie i pośrednie związane z takimi zagadnieniami
jak:
•	Reorganizacja procesów obsługi klientów, sprzedaży
i logistyki.
•	Zapewnienie bezpieczeństwa biznesowego i technologicznego.
•	Zapewnienie dostępności niezbędnych kompetencji.
•	Zapewnienie procesu nadzoru i utrzymania jakości.
•	Ciągłość działania (Business Disaster Recovery).
•	Wdrożenie Architektury i rozwiązań technologicznych,
zakresy integracji.
•	Analiza finansowa oraz możliwe modele finansowania.
•	Model biznesowy dla scenariuszy, czyli, za co płacimy
i ile możemy wraz z analizą ryzyka.
•	…
Odpowiedzią po takim ćwiczeniu może być outsourcing
kompleksowy, bądź jedynie w niektórych obszarach,
np. tylko technologia i lokalizacja (ludzie nasi), bądź tylko
technologia. A najważniejsze – liczby. Niech one przemówią!
(Nawet, jeżeli ich werdykt nie jest po myśli wszystkim…).
Powodzenia! .

First Steps…

T

he meeting started a couple of minutes later, therefore
those who were present got to know each other better
and talked over some of their common friends.
Director P’s arrival stopped the gossips and supported
lordosis prevention.

– Welcome – said P. – allow me to provide a short introduction:
Mr Director, Mr Manager, Mr Manager, Mr Director, Mr
Manager, Mr Manager, Advisor, Ms Moneypenny. Ad rem – in
a month from now on we want to develop our Helpdesk Dept.
Mr Manager will tell about our expectations and Advisor will
support us. Mr Manager?
– We want third party to take care of our phone and e-mail inquiries.
At the moment these are handled by our experts and engineers,
and they should be more focused on product development…
– Why? – asked Advisor.
– Why…what?
– Why do you want it to be a third party?
– It will be better and cheaper that way…

– I see… What percentage the better will be better and
cheaper… cheaper?
… After the meeting revision of justifications started.
Are You thinking – to outsource contact center, or not? Start
with a simple exercise. Gather people, whose work will be
impacted by such decision – both in positive or negative way.
Prepare a short brainstorming session concerning issues that
may give You hint on the way to follow. Exemplary questions
and subjects to evaluate (not a full list, but hope it’ll give
some inspiration).
Second column should include everyone’s’ individual grade,
like “Totally agree (5)” – “No way dude (1)”.
When the course is set, which means “do we know how,
what and how we will handle it”, and in addition we get
to know and agree our team’s point of view, there’s one task
to be completed.
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Our situation…
Customers’ data are sensitive, or Customers do not wish to disclose their data
Contact Center processes are critical to our company’s operations
We are flexible and effective at recruitment and HR processes
Contact Center is our critical competitive advantage
Hiring and ongoing employment costs are high
We have no previous outsourcing experience
Simple solutions are expected
Scalable, flexible and not overloaded IT infrastructure is present
Our information security policies are expensive to implement and support outside the company
Lowering costs is the only determinant
Our own resources let us deploy solution on-time
There are no near hubs providing access to qualified staff
Present and historical data allow accurate forecasting for human resources
Contact center operations are highly complex or specialized
And so on…

The answer You’ll get
after this exercise may lead
to full outsourcing option,
or just partial ...
Exercise entitled: feasibility study and business case with
ROI analysis. It has to include what-if analysis, which under
budget and resources cap will allow to build appropriate
model (hybrid sometimes). Such approach need to include
assumptions, direct and indirect costs covered by such
issues as:
•	Customer care, sales and logistics processes shake-up.
•	Assuring business and information systems security.
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My grade

•	Necessary experts access.
•	Providing supervision and quality assurance system.
•	Disaster Recovery.
•	IT solution implementation and/or possible integrations.
•	Financial analysis and possible funding options.
•	Business model for scenarios and risk analysis.
•	Etc…
The answer You’ll get after this exercise may lead to full outsourcing option, or just partial like including only technology and site (with our staff), or just technology. And what’s
most important – numbers. Let them speak and decide! (Even
when the verdict is not consistent with all expectations).
Good luck!.
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Ergonomiczne wyzwania

E
Autor / Author:
Aleksandra Krawsz
Marketing & PR Manager

rgonomia to interdyscyplinarna dziedzina
wiedzy zajmująca się dopasowaniem
warunków pracy do psychofizycznych
możliwości człowieka. Można powiedzieć, że
przedmiotem jej zainteresowania jest relacja
człowieka, jego narzędzia pracy oraz warunków
otoczenia, w którym wykonuje się czynności
zawodowe, celem zaś jest jak największa efektywność
przy jak najniższym koszcie biologicznym.
Jako nauka rozwinęła się wraz z postępem
przemysłu, ponieważ początkowo w kategoriach
ergonomicznych rozpatrywano głównie pracę
fizyczną. Zainteresowanie ergonomii warunkami
pracy umysłowej pojawiło się stosunkowo niedawno
i pogłębiło wraz z upowszechnieniem komputerów
osobistych i krystalizacją specyfiki stanowiska
przeznaczonego do pracy z tymi urządzeniami.
Z perspektywy zarządzania, ergonomia to jeden
z obszarów, w których interesy pracodawców
i pracowników są całkowicie zbieżne. Ergonomia
w biurze to większa wydajność pracowników, a dzięki
ich lepszemu samopoczuciu – wyższa motywacja
do pracy i kreatywność oraz obniżenie kosztów
spowodowanych absencjami chorobowymi, czyli to,
na czym zależy każdemu pracodawcy niezależnie od
fazy koniunktury gospodarczej. Dla pracowników
ergonomia oznacza po prostu zdrowie i możliwość
osiągania lepszych wyników indywidualnych.
Spowolnienie gospodarcze rodzi pokusę, by
w ramach oszczędności lekceważyć kwestie

102

nr 1/2014 (January/February)

ergonomii miejsc pracy intelektualnej, a jest to właśnie
najodpowiedniejszy moment na zwrócenie uwagi na
te zagadnienia. Jest to okres, w którym rośnie presja
na efektywność, współpracę i innowacyjność, a te
osiąga się przede wszystkim za pomocą współpracy
i kreatywności. Ergonomia w tym kontekście
wzmacnia odporność pracowników na negatywne
skutki spowolnienia, takie jak wypalenie zawodowe,
utrata motywacji, schorzenia psychosomatyczne
spowodowane przewlekłym stresem itp. Pamiętając,
że prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego mózgu
pozostaje pod wpływem wielu czynników
fizycznych, przede wszystkim ruchu, lepiej
rozumiemy konieczność stworzenia pobudzającego,
ergonomicznego otoczenia w pracy.
Aby
środowisko
pracy
nie
powodowało
negatywnych skutków zdrowotnych i nie było dla
człowieka uciążliwe, a przeciwnie – pozytywnie
wpływało na jego samopoczucie i stan zdrowia
– każde stanowisko pracy, także to w biurze,
musi być skonstruowane zgodnie z jej zasadami.
Regulują to szczegółowe normy i przepisy, które
niestety nie nadążają za dynamicznym rozwojem
technologicznym i zmieniającymi się w związku
z tym sposobami pracy, komunikacji i nauki.
Mimo mankamentów przepisów szczegółowych,
generalnie
zalecenia
dotyczące
ergonomii
biurowej są proste. Należy unikać monotonnych,
powtarzalnych zadań i długotrwałego siedzenia
w nieprawidłowej pozycji. Inaczej mówiąc: trzeba
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różnicować zadania i ruszać się. Łatwiej zastosować to
w praktyce, mając do wyboru przestrzeń pracy wyposażoną
w meble i inne elementy aranżacji, stworzone z myślą
o charakterze pracy i potrzebach możliwie najszerszej grupy
użytkowników.
Kinnarps, jako europejski lider w dziedzinie wyposażenia biur
i przestrzeni pracy, od wielu lat promuje na polskim rynku
kwestie związane z ergonomią, reprezentując całościowe,
podejście do ergonomii. W takim ujęciu, ergonomię biura
należy rozpatrywać nie w aspekcie „ergonomiczności”
poszczególnych mebli, które mają stanowić wyposażenie,
a przede wszystkim w ujęciu firmy jako całości – poczynając
od jej lokalizacji, układu przestrzennego biura i jego
podziałów funkcjonalnych, ich dopasowania do profilu
i specyfiki działalności użytkowników, przede wszystkim
repertuaru codziennych zadań, w końcu – do aranżacji biura,
na którą składają się nie tylko rozwiązania aranżacyjne,
meblowe, ale także akustyka, oświetlenie, jakość powietrza,
kolorystyka wnętrza, itp., aż po atmosferę i komfort psychiczny
pracowników tak przemyślanej i zaprojektowanej przestrzeni.
W odniesieniu do elementów wyposażenia biur,
prezentujemy pogląd zgodny z koncepcją inclusive design,
że wszyscy pracownicy każdej firmy – niezależnie od wieku,
budowy anatomicznej, płci, stanowiska – powinni mieć do
dyspozycji odpowiednie dla nich meble, jako podstawowe
narzędzia pracy. Oznacza to, że fotel obrotowy i biurko nie
tylko powinny posiadać regulacje, dzięki którym dopasują
się do indywidualnych potrzeb użytkowników, ale również
muszą być tak zaprojektowane, aby zachęcały do ruchu
i zmiany pozycji w ciągu dnia pracy. Dobrymi przykładami
produktów zaprojektowanych w ścisłej współpracy
z ergonomistami są np. biurka na elewatorach (do pracy na
siedząco lub stojąco) oraz wiodące serie foteli obrotowych.
Meble te umożliwiają swobodę ruchów, posiadają pełny
zakres regulacji i są dostępne w wielu wariantach.
Najnowsze tendencje
W związku z rosnącym natężeniem dystrakcji w miejscu
pracy, spowodowanej przez nową technologię mobilną,
coraz większą uwagę zwraca się na negatywny wpływ hałasu
w miejscu pracy i kwestie komfortu akustycznego. Zauważalna
jest tendencja wykorzystywania materiałów i tworzyw o jak
najlepszej dźwiękochłonności. Stąd w biurach więcej rozwiązań,
które służą nie tylko do podziałów przestrzennych, lecz także
do absorbowania dźwięku, takich jak ścianki działowe
z panelami akustycznymi, naścienne panele akustyczne, innego
typu przegrody o podwyższonej dźwiękochłonności, nowe typy
tkanin tapicerskich i wykładzin, a nawet meble, które redukują
hałas.

Kwestie akustyczne ściśle wiążą się z istotną tendencją
obecną we współczesnych biurach – mianowicie ze
zmianami demograficznymi. Już w 2020 r. połowa dorosłych
mieszkańców Unii Europejskiej będzie miała ponad 50 lat,
a w biurach pojawią się obok siebie cztery generacje.
W rozwiniętym świecie znaczący wzrost średniej długości
życia oraz niski współczynnik urodzin powodują zmiany
demograficzne, które nieuchronnie wpłyną na rynek
pracy. Starszy personel będzie coraz częściej pracował po
przekroczeniu dzisiejszego wieku emerytalnego, a to będzie
wymagało wprowadzenia zmian w modelu pracy
i projektach miejsca pracy. Również zmian modelu pracy
oczekują najmłodsze pokolenia tzw. digital natives,
gdyż urodzone z nowymi technologiami przyswoiły je
w stopniu niedostępnym starszym kolegom, co wpłynęło
na ich styl działania i komunikacji, który przestaje się
mieścić w klasycznym XX-wiecznym open space.
Te dwa trendy – technologiczny i demograficzny – będą
mieć najistotniejszy wpływ na kształt naszych biur
w najbliższym okresie. W odpowiedzi na zmiany
generowane przez te tendencje powstała nowa
koncepcja pracy Next Office - Activity Based Working,
która zakłada, że w trakcie wielogodzinnej pracy
w ciągu dnia wykonujemy różnorodne czynności:
piszemy na komputerze, czytamy, rozmawiamy przez
telefon – nie każda z nich wymaga pracy przy biurku
w wyprostowanej pozycji. Toteż, aby nadążyć za
dynamicznie zmieniającymi się warunkami, proponujemy
taką aranżację przestrzeni, w której pracownicy mają
swobodę wyboru miejsca wykonywania czynności,
stosownie do charakteru tej czynności, swoich możliwości
psychofizycznych, wieku, preferencji estetycznych.
Z punktu widzenia generalnych zasad ergonomii nie
ma lepszego rozwiązania. Więcej na ten temat można
przeczytać na www.kinnarps.pl/nextoffice
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The challenges of ergonomics

E

rgonomics is an interdisciplinary field of science
involving adjustment and adaptation of broadlyunderstood working conditions to psycho-physical
capabilities of humans. We can say that the relation between
men and their working tools and conditions is the focal point
of ergonomics, which is ultimately intended to maximize
productivity by reducing “operator’s” fatigue and discomfort.
It developed as a scientific discipline together with the
progress in industry, since in the beginning, only physical
work used to be seen as affected by ergonomics at all. The
shift from the physical to the mental aspects of ergonomics
is quite recent, and it advanced even further with the spread of
PCs and with the crystallization of the specificity of workplace
designed for working with such devices.
From the perspective of management, ergonomics is one
of those areas where the interests of both employers and
employees fully coincide. Ergonomic office ensures a higher
level of efficiency and well-being among employees. This in
turn translates into increased motivation and creativity, as
well as into reduction of expenses related to sickness absence,
which is, in fact, one of the key concerns of any employer,
regardless of the industry or the economic phase of their
business. From the employees’ point of view, ergonomics is
– simply put – a promise of better health and a means to
perform better.
The present economic downturn makes it really tempting
to look for savings by ‘omitting’ the issues of workplace
ergonomics, but this is exactly the right time to bring these
matters to light. It is the time when the pressure for efficiency
and innovation increases and these are achievable mainly
through cooperation and use of creative solutions. In such
context, ergonomics improves employees’ resistance to
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negative effects of the said downturn, such as burnout,
loss of motivation, psychosomatic disorders caused by
chronic exposure to stress, etc. Bearing in mind that
the proper functioning of human brain depends on a number
of physical factors, like movement – to name just one of the
most significant of them, it becomes easier to understand
the necessity of providing a stimulating, ergonomic workspace.
In order to make work environment free from negative impact
on our physical and mental health, and to make it able to
improve our sense of well-being, each workplace – also in
an office – should be designed according to the principles
of ergonomics. They are governed by detailed standards and
regulations, which, unfortunately, seem to fail to keep up with
the development of technology and the resulting changes in
the ways we work, communicate and learn. Despite certain
deficiencies of the said detailed regulations, the general
principles of office ergonomics are relatively simple and clear.
Basically, we have to avoid monotonous, repetitive activities
and sitting in wrong position for many hours. To put it another
way: our daily activities should be of diverse nature and
encourage us to move. It is actually easier to apply in practice
when we have a workspace equipped with furniture and other
elements of furnishing designed to address the nature of work
and the needs of the broadest target user group possible.
As the leading European provider of workspace interior
solutions, Kinnarps has been promoting the idea of
ergonomics also on the Polish market for many years, drawing
common attention to the concept from a holistic approach.
As such, office ergonomics shall be looked at not from the
perspective of ‘ergonomic qualities’ of each piece of office
furniture individually, but rather in terms of ‘ergonomic
qualities’ of the whole company, starting from its location,
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layout and functional division of the interiors, through the
way the office is adapted to the profile and type of activities
carried out by company employees – with special focus on
the repertoire of daily routines, and ending with the design
and arrangement of the office itself, involving not only
furniture and overall décor, but also acoustic and lighting
solutions, air quality, colour schemes, etc., and – finally –
the atmosphere and comfort offered by workspace designed
in such way.
When it comes to office furnishings, we believe in the
concept of the so-called “inclusive design”, according to
which employees of each and every company – regardless
of their age, anatomical structure, gender or position – shall
all have access to the right furniture as the primary tools
of their work. This means that task chairs and desks shall
not only have a range of adjustment options, so that they
can be adapted to individual needs of each user, but also be
designed in such way so as to encourage the user to move
and change their working position throughout the day. There
are a couple of good examples of products designed in close
cooperation with experts on ergonomics; these are e.g. desks
with height adjustment mechanism (sit/stand option) and our
leading series of task chairs. These types of furniture ensure
full freedom of movement, offer a comprehensive range
of adjustment options and come in many different variants.
Latest trends
In the light of intensification of distractions in our workplaces,
caused mainly by new mobile technology, more and more
attention is paid to the negative influence of noise and the
issue of acoustic comfort. It is very common to see advanced
sound-absorbing materials used in many of today’s offices,
hence the growing number of solutions designed not only
to divide the available space, but also to minimize the noise
that surrounds us. These solutions include, among others,
screen systems with acoustic panels, wall-mounted acoustic
panels, superior sound-absorbing partition walls, new types of
upholsteries and panelling, as well as special noise-reducing
furniture.

Issues related to acoustics are closely connected with a highly
significant trend that can be already seen in offices of today – the
present demographic changes. By 2020 half of adult population
of EU will be over 50, which means that there will be four
generations working together under one roof, so to speak.
In the developed countries, the substantial increase of life
expectancy and the low birth rate are the main factors behind
demographic changes, which are bound to affect the labour
market. The generation of older employees will often work
even after they reach the age of retirement, which will require
some thorough changes in the model of work and in the design
of workplaces. On the other hand, the youngest generations – the
so-called “digital natives” – will also expect some changes to be
introduced, as they are born surrounded with new technology
and learn to master it at a pace and to an extent well beyond the
comprehension of their elder colleagues, and this influences their
style of working and communication, which seems to escape
the confines of the traditional 20th-century open space.
These two trends – one related to technology, the other – to
demography – will have the biggest impact on the shape of our
offices in the nearest future. In response to the changes resulting
from these trends, a new concept has emerged. It’s called Next
Office - Activity Based Working and the main idea behind it is
that since we are involvedw in many different types of activities
during the day, such as working at the computer, reading, talking
on the phone, etc., not all of them need to be carried out at the
desk, in a sedentary mode. To make it possible to keep up with
the ever-changing conditions, we offer a number of solutions
that can provide employees with the possibility to choose their
workplace according to the nature of the current work to be done,
to their psycho-physical capabilities, to their age, to their aesthetic
preferences, and to their needs of the moment. If you look at this
from the point of view of ergonomics, there is no better option.
You can also find out more at www.kinnarps.pl/nextoffice
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Monitoring pracowników obejmuje swoim
est rzeczą oczywistą, iż podmiot zlecający
zakresem czynności przedsięwzięte w celu
usługi w ramach outsourcingu oczekuje od
gromadzenia informacji o pracownikach
kontrahenta należytej staranności ich wykonywania. Strony często w ramach zasady swopoprzez poddanie ich obserwacji, głównie
body umów szczegółowo określają standardy
z użyciem urządzeń elektronicznych. Ustawodawca polski do dnia dzisiejszego nie ureguwykonywania usługi, zasady kontroli ich przestrzegania oraz sankcje za ich naruszenie. Częlował tej kwestii nawet w sposób wybiórczy.
sto jednak obie strony zapominają o prawnych
Aktualne należy posiłkować się przepisami
ograniczeniach stosowania pewnych narzędzi,
prawa cywilnego oraz prawa pracy dotyczących tzw. prawa do prywatności, jak i ustaw szczególności tych które dostarcza najnowsza
wy o ochronie danych osobowych. Problem
technologia. Takim przykładem niech będzie
monitoringu, dostrzeżony został także przez
kontrola sprawowana przez usługodawcę (outsourcera)
poprzez
organy
zajmujące
bezpośredni monisię ochroną tych daCzęsto jednak obie strony
toring pracowników
nych. Na względzie
zapominają o prawnych
usługobiorcy (insonależy mieć stanowiograniczeniach stosowania
urcera). W ostatnim
sko Grupy Roboczej
czasie spotkaliśmy
do Spraw Ochrony
pewnych narzędzi, w
się bowiem z próbą
Danych Osobowych
szczególności tych które
wprowadzenia
na
– organu konsultacyjnego powołanego na
życzenie outsourcedostarcza najnowsza
ra w obszarze open
podstawie art. 29 Dytechnologia.
rektywy Parlamentu
space monitoringu
Europejskiego i Rady
przy pomocy kamer
nr 95/46/WE z dnia 24 października 1995 roku
użytkowych. Wolą outsourcera było, aby kamery
w sprawie ochrony danych osób fizycznych
wyposażone w system rejestracji dźwięku skierowane były na stanowiska pracy pracowników
w zakresie przetwarzania danych osobowych
i swobodnego przepływu tych danych (Dz.
insourcera, w tym ekrany ich komputerów. System odbiorczy takiego monitoringu miał zostać
Urz. UE L z dnia 23.11.1995 r.). Jego opinie nie
zainstalowany w biurze zarówno outsourcera
są wprawdzie wiążące, ale są uwzględnianie
w polskim orzecznictwie sądowym. Ważne są
jak i insourcera. Oba podmioty miałyby dostęp
także postulaty sformułowane przez Główdo zapisów monitoringu. W świetle powyższego pojawiają się pytania o legalność takiego roznego Inspektora Danych Osobowych odnowiązania. Z uwagi na obszerny zakres tematu,
śnie przyszłej regulacji monitoringu poprzez
wideofilmowanie.
będzie on towarzyszył Państwu w kolejnych numerach O&M.

nr 1/2014 (January/February)

Branża
Artykuły

Monitoring w miejscu pracy wiąże się przede wszystkim
z prawem do prywatności. W art. 47 Konstytucji RP
ustanowiono, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do
decydowania o swoim życiu osobistym. Także Europejska
Konwencja Praw Człowieka stanowi, że każdy ma prawo
do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego,
swojego mieszkania i swojej korespondencji. Kodeks cywilny
regulując w art. 23-24 instytucję dóbr osobistych człowieka
wskazuje, że pod ochroną prawa cywilnego – niezależnie od

Obecnie nie powinno zatem budzić wątpliwości, że także
w miejscu pracy prywatność pracownika jest chroniona.
Legalność takiego monitoringu należy rozpatrzyć w oparciu
o następujące przesłanki:
1. Monitoring musi być prowadzony zgodnie z prawem.
2. Cel monitoringu musi być usprawiedliwiony.
3.	Podjęte środki muszą być proporcjonalne do
zamierzonego celu.
4. Transparentność monitoringu dla pracowników.

Monitoring pracowników obejmuje swoim zakresem czynności
przedsięwzięte w celu gromadzenia informacji o pracownikach
poprzez poddanie ich obserwacji, głównie z użyciem urządzeń
elektronicznych.
ochrony przewidzianej w innych regulacjach – pozostają dobra
osobiste człowieka, a w szczególności m.in. jego wizerunek czy
tajemnica korespondencji. W końcu, sam kodeks pracy nakłada
na pracodawcę w art. 111 k.p. obowiązek poszanowania
godności pracownika oraz innych jego dóbr osobistych.

5. Spełnione być muszą wymagania określone w ustawie
o ochronie danych osobowych.
Rozwinięcie powyższych przesłanek
stawione w kolejnym numerze.
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The permissibility of utilising means
of employee monitoring as part
of providing outsourcing services
(part 1)

N

eedless to say, any entity that instructs another
entity to provide outsourcing services expects
the latter to exercise the utmost care while doing
so. It is often the case that while agreeing on the various
provision to be included in a contract, the parties to such
a contract lay out the standards of the services to be
provided, the manner of ensuring that that these standards
are met and potential sanctions for their violation. What is
often forgotten, however, is taking into account the legal
restrictions on using certain tools, in particular those
made possible by technology. An example of this might
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What is often forgotten,
however, is taking
into account the legal
restrictions on using certain
tools, in particular
those made possible
by technology.
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be a situation where the service provider (the outsourcer)
engages in direct monitoring of the service recipient’s (the
insourcer’s) employees. Recently, we have come across
a situation where an outsourcer attempted to introduce
monitoring into an open space type setting by means of
cameras. The outsourcer’s intention was to introduce
cameras equipped in sound capture systems which would
have bee directed at the insourcer’s staff ’s workspace,
also at their computer screens. The system allowing for
the reception of the feed from the cameras would have

not binding, are nevertheless taken into account in Polish
courts. Also of importance is the position of the General
Inspector of Personal Information in terms of future
resolutions on monitoring via video-capture.
Monitoring at the workplace is mainly a matter of the
right to privacy. Article 47 of the Polish Constitution
states that each individual is guaranteed the right to
have their private and family life, their well-being and
good name protected by the law, as well as the right of
self-determination. Further, the European Human Rights

The monitoring of employees includes in its
scope any and all actions taken for the purpose
of collecting data about the staff through
their supervision mainly by means
of electronic devices
been installed both at the outsourcer’s and the insourcer’s
offices. Both entities would have had access to the data thus
obtained. The example discussed above raises questions as
to the legality of such a course of action. In light of the
broad scope of the subject, we will be presenting it to the
reader step-by-step in the subsequent issues of O&M.
The monitoring of employees includes in its scope any
and all actions taken for the purpose of collecting data
about the staff through their supervision mainly by means
of electronic devices. The Polish legislator has thus far
failed to make this matter specific, even in an incomplete
manner. In considering matters such as these, what is
being taken into account now are civil law and labour law
regulations in terms of the employee’s right to privacy and
personal information protection. The matter of employee
monitoring has also been taken note of by the institutions
which protect such information. We ought to bear in
mind as well the position assumed by the Working Party
on Personal Information Protection – a consulting entity
called upon on the basis of article 239 of the European
Parliament and Committee’s Resolution no. 95/46/WE
of 24 October 1995 on the protection of individuals’
personal information and the circulation thereof (Bill of
Laws UE L of 3323.11.1995). The entity’s views, although

Convention states that each individual is entitled to have
their private and family life, their place of residence
and their correspondence respected. In setting forth
the institution of personal rights, the Civil Code states
in articles 23-24 that the civil law – regardless of any
additional means of protection – guarantees the protection
of personal rights, and in particular, among other’s, an
individual’s reputation and the confidentiality of their
correspondence. Finally, the Labour Code obligates
employers, in article 111, to respect the dignity of their
employees and the remainder of their rights. Thus, there
should currently be no doubt that also in the workplace,
the employee’s rights to privacy are protected.
The legality of utilising monitoring should be considered
based on the following:
1.	Monitoring must be utilised in accordance with the
law.
2. The use of monitoring must be justified.
3.	Any means used must be proportional to the intended
goal.
4.	Monitoring must be transparent to the employee.
5.	The regulations set forth in the Act on Personal
Information Protection must be observed.
Additional related matters will be discussed in depth in
the next issue.
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etodologia testowania w tłumie jest
najodpowiedniejsza dla aplikacji
ukierunkowanych na użytkownika. Jest ona często stosowana w aplikacjach
mobilnych i projektach opracowywania gier,
poprzez wypuszczanie na rynek darmowych
wersji produktów w stadium beta. Wielkie
korporacje mogą skorzystać na testowaniu
w tłumie poprzez symulowanie wielkiej bazy
użytkowników w celu zrozumienia wzorców
i ulepszenia informacji zwrotnych, upewniając się jednocześnie, że ich aplikacje działają
bez zarzutu na wielu różnych urządzeniach,
systemach
operacyjnych,
przeglądarkach
i wersjach językowych.
Przykładowo Microsoft wypuścił wersję beta
pakietu wydajności programu Office 2010,
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który został pobrany i przetestowany przez
9 milionów ludzi, którzy przekazali 2 miliony
cennych uwag i wniosków, co zaowocowało
znacznymi udoskonaleniami produktu.
Jak widać na Rysunku 1 (strona 113), aplikacje
o
wysokim
Współczynniku
Narażenia
na Usterki, tj. krytyczności, jako miary
bezpośredniego
narażenia
klienta
po
wypuszczeniu produktu na rynek, są dobrymi
kandydatami do testowania w tłumie.

Jak to działa?
Większość firm zajmujących się testowaniem
w tłumie dostarcza platformę i ramę zarządzania
projektem, w tym nadzór i struktury prawne,
dla cyklów testowania. Firma taka przydziela

Branża
Artykuły

także wykwalifikowanego Kierownika Projektu, który czuwa
nad procesem testowania.
Ze strony konsumenta, klienci określają rodzaj i układ
testów, które chcieliby przeprowadzić, posiadane
kwalifikacje i informacje demograficzne o osobach
testujących, rodzaje i konfigurację urządzeń, na których
oprogramowanie musi być testowane itp. Firma będąca
klientem może się także skonsultować z firmą prowadzącą
testy w celu upewnienia się o ich dokładności.
Ze strony dostawcy, osoby testujące wypełniają profil,
wskazując swoje doświadczenie i kwalifikacje, urządzenia
i platformy, do których mają dostęp oraz inne istotne
szczegóły. Osoby testujące mogą zostać poproszone
o uczestniczenie w ocenie projektów próbnych, w ramach
warunku wstępnego dla członkostwa w społeczności.
Przed rozpoczęciem projektu, osoby testujące otrzymują
szczegółowe plany testów, próbne scenariusze, narzędzia,
skrypty i instrukcje. Podczas testowania, dokumentują
swoje obserwacje i są oceniani na podstawie wielkości
i jakości swoich raportów, co ma bezpośredni związek
z ich strukturą wynagrodzenia i motywacji.

oprogramowania. Podejście to posiada ograniczenia
jeśli chodzi o skalowalność oraz jest nieefektywne
w odtwarzaniu realistycznych sytuacji z użytkowania
produktu.
W przypadku zlecanego testowania oprogramowania,
jest ono świadczone przez usługodawcę zewnętrznego,
na podstawie umowy lub tylko dla jednego projektu.
Przynosi ono oczywiste korzyści związane z kosztami –
wysoce wykwalifikowana kadra za niewielkie pieniądze
– dzięki arbitrażowi płacowemu.
W przypadku testowania w tłumie, ludzie testują
oprogramowanie dobrowolnie, umotywowani własną
chęcią wykrycia jego wad, ustabilizowania swojej pozycji
w społeczności, zyskania uznania wśród kolegów itp.,
mimo ryzyka, że nie otrzymają zapłaty, jeśli nie wykryją
żadnych problemów. To samoorganizujące się zjawisko,
wspólne cele społeczności i wewnętrzna motywacja są
znaczącymi siłami determinującymi sukces testowania
w tłumie.

Co wybrać?

Zespół miejscowy, z racji bliskości dla klientów, posiada
Społeczność łączy w sobie aspekty współpracy
i współzawodnictwa, ponieważ członkowie pracują nad
zalety polegające na koncentrowaniu się na wyzwaniach
znalezieniem rozwiązania określonego problemu. Fora
technologicznych i biznesowych, które wymagają
ułatwiają zarządzanie wiedzą, współpracę i dyskusję na
natychmiastowej uwagi.
temat błędów i innych istotnych problemów; systemy
oceniania umożliwiają zidentyfikowanie
dobrze wykonanego zadania, co pomaga
Rysunek 1: Krytyczność Aplikacji i Współczynnik Narażenia na Usterki
uczestnikom
uzyskać
wiarygodność
i rozwinąć karierę.
Wysoka

Testowanie w tłumie należy postrzegać
jako dodatkowe, uzupełniające testowanie
przed wypuszczeniem produktu na rynek,
a nie jako samodzielną czynność lub
alternatywę dla wewnętrznego zespołu
testującego firmy. Jest ono skuteczne
w wychwytywaniu wszelkich pozostałych
błędów
w
interfejsie
użytkownika
i konfiguracji przed wypuszczeniem
produktu na rynek.

Krytyczność
aplikacji

Testowanie na miejscu,
zlecane i w tłumie
Testowanie na miejscu odnosi się
do
znanej
praktyki
zaangażowania
wewnętrznego zespołu do testowania

Niska

Współczynnik Narażenia na Usterki (Krytyczność)
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W przypadku projektu testowanego na zlecenie, zespół testujący
może być zarówno związany, jak i niezwiązany z firmą.
W modelu związanym, zespół stanowi część firmy i wykonuje
testy jako stałe zadania, dzięki którym zyskuje doświadczenie
i skuteczność poprzez zwiększanie swojej świadomości na
temat najpopularniejszych aplikacji wewnętrznych.
Zespoły niezwiązane są zespołami zewnętrznymi
i współpracują z wieloma klientami przy wielu projektach.
Zyskują przy tym doświadczenie i fachowość w różnych
polach, domenach, funkcjach, branżach i technologiach.
Firma-klient może wykorzystać tę różnorodność
w projektach wymagających „nieszablonowego myślenia”
oraz w specjalnych zadaniach (Brabham 2008).

Biorąc pod uwagę złożoność nowoczesnych systemów,
optymalna organizacja testowania powinna obejmować
w odpowiednich proporcjach zespoły miejscowe, zewnętrzne
i crowdsourcingowe. Znalezienie właściwych proporcji jest
kwestią doświadczenia i eksperymentów.

Stworzyć społeczność czy ustanowić
partnerstwo?
Chociaż niektóre firmy, np. Netflix i Amazon, stworzyły
wewnętrznie swoje własne możliwości testowania w tłumie.
Nie jest to strategia możliwa do zrealizowania przez każdą
firmę, a także nie ma ona strategicznego sensu biznesowego.
Testowanie w tłumie jest czynnością złożoną, która wymaga
głębokiej wiedzy technicznej, funkcjonalnej i biznesowej.

W przypadku projektu testowanego na zlecenie,
zespół testujący może być zarówno związany,
jak i niezwiązany z firmą.
Koncentracja, wysiłek, wewnętrzna motywacja i skalowalność
zespołów testujących w tłumie przekładają się na wspaniałe
efekty przez wykrywanie problemów przed wypuszczeniem
produktu na rynek. Wiedza tłumu jest rozpraszana wśród
bazy testujących, jednak łączna baza wiedzy jest większa niż
w jakiejkolwiek firmie.
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W związku z tym, jeśli planowana praca nie ma wielkiego
znaczenia strategicznego, ani nie jest wysoce poufna, to zaleca
się zlecenie jej firmie zajmującej się testowaniem w tłumie,
która dostarczy wszelkie niezbędne składniki do niemal
natychmiastowego zaangażowania tłumu. Składniki te, to
doświadczeni testerzy, urządzenia, konfigurowalne architektury,
mechanizmy partycypacyjne, podstawowe prawidła.
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Szczecin is a city open
for science, entrepreneurship
and investors.
It is also a dynamic center of IT services.
The development possibilities
of the city are caused by its transborder and
ideal for logistics location, its scientific and academic potential
as well as by cooperation with its neighbors. These assets create
natural opportunities for placing centers of modern services
(BPO and SSC) and for progressing innovative technologies.
Szczecin is one of leading Polish cities when it comes to supporting the business. Szczecin sets a goal of supporting entrepreneurs who are interested in locating investments in the city. Investors are provided with information and an assistance regarding investment procedures. They can also make use of other ways of the support, which helps with starting and advancing the
business in Szczecin, such as: income tax exemptions, low costs of running the business within the EURO-PARK MIELEC Special
Economic Zone, credits guarantees and credits for entrepreneurs. The base of the economic development and competitiveness of Szczecin are modern technologies and an innovation ability. That is why the city invests in science - research centers
and the institutions of business environment. Szczecin is a city of young and active people, who can communicate in foreign
languages. The intellectual capital of the city is built by more than 58 000 students and 15 000 graduates yearly, for example
in computer science, mechatronics or nanotechnology. The city that has Polish and German history unites three elements water, greenery and buildings into a unique integrity, which is very attractive from the tourism perspective. The character
of a port city, which is historically connected with the sea, harmonizes with one of the most important for the city development sectors: the renewable energy.
The current resources of commercial buildings in Szczecin are approximately 110 000 m2. Additional 65 000 m2 of modern office
space of the A class will be constructed in the near future. The Fitch Rating company, which is one of the biggest and most reputable
rating agencies in the world, granted the City of Szczecin the BBB+ rating (as for VIII 2012). The rating describes the stable
financiapolicy and high standards of financial management in the city.
The huge potential, beneficial conditions for investments and entrepreneurs-friendly climate - these
are the main characteristics mentioned by the international companies that choose Szczecin as
the place for their investments.
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What applications are good candidates
for crowd sourced testing?
Crowd sourced testing methodology is the most suitable
for applications that are user-centric. It is frequently used
in mobile applications and game development projects by
releasing cheap or free versions of products in beta stage.
Large corporations could benefit from crowd sourced
testing by simulating a large user base to understand usage
patterns and improve on the feedback, while ensuring their
applications run smoothly on a number of different devices,
operating systems, browsers and language versions.
For example, Microsoft released the beta version of its
Office 2010 productivity suite, which was downloaded and
tested by 9 million people, who provided 2 million valuable
comments and insights, which resulted in substantial product
improvements.
As could be seen from the Figure 1 on page 117, applications
with a high Defect Exposure Factor i.e. criticality as a measure
of immediate customer exposure post release are good
candidates for crowdtesting.

How does it work?
Most crowd sourced testing companies provide the
platform and the project management framework, including
governance and legal structures, for the testing cycles. The
crowdtesting company also allocates a qualified Project
Manager, who oversees the testing process.
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On the consumer side of crowd sourced software testing
services, the clients specify the type and battery of tests they
wish to have performed, skillset and demographic information
of testers, the types and configuration of devices the software
must be tested on, etc. The client company could also consult
the crowdtesting company to ensure testing adequacy.
On the supplier side, the testers complete a profile, indicating
their background and qualifications, the devices and platforms
they have access to and other relevant details. Testers may
sometimes be required to participate in assessments or trial
projects as a pre-condition for community membership.
Before project start, testers are provided with detailed test
plans, sample scenarios, tools, scripts and instructions.
During execution, the testers document their observations
and are rated based on the volume and quality of their reports,
which ties directly with their compensation and incentive
structures.
The community combines aspects of collaboration and
competition, as members work to finding solutions to the
stated problem. Forums facilitate, knowledge management,
networking and discussion of bugs or relevant issues; rating
systems allow for recognition of a job well done, which helps
participants gain credibility and improved career.
Crowdtesting should be considered additional complementary
testing prior to production release rather than as a self-
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contained activity and replacement to an organization's
internal testing team. It is effective in catching any residual
UI and configuration defects prior to production release.

Onsite, outsourced & crowd testing
Onsite testing refers to the established practice of deploying
an internal team for software testing purposes. This approach
has limits to its scalability and is ineffective in reproducing
realistic usage situations.
In outsourced software testing, the software testing is
rendered by an external service provider, on a per-project
or agreement basis. Outsourced software testing has obvious
cost benefits – highly skilled resources at a fraction of costs
– through labor arbitrage.
In crowdtesting, the testers voluntarily test software,
motivated by their inherent drive to detect software
defects, establish their standing in a community, gain peer
recognition, etc., despite the risk of their not getting paid
if no issues are detected. This self-organizing feature, shared
community goals and intrinsic motivation are strong forces
for crowdtesting’s success.

What to choose?
The onsite team, due to its proximity to customers, delivers
value by focusing on technological and business challenges
requiring immediate attention.
In an outsourced testing project, the
testing team(s) could be either, captive
or non-captive to the outsourcing
company. In a captive model, the
testing team is part of the company and
performs software testing as an ongoing
activity from which, the captive team
gains experience and efficiency levels
through an enhanced understanding of
the most common internal applications.
Non-captive teams are external to
the company and work with several
clients on several projects. From these
engagements, non-captive teams gather
experience and expertise across several
areas, domains, functions industries
and technologies. The client company
could leverage such diversity in projects
that require “thinking outside the box”
and special testing efforts (Brabham
2008).

Crowdtesting team’s laser focus, single-minded efforts,
inherent motivation and scalability deliver tremendous value
by detecting issues before go-live. The crowd’s knowledge
is diffused among its tester base, but the collective testing
knowledge base is larger than that within any company.
Given the complexities of modern systems, an optimum
testing organization should comprise of of onsite, outsourced
and crowdsourced testing teams in the right proportion.
Converging on the right proportion is an element subject to
experience and experimentation.

Build a community or establish
partnerships?
While some companies, such as Netflix and Amazon, have
built their own crowd capabilities internally, this is not an
activity that most companies could achieve on their own
or makes tactical business sense. Crowdtesting is a complex
activity requiring deep technical, functional and business
knowledge.
So, unless the work to be done is so strategic or highly
confidential to the business, a company is well advised to
seek a crowdtesting company that delivers all the necessary
ingredients to deploy the crowd almost immediately.
These ingredients include experienced testers, devices,
configurable architectures, participation mechanisms,
ground rules.

Figure 1: Application Criticality and Defect Exposure Factor

High

Application
criticality

Low

Defect Exposure Factor (Criticality)
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Księgowy funduszy
inwestycyjnych
P
Autorzy / Authors:
Wojciech Bartz
wspólpraca
Krzysztof Stanczykiewicz
z firmy doradztwa personalnego
Page Personel

ocząwszy od 2010 roku w centrach usług
biznesowych zauważalna jest duża dynamika
wzrostu stanowisk związanych z obsługą rynku
funduszy inwestycyjnych. Jednym z początkowych
stanowisk tego typu jest księgowy funduszy
inwestycyjnych (fund accountant) poszukiwany
przede wszystkim przez globalne korporacje i znane
marki. Pracę na tym stanowisku najłatwiej znaleźć
w dużych miastach takich, jak: Warszawa, Kraków,
Wrocław a także Poznań.

Prezentacja stanowiska
Księgowy funduszy inwestycyjnych na co dzień
współpracuje z osobami z całego świata. Poznaje
od wewnątrz procesy zachodzące w globalnych
korporacjach oraz bierze udziału w tzw. migracji
procesów do Polski. Ma możliwość zdobycia
wyjątkowych kompetencji, poznania różnych stylów
zarządzania oraz zasad rządzących wielokulturowym,
dynamicznym zespołem.
Do jego obowiązków należy przeprowadzanie
kalkulacji wartości aktywów netto funduszy
inwestycyjnych, rozpatrywanie wpływu poszczególnych elementów funduszu na jego wartość,
porównywanie i potwierdzanie wartości kont księgi
głównej i ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie
odchyleń oraz weryfikacja wyceny funduszy.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku raportuje
bezpośrednio do fund accounting team leadera.
Przechodzi także cykl szkoleń zewnętrznych
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i wewnętrznych organizowanych zarówno w Polsce
jak i za granicą.

Niezbędne kwalifikacje
Księgowy funduszy inwestycyjnych to stanowisko
początkowe, przeznaczone dla osób z rocznym lub
półrocznym doświadczeniem zawodowym zdobytym
np. podczas staży czy praktyk odbywanych w trakcie
studiów. Z uwagi na zakres obowiązków, umiejętnością
absolutnie kluczową na tym stanowisku jest bardzo
dobra znajomość języka angielskiego (poziom C1).
Dodatkowym atutem może być władanie drugim
językiem obcym. Niezbędne są także zdolności
analityczne,
skrupulatność,
komunikatywność
i otwartość na potrzeby klienta oraz zainteresowanie
giełdą i instrumentami pochodnymi.
Biorąc pod uwagę wykształcenie wyższe, preferowani
są absolwenci takich kierunków, jak: ekonomia,
finanse i bankowość, statystyka czy rachunkowość.
Osoby
z
wykształceniem
humanistycznym,
np. absolwenci studiów lingwistycznych, mają
możliwość rozwoju zawodowego na tym stanowisku,
jednak pod warunkiem uzupełnienia wiedzy
merytorycznej z finansów i rachunkowości.

Ścieżka kariery
Struktura stanowisk w obszarze księgowości funduszy
inwestycyjnych jest zazwyczaj pionowa. Karierę
rozpoczyna się od stanowiska młodszego specjalisty
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ds. funduszy inwestycyjnych (junior fund accountant), aby
następnie objąć stanowisko księgowego funduszy inwestycyjnych
(fund accountant). Następująca dalej ścieżka awansu obejmuje
kolejno takie stanowiska, jak: starszy księgowy (senior fund
accountant), kierownik zespołu (fund accounting team leader/
supervisor nadzorujący pracę od kilku do kilkunastu specjalistów),
menadżer (fund accounting manager).
Zwieńczeniem jest objęcie jednego z zaledwie kilku w danej
organizacji stanowisk – head of fund accounting/group
menadżer, czyli osoby nadzorującej pracę całego pionu funduszy
inwestycyjnych skupiających od kilku do kilkunastu zespołów.
W trakcie pracy na stanowisku księgowego funduszy
inwestycyjnych można zdobyć kompetencje pozwalające na
zmianę ścieżki zawodowej i specjalizację w obszarze controllingu,
instrumentów pochodnych lub na stanowisku analitycznym.

Perspektywy
Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych
w Polsce systematycznie wzrasta. Wiele firm poważnie rozważa
otwarcie swoich biur w naszym kraju wiedząc, że znajdą tu
zaplecze kompetentnych pracowników gotowych do objęcia
stanowisk takich jak np. fund accountant od razu po zakończeniu

studiów. Działy odpowiedzialne za księgowość funduszy
inwestycyjnych należą do jednych z najszybciej rozwijających
się i poszukujących coraz większej liczby nowych pracowników.
Co istotne, dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym,
tego typu organizacje oferują w tym zakresie dużo szybszą ścieżkę
awansu niż np. towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Panuje
tu polityka awansu wewnętrznego, zgodnie z którą pracownicy
są promowani i awansowani rozpoczynając już od stanowisk
z poziomu „entry level”, aby po kilku latach być gotowym
do objęcia funkcji menadżerskich.

Wynagrodzenie
Osoby zatrudnione na stanowisku junior fund accountant
otrzymują wynagrodzenie na poziomie 3500–4000 zł brutto
miesięcznie. Na stanowisku fund accountant/senior fund
accountant wzrasta ono do poziomu 4000–6500 zł brutto
miesięcznie, aby na stanowisku fund accounting team leader
osiągnąć poziom od 7000 zł do 10 000 zł brutto miesięcznie.
Wynagrodzeniu towarzyszy zazwyczaj pakiet świadczeń
dodatkowych, w ramach którego najczęściej spotykane są pakiety
medyczne, dofinansowanie kursów językowych lub karty typu
Benefit.
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Fund accountant
S

ince 2010, business service centres have been
at the heart of dynamic growth in positions associated
with servicing the investment fund market. One
of the entry-level positions is that of fund accountant, sought
primarily by global corporations and established brands.
Large cities such as Warsaw, Kraków, Wrocław and Poznań
are the best places for finding open positions.

About the position
Fund accountants work with people from around the
globe on a day-to-day basis. They get an insider’s view
of the processes taking place in global corporations and
participate in migration of processes to Poland. They can
acquire exceptional skill sets while encountering a range
of management styles and learning the secrets of success to
working in a dynamic, multicultural team.
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A fund accountant’s duties include calculating the net value
of investment fund assets, assessing the impact of a fund’s
constituent elements on its value, comparing and confirming
the value of accounts in the general ledger and secondary
ledgers against the balance sheet, examining discrepancies
and reviewing the fund’s valuation. People employed in this
position report directly to the fund accounting team leader.
They participate in a cycle of external and internal training
sessions organized both in Poland and abroad.

Necessary qualifications
Fund accountant is an entry-level position for those with
6-12 months of professional experience acquired in such
settings as student internships. Taking into account their
scope of duties, an absolutely key skill for the position is
a very good knowledge of English (C1). Knowledge of a second
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foreign language is an additional plus. Also of importance
are analytical skills, attention to detail, communicative
competencies and openness to the needs of clients, as well
as an interest in the stock market and derivatives. As for
education, preference is given to those with degrees in
such fields as economics, finance and banking, statistics
or accounting. Those with liberal arts educations, such
as linguists, can also begin their professional career in
this position, but they must develop their knowledge
of finances and accounting.

Career path

Salary
Individuals employed as junior fund accountants
receive gross compensation of around PLN 3,500-4,000
per month. Fund accountants/senior fund accountants
receive around PLN 4,000-6,500 gross per month, and
fund accounting team leaders can earn between PLN
7,000 and 10,000 gross per month. Additional perks
are generally available, the most common of which are
medical plans, subsidies for foreign language courses
and programs such as Benefit.

The structure of positions in the investment fund
accounting field is generally vertical. One’s career begins
with the job title of junior fund accountant, followed by
fund accountant. Further promotion takes us to such
positions as senior fund accountant, fund accounting
team leader/supervisor (overseeing the work of several to
several dozen specialists), and fund accounting manager.
The pinnacle is taking over one of only a handful
of such positions offered in any organization – head
of fund accounting/group manager, the person
overseeing the work of an entire investment fund
division containing anywhere from a few to a dozen
or so teams. While working as a fund accountant it is
possible to acquire skills allowing for a change of career
path and specialization in the areas of controlling
or derivatives, or as an analyst.

Perspectives
Employment in the modern BPO sector in Poland
is systematically increasing. Many companies are
seriously entertaining the prospect of opening offices in
our country as they are aware of the large number of
individuals prepared to begin working in such positions
as fund accountant immediately following graduation
from university. Departments responsible for investment
fund accounting are among the most rapidly-growing,
and they are seeking an increasing number of new
employees.
What is important for those interested in professional
development is that these types of organizations offer
far quicker promotion opportunities than, for example,
investment funds. The dominant policy is one of internal
recruitment, meaning that employees are promoted
after beginning at entry level so as to prepare them for
assuming management functions after several years.
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Coworking

– przyszłość biznesu
LOCUS Biuro Coworkingowe
ul. Piotrkowska 276 bud. B lok. 2
90-361 Łódź
tel. kom. 0 505 739 735
tel./fax: 42 235 45 15
e-mail: biuro@locus.lodz.pl
www.locus.lodz.pl

P

oczątkujący przedsiębiorcy nie mają łatwego
życia. Muszą mierzyć z się z trudnościami
administracyjnymi,
prawnymi,
finansowymi, marketingowymi, itp. Istnieją jednak
miejsca, w których mogą szukać pomocy
i wsparcia, w których prowadzenie własnego
biznesu może okazać się prostsze, przyjemniejsze
i bardziej owocne. Biura coworkingowe to miejsca
stworzone dla start-up'owców.
Według
Centralnego
Ośrodka
Informacji
Gospodarczej w 2013 r. w Polsce zarejestrowało
się ok. 357 000 nowych firm. Niewiele z tych firm
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ma szansę bazować na nieograniczonym kapitale,
dającym poczucie bezpieczeństwa i umacniającym
w wierze na odniesienie sukcesu.
Większość z tych firm to małe podmioty, dla
których każdy wydatek jest zbyt wielki, każda
wypływająca z nich złotówka jest starannie
oglądana na wszystkie strony, a koszty ograniczone
są do niezbędnego minimum. Często za „siedzibę"
firmy służy adres domowy, a biuro to półka w regale
obok telewizora. Odpowiedzialność za księgowość,
obsługę prawną, marketingową, finansową biorą na
siebie sami właściciele firm. Nie szukają pomocy
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profesjonalistów, będąc przekonanymi, że to niepotrzebne
wydatki. Szybko jednak okazuje się, że takie rozwiązanie
sprawia wiele kłopotów, stawia ograniczenia, a czasem
wręcz uniemożliwia sprawne funkcjonowanie firmy.
I tu pojawia się coworking.
Coworking, czyli biuro do wynajęcia. I nie chodzi tu
o możliwość wynajęcia pokoju i wstawienie doń biurka,
szafek na dokumenty i podłączenie telefonu i Internetu
– to można znaleźć wszędzie. Coworking to biuro
z sekretariatem, z pełną obsługą kancelaryjną, wyposażone
w niezbędne urządzenia biurowe zapewniające odpowiedni
poziom dla dzisiejszych wymagań i oczekiwań. To pokoje,
w których można spotkać się z klientem, przeprowadzić
rozmowę rekrutacyjną, zorganizować prezentację swoich
produktów czy usług. To miejsce, w którym odbyć można
– jeśli zajdzie taka potrzeba – szkolenie dla kilkunastu osób.
Ponadto dowiemy się tam, gdzie znaleźć godnego zaufania
księgowego, prawnika, doradcę biznesowego, czy zlecimy
zorganizowanie szkolenia BHP. Można zostawić tam bagaż
całej biurowej otoczki, która często jest całkowicie obca dla
początkującego przedsiębiorcy. Wszystko z możliwością
wynajęcia „na godzinę”, czyli posiadanie własnego biura
doraźnie, w zależności od potrzeb, co w oczywisty sposób
wpływa na obniżenie stałych kosztów.
Ale to nie jedyna korzyść płynąca z pracy w systemie
coworkingu. Coworking z założenia łączy ludzi, tworzy
społeczność, stwarza ogromne możliwości na budowanie
sieci kontaktów stricte biznesowych. Biuro coworkingowe jest
wspólnym miejscem pracy dla architektów, informatyków,
księgowych, prawników, konsultantów biznesowych,
coachów, rekruterów, instytucji szkoleniowych, itd.
Kreowanie wspólnych biznesów jest wpisane w ideę
coworkingu.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że początkujący
architekt potrzebować będzie strony internetowej, którą
może mu zaprojektować i zrealizować poznany w biurze
coworkingowym grafik i informatyk. Zmuszony będzie
prowadzić księgowość, którą może zlecić poznanemu
w biurze coworkingowym księgowemu, a kwestie prawne
i podatkowe pozostawić dzielącemu z nim przestrzeń pracy
prawnikowi. Zarówno informatyk, księgowy, jak i prawnik
w przyszłości mogą chcieć postawić dom, bądź przebudować
mieszkanie, wówczas znajomość z architektem okaże
się nieoceniona. Nigdy nie wiadomo, jaka znajomość,
jaki kontakt z jakiej branży będzie nam potrzebny w przyszłości.
Startujący przedsiębiorcy są głównymi, ale nie jedynymi
odbiorcami usług coworkingowych. Przedsiębiorstwa już

istniejące, małe i średnie, rozwijające się lub szukające
oszczędności w coworkingu również mogą szukać rozwiązań
dla siebie. Firmy, które potrzebują biurowego zaplecza
jedynie od czasu do czasu, ponieważ większość swoich
aktywności wykonują w terenie, przenosząc swój biznes do
przestrzeni coworkingowej szybko zanotują oszczędności.

Coworking, czyli biuro
do wynajęcia. I nie chodzi tu
o możliwość wynajęcia pokoju
i wstawienie doń biurka,
szafek na dokumenty
i podłączenie telefonu
i Internetu – to można znaleźć
wszędzie. Coworking to biuro
z sekretariatem, z pełną
obsługą kancelaryjną,
wyposażone
w niezbędne urządzenia biurowe
zapewniające odpowiedni
poziom dla dzisiejszych
wymagań i oczekiwań.
Przedsiębiorstwa produkcyjne dysponujące powierzchniami
hal produkcyjnych i magazynowych, chcąc spotkać się z
kontrahentem na podpisanie intratnego kontraktu wynajmą
komfortowy, prestiżowy pokój biznesowy, czym na pewno
zyskają w jego oczach. Korepetytorzy czy lektorzy języków
obcych, dając możliwość spotkania się w domu klienta (czym
niejednokrotnie narusza się przestrzeń osobistą, co nie jest
mile widziane) bądź na neutralnym gruncie, wyjdą naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom dzisiejszych, wymagających
odbiorców tych usług. Coworking jest dla biznesu... każdego.

***
Centra coworkingowe znajdują się już we wszystkich
większych miastach w Polsce. Największą przeszkodą dla
ich rozwoju stanowi brak świadomości, czym jest coworking,
jak w tym systemie pracować i jak czerpać z niego korzyści.
Wszystkim planującym ruszyć z własnym biznesem oraz
tym, którzy poszukują nowoczesnych, alternatywnych form
prowadzenia firmy polecamy odnaleźć takie biuro w swoim
mieście, odwiedzić, obejrzeć, zaprzyjaźnić się i nie czekać.
Coworking to przyszłość biznesu.
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– the future of business

L

ife is not easy for a entrepreneur beginners. There
are administrative, legal, financial and marketing
challenges ahead of them. Still, there are places,
where they can find support and help, where running your
own business may seem simpler, easier and more effective.
Coworking space is a safe haven for start-ups.

122

According to the Central Business Information Centre
approximately 357,000 new companies were registered in
Poland in 2013. Few of them can benefit from the comfort of
having unlimited access to financial resources. Most of them
are small enterprises, in which every expenditure is twice
disused and considered before incurred. More than often home
address is an official headquarters and TV stand serves as an
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Coworking is not only
about renting a room,
putting your desk and
cupboard in, having
Internet and telephone
connectivity. Coworking
spaces offer you reception
desk with secretarial
assistance fitted with all
necessary office equipment
enabling you to effectively
run your business.

office. Owners, convinced that professional services would
be too expensive, are often burdened with accounting, legal,
marketing and financial responsibilities. Very soon it appears
that such a solution causes many problems and limitations,
making it barely possible to run a company properly. This is
when coworking concept takes the stage.
Coworking is not only about renting a room, putting your desk
and cupboard in, having Internet and telephone connectivity.
Coworking spaces offer you reception desk with secretarial
assistance fitted with all necessary office equipment enabling
you to effectively run your business. Rooms, where you can
meet with your client, run an interview, set up a presentation
of your products or services. There is even a possibility to
organise a training for a dozen or so participants. Moreover,
here is, where you can find information on reliable
accountant, lawyer, business consultant or arrange a health
and safety at work (so called BHP) training. All this with
a possibility to rent “by the hour”, which means, that you
have the office only when you need it and that obviously
decreases your costs.

may need a website, which can be designed by computer
scientist and graphic designer working in the same office.
His bookkeeping may be done by a coworking accountant
and legal services provided by the coworking lawyer. Both
computer scientist, accountant and lawyer may want to build
a house, and benefit for the coworking cooperation with the
architect. One never knows, when they may find contacts
made in the coworking environment useful.
Entrepreneurs beginners are main, but not only benefiters
of coworking services, also small and medium enterprises
on the stage of development or looking for savings may take
advantage of coworking solution. Same concerns entities,
which need office resources only from time to time, because
most of their work is performed out in the field, being a part
of coworking environment they will easily notice savings.
Moreover, production companies having production and
warehouse buildings, willing to sign a contract may rent
a comfortable conference room earning their business
partners approval. Language teachers and coaches may meet
with their clients in their homes, where they invade private
space of the client. They could also arrange an appointment
on the neutral ground meeting their clients expectations.
It seems than that coworking is a splendid solution for every
entrepreneur.

***
Coworking spaces may be fund in every major city in Poland.
The biggest obstacle for the concept development is lack of
knowledge about the idea and how to work and benefit for the
coworking environment . We would truly recommend finding
such a coworking space in your city, if you are planning to
open your own business or if you are looking for alternative
ways to run your company. Coworking is a future of business,
so do not wait anymore, go, see and experience yourself.

Cost reduction though, is not the only benefit resulting
form coworking. The concept of coworking is based
on uniting people, creating community and enabling
networking possibilities. That is because in the coworking
space architects, computer scientists, accountants, lawyers,
business consultants, coaches, recruiters, trainers and
many more work in the same office. Creating joint business
possibilities is a backbone of coworking concept. An architect
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Jednoosobowy

P

raca w firmie czy praca na własny rachunek? Z tym
problemem boryka się wielu, złwaszcza młodych ludzi.
Z jednej strony lansowana jest obecnie moda na różnej
maści startupy, prowadzenie działalności gospodarczej,
kreatywność, własną inicjatywę itd. A z drugiej – będąc
zatrudnionym w korporacji – ma się stabilność zatrudnienia
i poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście, jak to w życiu bywa
i jedno, i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Ale
czy da się je pogodzić? Otóż można.
Piotr Kacprzak przez wiele lat był pracownikiem jednej
z większych firm w Polsce w branży. Przez ten długi okres zdążył
awansować ze stanowiska specjalisty ds. marketingu do osoby
zarządzającej komunikacją marketingową spółki. W zakres jego
obowiązków wchodził szereg zadań związanych zarówno z pracą
koncepcyjną, jak i operacyjną. Kierował zespołem, który na co
dzień współpracował z agencjami PR, agencjami reklamowymi,
eventowymi oraz różnej maści partnerami. Z jednej strony miał
świetną i nieźle płatną pracę, a z drugiej – zaczynał czuć, że
coraz bardziej dusi się w zamkniętym jednak otoczeniu. Zaczynał
popadać w rutynę, a także brakowało mu możliwości realizowania
się w innych, zewnętrznych projektach. Problemem nie był natłok
obowiązków, lecz wymogi korporacyjne, które zobowiązywały go do
spędzania dużej części dnia na terenie firmy swojego pracodawcy.
Po jeszcze jednym roku za sterem działu marketingu, Piotr podjął
jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Postanowił odejść.
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Historia, jakich wiele w dzisiejszych czasach. Coraz częściej
bowiem natykamy się na informacje, że ludzie zmęczeni pracą
w korporacjach, postanawiają zmienić swoje życie, a pierwszym
krokiem bywa odejście z pracy. W tym jednak przypadku,
opowieść dopiero się zaczyna.
Piotr po rezygnacji z pracy, otworzył własną agencję public
relations. W związku z faktem, iż był dobrym specjalistą
w tym co robił, po niespełna trzech miesiącach, były
pracodawca zwrócił się do niego z propozycją współpracy.
Zakres obowiązków teoretycznie podobny do tego, czym
zajmował się kiedyś, ale na zupełnie nowych warunkach.
Piotr miał nadal kierować komunikacją marketingową spółki,
z dużym naciskiem na działalność z zakresu public relations,
lecz jako zewnętrzny podmiot, który w zależności od potrzeb,
będzie raz na jakiś czas pojawiał się w byłym miejscu pracy.
Czyli – typowa praca agencyjna.
W międzyczasie Piotr skorzystał z oferty biurowej Business Link,
w ramach której zdecydował się na wynajem powierzchni,
dzieląc części wspólne razem z innymi małymi firmami. Różne
formy coworkingu zbierają bowiem coraz większą rzeszę
zwolenników, zwłaszcza w dużych miastach. Piotr, prowadząc
działania dla kilku klientów, nie musiał od razu zatrudniać
recepcjonistki, sekretarki i obsługi technicznej, gdyż tego typu
usługi zostały mu zaoferowane w pakiecie. Ponadto Piotr
pracuje teraz niezależnie od pory dnia, gdyż wynajmowana
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przez niego powierzchnia biurowa dostępna jest przez 24
godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W podobny sposób jak Piotr,
pracuje razem z nim kilkadziesiąt osób, których specjalizacje to
także PR, marketing, reklama, internet, grafika, księgowość czy
innego rodzaju usługi.
Przytaczana historia pokazuje, że decyzja o przejściu
na własną działalność, wcale nie oznacza to utraty poczucia
bezpieczeństwa, które daje praca na etacie. Często właśnie
jest tak, że mniejsze firmy, świadczące usługi z zakresu
komunikacji marketingowej czy PR, w głównej mierze pracują
na rzecz jednego, dużego klienta, pozyskując w międzyczasie
mniejsze projekty. Można też natknąć się na wiele przypadków
z innych branż, takich jak np. usługi informatyczne, kiedy
to nadzór nad sieciami komputerowymi, zwłaszcza w małych
firmach, deleguje się na zewnątrz. Jednoosobowe firmy,
doskonale sprawdzają się w takich przypadkach, często
świadcząc swoje usługi na rzecz kilku klientów, a ich praca
ceniona jest znacznie wyżej, niż dużych podmiotów.
– Często bywa tak, że usługi Public Relations świadczone przez
agencje, nie są kwalifikowane jako outsourcing, jednak sam
fakt delegowania tych działań poza organizację, potwierdza,
że mamy jednak do czynienia z outsourcingiem. A jak kiedyś
trafnie powiedział Henry Ford – jeżeli jest coś, czego nie
potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci,
nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić

do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”.
Te słowa oddają dokładnie to, co staramy się przekazać
podczas rozmów z naszymi potencjalnymi klientami. Mimo
faktu, iż pracujemy w stosunkowo niewielkim zespole, jesteśmy
profesjonalistami w tym co robimy, a potwierdza to współpraca
z dużymi i wymagającymi klientami. Codzienna praca dla klilku
podmiotów daje znacznie szersze możliwości komunikacyjne,
gdyż wymaga relacji z większą liczbą dziennikarzy, niż ma
to miejsce podczas działań prowadzonych wewnątrz organizacji
– mówi Aleksandra Knecht, PR Manager w ASCG PR.
W wielu przypadkach nie zdajemy sobie sprawy, że za
sukcesami dużych, globalnych marek, stoją właśnie jedno lub
kilkuosobowe zespoły, które świadcząc usługi outsourcingowe
z zakresu reklamy czy marketingu, dniami i nocami pracują na
to, co później możemy oglądać podczas bloków reklamowych
emitowanych przed popularnymi serialami.
Zleceniodawca w tym wypadku ma gwarancję jakości,
kreatywości i sumienności, znacznie większej niż w przypadku
dużej agencji sieciowej. Wynika to z bardzo prostej przyczyny.
Dla agencji sieciowej jest to tylko kolejny projekt, gdzie
za chwilę będzie kolejny, podczas gdy dla małego podmiotu
ta sama sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dla niego może
to być najważniejszy klient i z w związku z tym, zrobi wszystko,
by nie dopuścić do jakichkolwiek zaniedbań czy opóźnień.
A przecież o profesjonalizm w tym wszystkim chodzi.
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W

ork in a company or self-employment? This
problem plagues many, especially young people.
On the one hand, various kinds of startups,
business activities, creativity, personal initiative, etc. are
fashionable and are being heavily promoted at the moment.
But on the other, being employed in a corporation provides
stability of employment and a sense of security. Of course, as
it happens in real life, both the first one and the second solution
have their pros and cons. But is it possible to reconcile them?
As it turns out – yes, it is.

Piotr Kacprzak was an employee of one of the biggest companies
in the industry in Poland for many years. During this long period he
managed to be promoted from the position of marketing specialist
to the position of managing the marketing communications
of the company. The scope of his responsibilities included
a number of tasks related to both conceptual and operational
work. He led a team that co-operated on a daily basis with PR
agencies, advertising agencies, event agencies, and various types
of partners. On the one hand he had a great and well-paid job,
and on the other – he began to feel more and more strangled
in an otherwise closed environment. He began to delve into a rut,
and also he had no possibility to fulfill himself in other, external
projects. The problem was not the accumulation of responsibilities,
but corporate requirements, which obliged him to spend a large
part of the day ion the premises of his employer's company. After
yet another year at the helm of the marketing department, Piotr
made one of the most important decisions in his life. He decided
to quit.
A story not unlike many other stories nowadays. More and
more often we come across information that people are tired
of working for corporations, decide to change their life, and the
first step is sometimes quitting their jobs. In this case, however,
this is just the beginning of the story.
After quitting his job, Piotr opened his own public relations
agency. Due to the fact that he was a good professional in what
he did, after less than three months, his former employer turned
to him with a proposal of co-operation. Scope of responsibilities
was theoretically similar to what he had dealt with in the past,
but on completely new conditions. Piotr was to continue to
manage the marketing communications of the company with
a strong focus on public relations activities, but as an external
entity, which, depending on the needs, would from time to time
appear in the former place of work. That is – typical agency work.
In the meantime, Piotr took advantage of the office offer of
Business Link, under which he decided to lease some space,
sharing common parts with other small businesses. Various forms
of co-working gather a growing crowd of supporters, especially
in large cities. Piotr, conducting activities for several clients, did
not have to hire a receptionist, secretary and maintenance staff,

as these services were offered to him as a part of a package.
In addition, Piotr now works regardless of time of day, because
the office space he leases is available for 24 hours a day, 7 days
a week. Dozens of people work with Piotr in a similar way. These
people also specialize in PR, marketing, advertising, Internet,
graphics, bookkeeping or other services.
The cited history shows that opting for your own business
does not mean the loss of a sense of security provided by
a full-time job. It is often that smaller companies, providing
services in the field of marketing communications or PR, work
largely for a single, large customer, acquiring smaller projects
in the meantime. You can also come across many cases from
other industries, such as IT services, when the supervision of
computer networks, especially in small companies, is delegated
to the outside. Single-person companies are perfect for such
cases, often providing their services to several clients, and their
work is valued much higher than that of large entities.
– Often it happens that the Public Relations services provided
by agencies are not eligible as outsourcing, but the mere fact
of delegating these activities outside the organization confirms
that we are dealing with outsourcing. And, as Henry Ford once
aptly said – if there is something you can not do more efficiently,
cheaper and better than the competitors, there is no point
in doing it, and we should hire someone who does it better than
us to do the work”. These words reflect exactly what we are trying
to convey while talking to our potential customers. Despite the
fact that we work in a relatively small team, we are professionals
in what we do, and it is confirmed by our collaboration with
large and demanding clients. Daily work for several entities
gives much wider communication capabilities, as it requires
relationships with a greater number of journalists than while
conducting activities within an organization – says Aleksandra
Knecht, PR Manager in ASCG PR.
In many cases, we do not realize that behind the successes
of large, global brands, stand merely single or several-person
teams that, while providing outsourcing services in the field
of advertising and marketing, work days and nights for what
we can later watch during advertising blocks broadcast before
popular TV series.
The customer in this case has a guarantee of quality,
creativity and conscientiousness, much larger than in
the case of a large network agency. This is due to a very
simple reason. For a network agency it is just another
project, where in a moment there will be another, while for
a small entity, the same situation looks quite different.
For a small entity, this may be the most important customer
and for that, it will do everything to prevent any negligence
or delays. And in the end of the day, professionalism
is what it is all about.
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Księgowość
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zauważyć wzrost pozycji Polski w Europie Środkowo-Wschodniej pod
względem wielkości zatrudnienia w sektorze SSC/BPO. Jest to jedna z najprężniej rozwijających się branż, dzięki
której absolwenci szkół wyższych mogą liczyć na znalezienie interesującej i rozwojowej pracy.
Już ponad 100 tys. osób w Polsce znalazło zatrudnienie w tej branży. Do tej pory powstało ponad 400 centrów.
Rynek cały czas się rozwija, a kolejni inwestorzy zastanawiają się nad ulokowaniem swoich usług właśnie w Polsce
(dane z raportu ABSL 2013).
Najczęściej spotykanym profilem działalności centrów usług wspólnych jest profil finansowo-księgowy.
W takich organizacjach zazwyczaj występuje podział stanowisk na procesy księgowe: AP (Accounts Payable), AR
(Accounts Receivable), GL (General Ledger). Dział AP i AR, czyli zobowiązania i należności, są związane w dużej
mierze z mailowym oraz telefonicznym kontaktem z klientem biznesowym i w przypadku tych działów duży
nacisk kładziony jest na poziom znajomości języka obcego. W przypadku działu GL (księga główna) zazwyczaj
najważniejsze jest doświadczenie oraz wiedza merytoryczna kandydata.
Wymagania pracodawców wobec kandydatów pragnących związać swoją karierę z działem AP w wielu centrach
mogą różnić się od siebie. Najważniejsze jest jednak, aby takie osoby miały ukończone studia wyższe – przy
czym najbardziej preferowane są kierunki finansowo-księgowe. Praca w dziale zobowiązań wymaga również
częstego kontaktowania się z klientem, głównie obcojęzycznym, dlatego też najczęściej pracownikami tego działu
są absolwenci studiów lingwistycznych. Osoby pragnące rozwijać swoją karierę w sektorze SSC/BPO powinny
dodatkowo ukończyć kursy związane z księgowością. Niewątpliwym atutem będzie też posiadanie doświadczenia
w pracy z klientami np. w call centre. Praca w międzynarodowej organizacji w obszarze księgowości może dać
dużo satysfakcji. Pozwala rozwinąć kompetencje analityczne jak również interpersonalne. Powtarzalność zadań
może jednak powodować, że po pewnym czasie staną się one monotonne. Dlatego też warto inwestować w swoje
doświadczenie, aby móc awansować i piąć się po szczeblach kariery w organizacji.

Orientacyjne zarobki na w/w stanowiskach, w zależności od doświadczenia oraz kompetencji
językowych:
– bez doświadczenia 2700-3500 PLN brutto
– 1 rok – 2 lata doświadczenia – 3800-4500 PLN brutto
– powyżej 2 lat – 4500-6500 PLN brutto
– team leader/manager – 7000-15 000 PLN brutto
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Bookkeeping
In recent years the position of Poland in Central and Eastern Europe
in terms of employment in the SSC/BPO sector has grown. It is one
of the most dynamically developing sectors, where graduates can
find interesting work offering good prospects.
Over 100,000 persons in Poland have already found employment
in this sector. So far, over 400 centres have been set up, the market
continues to develop, and further investors are considering locating
their services in Poland (data from the ABSL 2013 report).
The most common profile of shared services centres is the financial
and accounting profile. In such organisations positions are usually
divided between accounting processes: AP (Accounts Payable),
AR (Accounts Receivable), GL (General Ledger). The AP and
AR departments largely focus on e-mail and phone contacts with
business customers, and in the case of these departments strong
emphasis is put on foreign language fluency. In the case of the
GL (General Ledger) department, experience and substantive
knowledge of the candidate are usually most important.

Autor / Author:
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konsultant z ok. 6 letnim
doświadczeniem w rekrutacji.
Z Randstad związana jest
od 2012, gdzie specjalizuje się
w rekrutacji na stanowiska
na szczeblu managerskim
i specjalistycznym w obszarze
finansów i księgowości.

The requirements of employers regarding candidates wishing to
join the AP department may differ between centres. However,
the main condition is a degree, preferably in Finances and
Accounting. Work in the Accounts Payable department also requires
frequent contacts with customers, mostly speaking foreign languages.
For this reason, foreign languages graduates make up the bulk of
its staff. Those who would like to develop their career in the SSC/
BPO sector should also complete courses in Accounting. Experience
in working with customers, e.g. at a call centre, would be an advantage.
Work in an international organisation in the area of accounting gives
lots of satisfaction. It allows the development of the analytical and
interpersonal competencies. However, the repetitive nature of
the tasks may render them monotonous after some time. For this reason,
it is worth investing in one’s experience, to be able to advance up
the career ladder in the organisation.

Depending on the experience and language
competencies, such persons may earn:
– no experience PLN 2,700 – 3,500 gross
– 1-2 years of experience – PLN 3,800-4,500 gross
– above 2 years – PLN 4,500 – 6,500 gross
– team leader/manager – PLN 7,000-15,000 gross
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Bankier
Centra usług wspólnych pojawiają się w Polsce jak grzyby po deszczu. I nic dziwnego: połączenie potencjału
ludzkiego z efektywnością kosztową czynią nasz kraj optymalnym miejscem na takie inwestycje. Przeciętnemu
zjadaczowi chleba centra outsourcingowe kojarzą się z procesami finansowymi: AP, AR i GL. Nie zawsze jednak
tak jest. Poza centrami finansowymi są także te dedykowane do procesów IT, zakupowych czy HR. Jednak nawet
w obrębie samych centrów finansowych jest duża ich różnorodność, a jednymi z ciekawszych są centra finansowe
budowane dla bankowości, czy szerzej – instytucji finansowych. W takich centrach w sektorze bankowym skupiane
są różne procesy – od operacyjnych, przez IT, aż po procesy stricte finansowe – od AML (przeciwdziałanie praniu
brudnych pieniędzy) aż po kontroling finansowy czy produktowy (np. wycena instrumentów finansowych).
W obszarze kontrolingu finansowego wymagania pracodawców są wyraźnie sprecyzowane – absolutna podstawa to
studia z zakresu finansów i idąca za tym wiedza finansowa, do tego zdolności analityczne oraz bardzo dobra znajomość
języka angielskiego. Pamiętając o tym, że są to stanowiska analityczne w obrębie bankowości – potencjalny kandydat
powinien znać produkty bankowe, być zaznajomionym z rachunkowością instytucji finansowych oraz przynajmniej
znać w dobrym stopniu podstawowe narzędzie analityczne, którym jest Excel. Karierę zazwyczaj rozpoczyna się
od tzw. stanowisk juniorskich, raportujących do team leadera.
Takie Centrum Usług Wspólnych

zawsze stwarza ciekawe możliwości rozwoju – od udziału w procesach

migracyjnych, przez możliwość awansów pionowych i poziomych, rozwój umiejętności technicznych (bazy danych,
systemy raportowania itp.) aż do uzyskania biegłości w języku angielskim. Nie można zapomnieć o tym, że centra
usług wspólnych mocno stawiają na optymalizację procesów; w związku z tym stwarzają możliwość zapoznania się
z najnowocześniejszymi trendami np. Lean Management / Six Sigma i brania udziału w projektach optymalizacyjnych,
a nawet ich inicjowania i prowadzenia.

Co do wynagrodzeń dla osób rozpoczynających karierę w tej branży, istnieje bardzo duże
zróżnicowanie ze względu na lokalizację danego centrum oraz typ obsługiwanego procesu,
a wynagrodzenia oscylują od 3 500 – 5 000 PLN brutto.
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Banking
Shared services centres have been appearing in Poland at
a very fast rate. No wonder: a combination of human potential
with cost effectiveness makes our country an optimal place for
such investment projects. Outsourcing centres are commonly
associated with financial processes: AP, AR and GL; but this
is not always the case. Apart from financial centres, there are
also centres dedicated to the IT, procurement or HR processes.
However, even among financial centres themselves there
is considerable diversity, and one of the most interesting forms are
centres created for banking, or, wider, for financial institutions.
Different processes are concentrated at such banking sector
centres: from operations, through IT to strictly financial processes
– ranging from AML (anti-money laundering) to financial
or product controlling (e.g. valuation of financial instruments).
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Jej ponad 9-letnie doświadczenie
zawodowe związane jest
z rekrutacjami w obszarze
finansowym. Od początku swojej
kariery zarządza projektami typu
start-up, w tym BPO/SSC.

In the area of financial controlling the requirements of employers
are clearly defined – the absolute minimum is a degree
in Finances and the knowledge of the subject, analytical abilities
and very good command of the English language. Bearing
in mind the fact that these are analytical posts in banking,
potential candidates should be familiar with banking products,
accounting of financial institutions and have at least good
command of Excel, which is the basic analytical tool. Usually,
the career begins in junior positions, reporting to the team leader.
Such centres offer interesting development opportunities
– from participation in migration processes, through vertical and
horizontal promotions, development of technical skills (data
bases, reporting systems, etc.) to achieving fluency in English.
One should not forget that shared services centres strongly
promote optimisation of processes, thus creating opportunities
for familiarising with the latest trends, e.g. Lean Management
/ Six Sigma, and for participating in or initiating optimisation
projects.

As regards the remuneration offered to
those who begin their career in this sector,
the pay differences are considerable due
to the location of a given centre and the type
of the process supported. Gross salaries range
between PLN 3,500 and 5,000.
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Inżynier
W ostatnich latach dał się zauważyć wzrost rozwoju i zatrudnienia w sektorze R&D (Reseach and Development).
Przyczyną powstawania takich miejsc pracy jest między innymi wsparcie Unii Europejskiej, która chętnie dotuje
takie inicjatywy. Centra na ogół zlokalizowane są w dużych miastach takich jak Kraków, Wrocław czy Warszawa,
pełniąc rolę wsparcia dla zakładów produkcyjnych w Polsce i zagranicą.
Najczęściej poszukiwanymi kandytami do Centrów R&D na stanowiska Design Engineers – tłumacząc na polski
– są Konstruktorzy. Tacy specjaliści odpowiadają za stworzenie projektu określonego produktu, a następnie
odpowiadają za jego rozwój. Konstruktorzy opracowują dokumentację techniczną 2D i modele w trójwymiarze.
Tworzenie produktu odbywa się najczęściej w programach Catia, Unigraphix, Autocad, ProEngineer.
Pracodawcy najchętniej wybierają osoby po studiach technicznych takie, jak: Budowa Maszyn, Mechatronika,
Mechanika, które wykazują się dużą skrupulatnością, precyzją, szczegółowością oraz silną motywacją
do prowadzenia i kończenia projektów długoterminowych. Motywacja i upór jest szczególnie doceniana
ze względu na mogące występować zmiany w toku realizacji projektów.
W zależności od wielkości firmy oraz lokalizacji centrów R&D, zarobki Design Engineer’ów są zróżnicowane.
Ze względu na konkurencję (większą liczbę firm o takim samym profilu) w danym mieście i koszty życia,
Konstruktor może spodziewać się pensji w wysokości od 6000 do 9000 PLN brutto, co również jest związane
z oceną jego doświadczenia.

Centrum R&D jest także bardzo dobrym miejscem na rozpoczęcie kariery zawodowej przez
młodych inżynierów. Ze względu na wciąż rozwijający się ten sektor, inżynierowie mają
możliwość awansu poziomego oraz pionowego, a także rozwijania kariery zawodowej
zagranicą.
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Engineer
Over the years, we have seen an increase of the development and
employment in the R&D (research and development) sector. These
jobs are created partly thanks to the support of the European
Union, which is eager to subsidise such initiatives. Centres are
usually located in large cities, such as Kraków, Wrocław or Warsaw,
providing support for manufacturing plants in Poland and abroad.
The most sought-after jobs at the R&D Centres are those of Design
Engineers. Such specialists are responsible for the design of
a specific product and for its subsequent development. Design
Engineers draw up the 2D technical documentation and 3D
models. Products are usually designed using the Catia, Unigraphix,
Autocad, ProEngineer programs. Employers prefer graduates with
Science degrees, i.e. Machine Building, Mechatronics, Mechanical
Engineering, who are meticulous, precise, show attention to detail
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and strong motivation to conduct and complete long-term projects.
Motivation and perseverance are particularly appreciated due
to the possible changes made in the designs.
Salaries of Design Engineers differ, depending on the size of the
firm and the location of the R&D centres. Due to the competition
(many firms with the same profile) in a given city and the costs
of living, they may expect a gross salary of between PLN 6,000
and 9,000. The actual amount also depends on the experience
of the employee.
A R&D centre is also a very good place for young engineers to start
their professional career. Due to the fact that this sector continues
to grow, engineers have opportunities for horizontal and vertical
promotion and for developing their careers abroad.

A R&D centre is also a very good place for young
engineers to start their professional career. Due to
the fact that this sector continues to grow, engineers
have opportunities for horizontal and vertical
promotion and for developing their careers abroad.
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Komentarz
Renaty Sima,
Dyrektor Generalnej
Usług Outsourcingowych,
Globalne Centrum
Biznesowe Hewlett-Packard

Oferujemy pracę z widokiem na przyszłość
We offer jobs with many perspectives
Można śmiało pokusić się o tezę, że 10 lat rozwoju branży usług
dla biznesu w Polsce spowodowało pojawienie się nowego typu
pracowników na rynku pracy. Pracowników, którzy obsługują
międzynarodowe projekty, korzystając z globalnego know-how,
biegle posługują się językami obcymi, używają najnowocześniejszych technologii oraz realizują zadania w wielokulturowych
zespołach.
Takie pełne perspektyw środowisko zatrudnienia oferujemy. Nie
istnieje pojęcie idealnego kandydata do pracy w HP, ponieważ
w ramach naszej organizacji świadczymy bardzo zróżnicowane
usługi, które wymagają odmiennych kwalifikacji i doświadczenia.
W pewnych projektach doskonale sprawdzają się młodzi ludzie,
którzy dobrze znają język angielski lub inny język obcy oraz
cechuje ich otwartość do podejmowania nowych wyzwań.
Do złożonych zadań zatrudniamy specjalistów z kilkuletnim
doświadczeniem, posiadających wiedzę np. z zakresu finansów,
w tym controllingu, audytu, podatków, księgowości, rachunkowości
zarządczej i analizy finansowej. Cenione jest przez nas także
posiadanie certyfikatów branżowych np. ACCA, CIMA, CICA.
Podczas rekrutacji sprawdzamy wiedzę kandydatów i znajomość
języków obcych, ale również kompetencje miękkie, potrzebne do
pracy w usługach. W przypadku absolwentów liczą się nie tylko
wyniki uzyskane na studiach, lecz także samodzielność, odbyte
staże i motywacja do pracy.
Polacy bardzo dobrze odnajdują się w zadaniach outsourcingowych. Przed nami kolejne lata dynamicznego wzrostu branży
w Polsce, a tym samym szereg możliwości interesującego zatrudnienia.
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We can safely say that 10 years of development in the
business services sector in Poland has brought new types
of workers to the labor market. Those are employees, who
work on international projects, using the global know-how,
speak fluent foreign languages, use latest technology and
perform tasks in multicultural teams.
We offer work environment with many perspectives.
There is no such notion as an ideal candidate for the
job in HP because within our organization we provide
highly differentiated services, which require different
qualifications and experience. Some projects can
be carried out very well by young people who speak
fluent English and another foreign language and are open
to new challenges. For more complex tasks, we employ
professionals with several years of experience, with
expertise in finance, including controlling, tax auditing,
accounting, management accounting and finance analysis.
Highly appreciated are professional certifications such as:
ACCA, CIMA, CICA.
During the recruiting process we assess not only the
candidates’ knowledge and language skills but also soft
competences required in business services. In the case
of graduates results obtained at university count as well
as independence, completed internships and motivation
to work. Poles are very good in carrying out outsourcing
tasks. The coming years will be characterized by dynamic
growth of this sector in Poland and therefore new interesting
employment opportunities will occur.
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Profesjonaliści (i nie tylko) poszukiwani
Professionals (not only) required
Choć UCMS Group Poland zatrudnia najlepszych specjalistów
z wieloletnim doświadczeniem, to do aplikowania zachęcamy
również osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy.
Od osób takich wymagamy ukończenia studiów kierunkowych,
znajomości w stopniu dobrym języka angielskiego oraz chęci
związania swojej przyszłości zawodowej z obszarem outsourcingu
kadrowo-płacowego lub księgowości. Zapewniamy takim
osobom przygotowanie zawodowe w postaci szkoleń oraz opieki
merytorycznej doświadczonego managera i zespołu specjalistów.
Od osób z doświadczeniem zawodowym wymagamy:
wykształcenia wyższego w zakresie ekonomii, rachunkowości,
finansów, administracji, prawa, zarządzania, nauk ścisłych,
technicznych, lub filologii angielskiej. Wymagamy doświadczenia
w obszarze kadr, płac lub księgowości. Szukamy osób z doskonałą
teoretyczną i praktyczną znajomością zagadnień z zakresu: prawa
pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń,
podatków, zagadnień prawa podatkowego lub rachunkowości.
Ponadto kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim
w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
Aby pracować w UCMS Group Poland ważne jest także posiadanie
umiejętności miękkich tj.: posiadanie predyspozycji do pracy
z klientami, umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów
interpersonalnych, asertywność. Cenimy osoby odznaczające się
pro aktywną postawą, inicjatywą i konsekwencją w planowaniu
oraz osiąganiu celów, dużą samodzielnością oraz wysokim
poczuciem odpowiedzialności za wykonywane działania.

UCMS Group Poland hires top professionals with years
of experience. However we also encouraged to apply those
who are making their first steps in the labor market. People
without professional experience shall have a higher degree,
good level of English and the desire to build their future in
the area of payroll, hr or accounting. We provide training
to our new employees mentored by our experienced
managers and a team of specialists.
Our company requires from people with professional
experience: higher degree in the field of economics,
accounting, finance, administration, law, management,
technical science, or English philology. We are looking for
those who are experienced in the field of human resources,
payroll or accounting. In addition, the candidate should
speak English.
UCMS Group Poland expects people with soft skills such
as: having a predisposition to work with customers, the ability
to establish and maintain interpersonal contact, assertiveness.
We appreciate pro active attitude, initiative and consistency
in planning and achieving goals, high autonomy and high
sense of responsibility for the performed activities.
Contact us if you want to apply at: rekrutacjaadm@
ucmsgroup.com

Chcesz z nami pracować? Aplikuj już dziś na: rekrutacjaadm@
ucmsgroup.com
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Zwiedzając Polskę
z zestawem kijów golfowych

T
Autor / Author:
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ego jeszcze w magazynie Outsourcing&More
nie było. Zatem możemy to nazwać debiutem.
W nowopowstałym dodatku „Po godzinach”
znajdziecie artykuły, w których opisujemy, gdzie można
się wybrać i co ciekawego zrobić w wolnym czasie, czyli
w wyczekiwany przez wszystkich weekend.
W najbliższych wydaniach będziemy razem
podróżować wzdłuż i wszerz Polski, poznając jeszcze
nie odkryte przez niektórych pola golfowe w naszym
kraju, a jest ich niemało, bo ponad 20. Wszystkich
oczywiście nie opiszemy – wybierzemy te, które
w szczególności zwróciły naszą uwagę.
Warto na wstępie przybliżyć, a raczej przełamać
stereotypowe myślenie o statusie golfistów, ich
pozycji i zasobności portfela. Powszechnie uważa
się, iż osoba grająca w golfa reprezentuje wyłącznie
ponadprzeciętny status społeczny. Mimo, że wiele się
w tej kwestii zmieniło, nieprzychylna etykieta ciągnie
się przez lata. Aktualnie sport ten uprawiają zarówno
młodzi, jak i seniorzy, prezesi dużych oraz mniejszych
firm, studenci i dzieci, czyli praktycznie wszyscy.
Dodatkowo, wbrew szerzącym się komentarzom osób
niezwiązanych z tą grą, golf nie należy do sportów
statycznych i nudnych. Wręcz przeciwnie – jest bardzo
wysiłkowy, wymaga precyzji i logicznego myślenia.
Kończąc
teoretyczne
dywagacje
dotyczące
subiektywnej oceny tego sportu, przejdźmy do
pierwszego wybranego przez nas obiektu – Binowo
Park Golf Club w Starym Czarnowie.
Jest on jednym z najstarszych obiektów golfowych
w kraju. Wybudowany został w 1999 r. na skraju
Puszczy
Bukowej
pod
Szczecinem,
pośród
oczek wodnych i malowniczych pagórków.
W połowie roku 2000 do gry udostępniono już
18 dołków. Górzysty teren Szczecińskiego Parku
Krajobrazowego istotnie wpłynął na projekt pola.
Charakteryzuje się ono pofałdowanym krajobrazem
ze wzniesieniami na pierwszych dziewięciu dołkach
i naturalnymi wodnymi przeszkodami na pozostałych.
Od ponad 13 lat właściciel i osoby reprezentujące Pole

podążają z duchem czasu, starając się wyjść na przeciw
oczekiwaniom swoich członków i umożliwiając im
„rozwój golfowy”.
Zapytany o planowane aktywności dla klubowiczów
Binowo Park trener – Kacper Bobala powiedział
„W sezonie golfowym, czyli na przełomie wiosny, lata
oraz jesieni organizujemy wiele turniejów lokalnych,
krajowych oraz międzynarodowych. Naszym flagowym
wydarzeniem jest WGC – World Golfers Championship.
To największy na świecie turniej dla amatorów.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii, reprezentują
Polskę, wyjeżdżając na światowy finał – w tym roku
reprezentanci pojechali na turnieje do Republiki
Południowej Afryki”. Poza tym w okresie wakacyjnym
organizowane są obozy dla młodzieży, która pod okiem
trenerów zdobywa umiejętności. Aby codzienny
dojazd do obiektu golfowego nie był utrudniony, klub
posiada również ośrodek wypoczynkowy Glina,
położony 4 km od pola golfowego.
To wręcz wymarzone rozwiązanie dla golfistów. A co
w wolnym czasie mogą zrobić osoby towarzyszące,
niezainteresowane grą? Kilka kilometrów od domku
klubowego mieści się Jezioro Racze – otulone
starodrzewem z wieloma pomostami. Dookoła cisza
i spokój – idealne miejsce na wypoczynek oraz kąpiel
w ciepły, słoneczny dzień. To jednak nie wszystko,
zaledwie 1,5 godziny od obiektu golfowego, jadąc
autostradą A6 można się dostać do naszych sąsiadów
– Niemiec. Piękna odrestaurowana powojenna
starówka Berlina zachwyca swoim urokiem. Liczne
kościoły, katedry i muzea warte są obejrzenia. Prócz
historycznego aspektu podróży można również
pomyśleć o zakupach. W zależności od pory
roku czekają tam na nas atrakcyjne wyprzedaże
sezonowe.
Zwiedzając Polskę z zestawem kijów golfowych,
będziemy starali się znaleźć ciekawe miejsca dla
graczy i towarzyszących im osób. Zależy nam na tym,
by każdy, podczas tych kilku dni, na swój sposób
wypoczął, wyciszył się lub zmęczył fizycznie.

Czytając pierwszy artykuł z serii „Po godzinach”, niektórzy mogą zadać sobie pytanie – a jak golf ma
się do outsourcingu? Otóż te dwie „dyscypliny” łączy więcej niż byśmy myśleli. Niebawem będziemy
mogli przekonać się na własnej skórze, ponieważ wraz z rozpoczęciem sezonu golfowego Magazyn
Outsourcing&More będzie współorganizatorem cyklu turniejowego pod hasłem „Outsourcing Cup”.
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Sightseeing in Poland
with a set of golf clubs
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his is something that we have not had in the
Outsourcing&More magazine so far. So we may call
it a debut. In the newly created extra "After hours"
you will find articles in which we suggest where you can
go and what interesting you can do in your free time, that
is in the awaited weekend. In the next few issues we will
travel together the length and breadth of Poland, discovering
the country's golf courses that have not yet been explored
by some; and there is quite a few of them – more than 20.
Obviously we will not describe all of them – we will choose
those which drawn our attention particularly.
At the beginning, it is worth taking a closer look, or rather
break the stereotyped thinking of the statute, position
and wealth of golfers. It is commonly regarded that a
person who plays golf represents exclusively the superior
social status. However, a lot has changed in this matter,
and the unfavorable label has been lingering for years.
Golf is practiced by the young and the old, the presidents
of large and small companies, students and children, that
is virtually everyone. Additionally, contrary to the spreading
comments of those who are not associated with the game,
golf is neither static nor boring sport. To the contrary
– it requires great effort, precision and logic thinking.

flagship event is WGC – World Golfers Championship. It is the
world's greatest amateur tournament. Winners of particular
categories represent Poland at the world final – this year our
players went to tournaments to South Africa." Apart from
that, in the summer period, camps are organized for young
people, who gain skills under the eye of coaches. Not to
make the everyday access to the golf facility too congested,
the club also owns the Glina holiday resort, located 4 km
from the golf course.
It is indeed a dreamed-of solution for golfers. And what is
there in store for the accompanying persons who are not
interested in the game? Few kilometers from the club house,
the Racze Lake is located – surrounded by a historic stand
of trees with many bridges. Peace and quiet is all around
– it is a perfect place to rest and take a bath on a warm
summer day. But that is not all – in only 1,5 hour, traveling
the A6 motorway, you can get to our neighbor – Germany.
A beautifully restored Berlin Old Town amazes with its
charm. Numerous churches, cathedrals and museums are
worth seeing. Apart from the historic aspect of the journey
you can also think about shopping. Depending on the
season, attractive sales are there for you.

Finishing the theoretical speculations on the subjective
assessment of the game, let's move to the first facility chosen
by us – Binowo Park Golf Club in Stare Czarnowo.
It is one of the oldest golf facilities in the country. It was
built in 1999 on the edge of Puszcza Bukowa near Szczecin,
among waterholes and picturesque hills. By the middle
of 2000, 18 holes had already been made available. The
hilly area of the Szczecin Landscape Park has significantly
affected the course design. It is characterized by an
undulating landscape with elevations on the first nine holes
and natural water obstacles on the other ones. For more
than 13 years the owner and the people who represent the
Course have been keeping up with the time, trying to meet
the expectations of their members and providing them with
the possibility of ”golf development”.
When asked about the planned activities for the Binowo
Park club members, coach Kacper Bobala said: "During the
golf season, that is at spring, summer and fall, we organize
many local, national and international tournaments. Our

When sightseeing in Poland with a set of golf clubs we will try
to find interesting places for the players and their companions.
We would like everyone to relax, quieten or get physically
tired in their way, during the few days spent here.

Concluding the first article of the "After hours" series, some may ask - what does golf have to do with outsourcing? Well,
those two "disciplines" have more in common than one may think. Soon we will be able to experience it first-hand, as
with the start of the golf season, Outsourcing&More will be the co-organizer of the tournament cycles under the banner
of „Outsourcing Cup”.
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W tej książce, napisanej przez specjalistę informatyka
od piętnastu lat zajmującego się procesami biznesowymi,
poznasz zagadnienia dotyczące tych procesów z perspektywy
praktycznej. Może ona okazać się tym cenniejsza, że autor
opisuje, jak to wszystko działa w polskich warunkach,
a ponadto omawia zagadnienia dotyczące zarówno
przedsiębiorstw komercyjnych, jak i urzędów publicznych.
Dlatego właśnie należy spodziewać się raczej porad
praktycznych niż wykładu o charakterze akademickim.
Miejsce naukowych definicji zajmuje praktyka zdobyta
dzięki latom doświadczeń i… popełnionym przez autora
błędom, na których teraz możesz się uczyć.
Marek Piotrowski skupia się na czterech blokach zagadnień.
Rozdziały od 2. do 5. traktują o formalnych aspektach projektowania procesów, o procesie w ogóle, o używanych notacjach i rodzajach obiegów. Następna część zawiera omówienie praktycznych zagadnień związanych z procesami biznesowymi, najczęściej popełnianymi błędami, rozwiązaniami
typowych problemów spotykanych w warunkach polskich
przedsiębiorstw i optymalizacją. Część trzecia mówi
o testowaniu i pomiarach procesów. Ostatni, 12. rozdział
mówi o tym, jakie zmiany w organizacji implikuje wprowadzenie struktury zorientowanej na procesy.
________________________________________
Marek Piotrowski — absolwent Politechniki Gdańskiej,
od dwudziestu trzech lat zajmujący się informatyką, od
piętnastu — procesami biznesowymi w ramach informatyki.
W 2007 roku ukazała się jego pierwsza książka: BPMN
— notacja modelowania procesów biznesowych.

Infografika jest dziś najlepszym sposobem na… wszystko!
Dlaczego? Ponieważ infografiki:
• są wzrokowym środkiem przekazu,
• w mgnieniu oka ujawniają swoje znaczenie,
• są intuicyjne,
• są zabawne,
• są estetyczne,
• są uwielbiane przez wszystkich,
• są skuteczne!
Możesz wizualizować:
• rozbudowane koncepcje,
• dane liczbowe,
• procesy,
• sprawy osobiste.
Przy pomocy infografik można:
• zwiększyć sprzedaż,
• budować marki,
• obsługiwać klientów,
• organizować zespoły,
• mierzyć ROI (kierownictwo to lubi).
Naucz się tworzyć infografiki. To proste, zobaczysz!
________________________________________
Mark Smiciklas – twórca ds. strategii Intersection Consulting
(Vancouver, Kanada). Uznany wizualizator i orędownik infografiki (zna się na rzeczy jak nikt). Ponad osiemnaście lat
doświadczenia w roli starszego specjalisty ds. marketingu
(B2B, B2C i reszta).

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