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Chief Editor

Szanowni Czytelnicy,

Dear Readers,

Kontynuując rozmowy z wybitnymi menedżerami, tym
razem wyszliśmy poza granice Polski. Gościem bieżącego
wydania jest David Cohen (Senior Director, LinkedIn
Talent Solutions EMEA), z którym rozmawialiśmy na
temat biznesowych mediów społecznościowych oraz
rozwoju LinkedIn w Polsce i na świecie.

As we continue our discussions with top class managers,
we go beyond and cross the Polish border this time. In this
issue we present the interview with David Cohen (Senior
Director, LinkedIn Talent Solutions EMEA) on the business
social media and LinkedIn’s expansion in Poland and
internationally.

Przed nami jesień. Tradycyjnie już, okres ten będzie
obfitował w wiele wydarzeń poruszających tematykę
outsourcingu zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na wielu
z nich obecny będzie Outsourcing&More.

Swoją wiedzą i doświadczeniami w odniesieniu
do praktycznej strony outsourcingu podzielą się
z Czytelnikami takie organizacje, jak: Grant Thornton,
Infosys BPO Poland, UCMS, Randstad i CIMA.

Podobnie jak w poprzednich numerach naszego
magazynu, staramy się także i teraz przybliżyć, w miarę
szczegółowo, zagadnienia związane z sektorem HR oraz
branżą Real Estate. Tym razem Piotr Chojnacki z HAYS
Poland opisał tematykę Assessment Center, a Kamila
Wykrota z DTZ zanalizowała rozwój rynku biurowego
w miastach regionalnych w Polsce.
Podobnie jak w ubiegłym roku, już teraz zapraszam do
udziału w konkursie Outsourcing Stars. To jedyny, niekomercyjny konkurs dla branży outsourcingowej w Polsce.
W tym roku firmy będą walczyć o prestiżową statuetkę
Gwiazdy Outsourcingu w 12 różnych kategoriach. Laureaci
zostaną wyróżnieni podczas Gali Outsourcing Stars w dniu
13 stycznia 2015 roku w Warszawie.
Zapraszam do lektury. Miło nam będzie także spotkać
się z Państwem podczas zasygnalizowanych już wyżej
wydarzeń – targów, forów i konferencji, które będą miały
miejsce we wrześniu i październiku.

We are entering the autumn season, which is going to
be rich in events broaching the subject of outsourcing
in Poland and around the world. Outsourcing&More will
be in attendance at a number of those.

Giving particular attention to the practical aspects
of outsourcing we asked players like Grant Thornton,
Infosys BPO Poland, UCMS, Randstad and CIMA to share
their experiences on the subject.

Just like the other editions, this issue also further explores
HR and Real Estate related topics. This time Piotr
Chojnacki, HAYS Poland, elaborates on the Assessment
Centre process, while Kamila Wykrota, DTZ, delivers
analysis on the office space market’s evolution in Polish
regional cities.
Similar to last year, I would like to invite you already
to take part in the Outsourcing Stars competition.
It is the only non-commercial contest of this type in the
outsourcing industry in Poland. This year the businesses
will compete for a prestigious title of the Outsourcing
Star in 12 different categories. The winners will be
honoured at the Outsourcing Stars Gala in Warsaw
on January 13th 2015.

I invite you to read and reflect on the content as well
as to meet with Outsourcing&More at the upcoming fairs,
seminars and summits in the months of September and
October.
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Aktualności
SMB zbadało branżę outsourcing call/contact center

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB opublikowało „Raport branży outsourcing call/contact
center”, przygotowany na podstawie własnych badań z czerwca 2014 roku. Jest to pierwsza w Polsce
tak szczegółowa analiza rynku firm działających
w obszarze telemarketingu i usług call/contact
center na zlecenie. Niepełne i rozproszone do tej
pory informacje o rynku nie pozwalały na jednoznaczną i w pełni wiarygodną ocenę wielkości

i specyfiki sektora
outsourcingu call center w Polsce. Ten brak
całościowego zestawienia zobligował Stowarzyszenie do wykonania badania, a następnie analizy uzyskanych
danych.

European Office Property
Clock Q2 2014

Blisko 50% wycieków
danych następuje
z winy pracowników

Według najnowszego raportu
firmy doradczej JLL „European
Office Property Clock Q2 2014”,
w II kw. 2014 r. indeks europejskich czynszów wzrósł o 0,4%.
Popyt rzędu 2,8 mln m2 jest
najwyższym od IV kw. 2012 r.,
wzrosła również aktywność
budowlana. Raport „European
Office Clock” porównuje za
pomocą schematu zegara relatywne położenie poszczególnych rynków w Europie
w kolejnych fazach cyklu zmiany stawek najmu dla
najlepszych powierzchni biurowych. Schemat zegara uwzględnia cztery fazy – przyspieszenia wzrostu
stawek najmu (rental growth accelerating),
spowolnienia wzrostu stawek najmu (rental growth
slowing), przyspieszenia spadku stawek najmu
(rents falling) oraz czynszów spadających do minimum (rents bottoming out).
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Pracownicy są odpowiedzialni za blisko połowę
wszystkich wycieków poufnych danych z przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Z badań Global
Data Leakage Report 2013 wynika, że wśród źródeł
utraty danych tylko 1,1% stanowią odpowiadający za bezpieczeństwo informacji administratorzy
IT, natomiast, aż 49,5% to szeregowi pracownicy.
Według
ekspertów
HSM Polska to nieprzestrzeganie podstawowych norm bezpieczeństwa, brak wiedzy
oraz niedbalstwo jest
przyczyną tego niepokojącego zjawiska.

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl
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News
Polscy deweloperzy
gonią Europę

Obiekty biurowe budowane obecnie w Polsce nie odstają znacznie swoim standardem czy funkcjonalnością od tych, które oddaje się do użytku na zachodzie
Europy. Wynika to głównie z tego, że najemcy to
w znacznej części międzynarodowe firmy, które mają
podobne zapotrzebowanie w Polsce, Niemczech,
czy Francji. Ponadto, procesy
wyboru nowej lokalizacji często
prowadzone są na korporacyjnym poziomie central, gdzie
wymagania odnośnie wynajmowanej powierzchni biurowej są
ustandaryzowane – komentuje
Łukasz Kałędkiewicz, Senior
Director w CBRE.

Czy wielkość
ma znaczenie?

Zamierzasz zaistnieć na rynku pracy? Upewnij
się, że zbudowana przez Ciebie lista kontaktów
w sieci ma pozytywny wpływ na Twój zawodowy
wizerunek.
Zdaniem ekspertów rekrutacyjnych HAYS Poland,
nieodpowiednie towarzystwo na portalu LinkedIn,
może popsuć Twoją reputację.

Indeks Intensywności Inwestycyjnej

Międzynarodowa firma doradcza JLL przygotowała zestawienie pt. Investment Intensity Index,
badający miasta świata pod kątem wolumenu
transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na
rynku nieruchomości komercyjnych w okresie
II kw. 2011-I kw. 2014 w odniesieniu do wielkości
gospodarki danego miasta (PKB według parytetu
siły nabywczej za 2013). „Miasta na całym świecie konkurują ze sobą na różnych płaszczyznach
– w pozyskiwaniu inwestorów, siedzib największych korporacji czy najlepszych pracowników.
Aktywny rynek nieruchomości komercyjnych staje się
coraz częściej potwierdzeniem ogólnej atrakcyjności

inwestycyjnej miasta. Bardzo
wysokie – szóste – miejsce
Warszawy, przed tak atrakcyjnymi miastami, jak Paryż
czy Nowy Jork, potwierdza
dużą atrakcyjność stołecznego
rynku inwestycyjnego, a także
zaufanie ze strony zagranicznych inwestorów. Dla
wielu z nich, stolica Polski stanowi istotny element
portfela inwestycyjnego”. – komentuje Tomasz
Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce,
Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Polsce

Więcej informacji na www.outsourcingportal.pl
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Rozwój działalności
Pro Progressio
„Klub Outsourcingu w ciągu roku pozyskał
43 członków i stale wzmacnia swoją pozycję
na tle organizacji branżowych w Polsce”.
Klub Outsourcingu, projekt Fundacji Pro Progressio,
zyskuje na popularności i poszerza grono swoich
członków. Coraz więcej organizacji dołącza do
Klubu i zaczyna korzystać z pakietów CASPEN,
dzięki którym Fundacja Pro Progressio realizuje
swoje cele statutowe. Fundacja, m.in. wspiera
promocję polskich miast ukazując ich atrakcyjność
inwestycyjną dla branży outsourcingowej, edukuje
o zagadnieniach związanych z outsourcingiem oraz
promuje dostawców usług outsourcingowych.
Obecnie Klub Outsourcingu zrzesza już 43 organizacje z sektora publicznego i prywatnego. Ostatnio do
grona członków dołączyły Miasto Rzeszów, DTZ,
JLL oraz Infosys BPO Poland. Od września b.r. do
Klubu dołączą kolejne firmy z sektora call centre,
procesów finansowo-księgowych oraz BPO.

Rozwój Klubu Outsourcingu to nie jedyne pozytywne informacje płynące z Pro Progressio. Intensywne
prace Fundacji w obszarze działalności badawczej
i raportowej spowodowały, że w krótkich odstępach
czasu na rynku pojawiły się trzy kolejne raporty
z serii Focus on. Pro Progressio wraz z Partnerami opisali kolejne miasta – Łódź i Lublin, a informacje dotyczące Poznania, zgodnie z założeniami,
zostały odświeżone (po okresie sześciu miesięcy),
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dzięki czemu potencjalni
inwestorzy mają dostęp do
aktualnej wiedzy o stolicy
Wielkopolski. Dodać należy, że – w odniesieniu do
Poznania – Fundacja poszła o krok dalej i poza zaprezentowaniem raportów
w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej,
niemieckiej i francuskiej)
w postaci elektronicznej
–
opublikowała
także
raport Focus on Poznań
w wersji wideo. Film
został utworzony w angielskiej wersji językowej
i już w dniu premiery zyskał szerokie grono
odbiorców.

Portfolio raportów Focus on stale się powiększa
i na rok 2014 planowanych jest jeszcze pięć
nowych raportów oraz cztery odnowienia wcześniej
publikowanych pozycji. Informacja o raportach,
dzięki współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem
Outsourcingu, zostanie także zawarta w ogólnoeuropejskiej publikacji „Outsourcing Destination Guide:
Poland”.

General

Focus on Poznań
dostępny w serwisie Youtube
available on Youtube
Najbliższe miesiące, to dla Pro Progressio okres wytężonej pracy. Eksperci Fundacji będą brać udział w szeregu wydarzeń branżowych, w tym, m.in. w konferencji
BPO/ITO w Berlinie, Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi oraz Targach Outsourcingu w Warszawie.
We wszystkich tych wydarzeniach Pro Progressio odgrywa
kluczową rolę i występuje w roli moderatora, eksperta lub
partnera strategicznego imprezy.
Najważniejsze wydarzenie realizowane przez Fundację, to druga już edycja konkursu Outsourcing Stars,

której laureaci otrzymają statuetki podczas uroczystej
Gali Outsourcing Stars 2014. Konkurs i Gala, to jedyne
w Polsce niekomercyjne wydarzenia, których celem
jest branżowe podsumowanie roku i nagrodzenie
najszybciej rozwijających się firm oraz organizacji
otoczenia sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
Laureatów poznamy w dniu 13 stycznia 2015 podczas
Gali Outsourcing Stars, która odbędzie się w Pałacu
Prymasowskim w Warszawie. Więcej informacji o tym
wydarzeniu już wkrótce.

no 5/2014 (September / October)
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Pro Progressio’s
activities expanding
"In just one year the Outsourcing Club has acquired
43 members, and continued to strengthen its position among
industry organizations in Poland."
The Outsourcing Club, a project of the Pro Progressio
Foundation, is becoming increasingly popular and expanding
itsmembershipbase.Moreandmoreorganizationsarejoining
the Club and taking advantage of CASPEN packages, thanks
to which the Pro Progressio Foundation can accomplish
its statutory objectives. Among the Foundations activities
is providing support for Polish cities by demonstrating
their attractiveness for investors in the outsourcing industry,
educating on subjects associated with outsourcing and
promoting outsourcing service providers.

report. The film was prepared in English and on the day of its
release was seen by a large number of viewers.

The growth of the Outsourcing Club is not the only positive
piece of information to come from Pro Progressio. The
Foundation’s hard work in the area of research and reporting
activities has led to three reports from the Focus on series
being released in rapid succession. Pro Progressio and its
Partners have composed descriptions of two cities – Łódź and
Lublin – and information about Poznań has been updated
(after a six-month period), giving potential investors up-todate information about the capital of Wielkopolska. It should
also be mentioned that in the case of Poznań, the Foundation
has gone a step further, and apart from presenting reports in
four language versions (Polish, English, German and French),
it has also published a video version of the Focus on Poznań

The most important of the Foundation’s initiatives
is the second edition of the Outsourcing Stars
competition, whose winners will receive statuettes
at the Outsourcing Stars 2014 Gala. The competition
and the Gala are Poland’s only non-commercial events
that provide a summary of the industry’s past year
as well as recognizing the most rapidly-developing
companies and organizations in the modern
business services outsourcing sector. The winners
will be announced on 13 January 2015 during the
Outsourcing Stars Gala at the Prymasowski Palace
in Warsaw. More information about this event will be
made available soon.

The Outsourcing Club presently brings together 43
organizations from the public and private sectors. Recent
new members include the City of Rzeszów, DTZ, JLL and
Infosys BPO Poland. More companies from the call centre,
BPO and accounting and financial processes industries are
slated to join in September.
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The portfolio of Focus on reports is constantly expanding,
and in 2014 five new reports along with four updates of
previous reports are planned. Cooperation with the German
Outsourcing Society has led to information about the reports
appearing in the Europe-wide publication “Outsourcing
Destination Guide: Poland”.
The coming months will be a period of intense activity
for Pro Progressio. The Foundation’s experts will
take part in a number of industry events, such as the
BPO/ITO conference in Berlin, the European Economic
Forum in Łódź and the Outsourcing Fair in Warsaw.
Pro Progressio will play a key role in all of these happenings
as a moderator, expert or strategic partner.

Ogólne

Szukamy Gwiazd
Outsourcingu roku 2014
Rusza druga edycja jedynego niekomercyjnego konkursu
branży outsourcingowej w Polsce – Outsourcing Stars 2014.

• Deweloper (nowoczesne nieruchomości biurowe)
• Real Estate (doradztwo i negocjacje).

Udział w konkursie jest nieodpłatny. Od uczestników wymaga się udokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej, co najmniej, od roku 2013 i dostarczenia kompletu
danych, określonych w regulaminie konkursu. Jeden podmiot
może uczestniczyć w więcej niż jednej kategorii, o ile spełnia
kryteria objęte daną kategorią.

W ubiegłorocznej edycji konkursu, spośród 124 zgłoszeń, wyłoniono pierwszych laureatów, którzy nagrody odbierali na Gali
Outsourcing Stars 2013, w prestiżowym gmachu Ufficio Primo
w Warszawie. Gala była objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych oraz patronatem najważniejszych organizacji
reprezentujących branżę outsourcingu w Polsce. Tegoroczny
konkurs zostanie również podsumowany podczas wielkiej
Gali Outsourcing Stars, która odbędzie się w dniu 13 stycznia
2015 roku, tym razem, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Podobnie jak w ubiegłym roku, Fundacja Pro Progressio ogłasza
konkurs, którego ideą jest pokazanie i uhonorowanie firm outsourcingowych, które w 2014 roku odnotowały najszybszy
rozwój. Konkurs jest także kierowany do miast, w których branża
nowoczesnych usług dla biznesu najszybciej się rozwija oraz
do firm reprezentujących rynek nieruchomości komercyjnych.

W bieżącym roku przedsiębiorstwa i miasta będą konkurować o statuetki Outsourcing Star w 12 kategoriach:
• BPO
• Call i Contact Center
• Car Fleet Management
• HR rekrutacja
• IT Contracting
• Sprzedaż
• Księgowość, Kadry, Płace
• HR Leasing Pracowniczy
• Archiwizacja Dokumentów
• Miasto
14

nr 5/2014 (wrzesień / październik)

Każda z kategorii zawiera trzy kryteria, które składają się
na wagową ocenę całorocznych wyników działalności każdego
z uczestniczących w konkursie podmiotów. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej www.OutsourcingStars.pl. Oceny zgłoszeń dokona Kapituła konkursu
złożona z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego.

Gala, to także branżowe podsumowanie roku, szereg spotkań
networkingowych oraz prezentacji najnowszych informacji,
dotyczących promocji i rozwoju sektora outsourcingu w Polsce.
Będzie także okazją do promocji polskich miast, jak również
dostawców usług outsourcingowych. Gala zgromadzi blisko
250 uczestników, w tym przedstawicieli rządu, agencji publicznych, stowarzyszeń, izb gospodarczych, związków branżowych,
prezydentów polskich miast, prezesów i dyrektorów publicznych

General

i prywatnych przedsiębiorstw, członków Klubu Outsourcingu
oraz innych polskich i zagranicznych gości.

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do dnia 30 listopada
2014 roku, a dane za rok 2014 należy uzupełnić najpóźniej

do dnia 2 stycznia 2015. Zapraszamy serdecznie do udziału
w konkursie i życzymy powodzenia przy staraniach o statuetkę
Outsourcing Stars 2014. Za cztery miesiące poznamy
najjaśniejsze Gwiazdy Outsourcingu w Polsce, o których
napiszemy także na łamach Outsourcing&More.
no 5/2014 (September / October)
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In search of Outsourcing
Stars of the year 2014
Second edition of the only non-commercial contest of this type
in the outsourcing industry in Poland – Outsourcing Stars 2014
is underway.

•
•
•

Entries into the competition are free of charge. Contestants
are required to prove having operated in the business since
at least 2013 and submit comprehensive data as outlined in
the competition regulations. Participants are allowed to compete
in multiple categories provided that they meet the criteria required.

Last year, out of 124 entries the competition selected its first
winners who were then awarded at the Outsourcing Starts
2013 Gala, in the prestigious Ufficio Primo building in Warsaw.
The Gala was held under the honorary auspices of the Polish Ministry of Economy, Polish Information & Foreign Investment Agency
and business patronage of the most influential outsourcing industry
representatives in Poland. This year’s competition will also find its
recap during the impressive Outsourcing Stars Gala event which
will be held on January 13th 2015 in the Primate’s Palace, Warsaw.

Similar to last year, the Pro Progressio Foundation is running
competition aimed to show off and award outsourcing
businesses with the fastest growth record in 2014. The contest
is also open for cities with fastest growing advanced business
services sector as well as business representation of the
commercial real estate market.

This year both businesses and cities will compete for the
prestigious title of the Outsourcing Star in 12 different
categories:
• BPO
• Call & Contact Center
• Car Fleet Management
• HR Recruitment
• IT Contracting
• Sales
• Accounting, HR, Payroll
• HR Employee Leasing
• Documents Archiving
16

nr 5/2014 (wrzesień / październik)

City
Property Developer (Modern Business Properties)
Real Estate (Consulting & Negotiaitons) .

Contestants in each category are being assessed based
on three criteria, scores of which will give a weighted average
score for the full year. Further details can be found on the
following website: www.OutsourcingStars.pl. All entries will
be evaluated by the judging panel made up from both public
and private sector representatives.

The purpose of the Gala is also to summarize this year in
the outsourcing sector and act as the industry networking
event and a platform for exchanging information on
supporting development of the outsourcing sector in Poland.
It will also give space to promote Polish cities together with
the outsourcing service providers. The event will gather circa
250 participants, including government representatives, public
agencies, professional associations, chambers of commerce,

General

trade associations, Polish cities’ mayors, presidents and
directors from both public and private companies, Outsourcing
Club members and many other foreign and domestic guests.
The competition is open for entries until November 30th 2014,
while all the required data for 2014 must be submitted

by January 2nd 2015. You are very welcome to enter the
competition and we wish you every success in your quest
for the Outsourcing Stars 2014 award. We will get to know
the brightest Outsourcing Stars in Poland in four months and
we will of course tell you about them in the Outsourcing&More
magazine.
no 5/2014 (September / October)
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Kalendarium
22.09
2014

23.09
2014

23.09
2014

23.09
2014

26.09
2014

01.10
2014

14-15.10
2014

16-17.10
2014
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X Kongres Contact Center
Typ: Konferencja
Organizator: Nowoczesna Firma S.A.
Miejsce: Warszawa

Wpływ technologii na kondycję przedsiębiorstw

Typ: Konferencja
Organizator: MultiTrain Sp. z o.o.
Miejsce: Warszawa

Integrated IT systems

Typ: Konferencja
Organizator: Pure Conferences
Miejsce: Warszawa

Trendy Contact Center 2014

Typ: Konferencja
Organizator:Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Miejsce: Warszawa

II Pilskie Subregionalne Targi Pracy

Typ: Konferencja
Organizator: Piła
Miejsce: Piła

BPO & ITO Forum Germany

Typ: Forum
Organizator: Deutscher Outsourcing Verband
Miejsce: Berlin

Europejskie Forum Gospodarcze

Typ: Forum
Organizator: Łódź
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Targi Outsourcing

Typ: Targi
Organizator: Reinhold Expo Sp. z o.o.
Miejsce: Warszawa
nr 5/2014 (wrzesień / październik)

Inwestor

Wsparcie inwestycji
– bardziej przyjazne
Autor:
Rafał Szajewski

Kierownik
Wydziału Projektów
Usługowych
Departament
Inwestycji
Zagranicznych
Polska Agencja
Informacji i Inwestycji
Zagranicznych

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

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów zagranicznych. PAIiIZ wspiera firmy w trakcie procesu
wyboru lokalizacji oraz uruchamiania działalności na
rynku polskim, przeprowadzając inwestorów przez
wszystkie etapy inwestycji oraz niezbędne procedury administracyjne występujące podczas realizacji
projektu.

Pracownicy Agencji służą również pomocą w przygotowaniu optymalnego pakietu zachęt inwestycyjnych.
PAIiIZ w szczególności odpowiedzialna jest za obsługę
aplikacji w ramach Programu wspierania inwestycji
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata
2011-2020. Minister Gospodarki powierzył PAIiIZ
bezpośrednią obsługę inwestorów oraz realizację
dwóch z czterech etapów procedury realizacji Programu, tj. przygotowanie prezentacji projektów oraz
oferty wsparcia. Należy tu więc podkreślić, iż wsparcie
pracowników Agencji nie ogranicza się wyłącznie do
zarejestrowania aplikacji, ale obejmuje również wyjaśnienie wszelkich możliwych wątpliwości oraz udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania pojawiające
się przy wypełnianiu dokumentu.
1 lipca 2014 br. był ważną datą dla wszystkich potencjalnych inwestorów, gdyż tego dnia zmianie uległy
zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej na
obszarze państw Unii Europejskiej. Komisja Europejska dokonała bowiem rewizji obowiązujących w tym
aspekcie regulacji, w związku z nową perspektywą
finansową na lata 2014-2020.
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Jedną z ważniejszych zmian była aktualizacja mapy pomocy regionalnej, czyli poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy dla danego projektu inwestycyjnego,
jaka może zostać przyznana na terenie danego obszaru
(województwa w przypadku Polski). Przez intensywność pomocy publicznej należy rozumieć maksymalny dopuszczalny poziom wsparcia w całości kosztów
inwestycji. Poziom ten zależy od stopnia zamożności
danego województwa, mierzonego jako PKB na jednego mieszkańca, w porównaniu ze średnią unijną.
W związku z faktem, iż Polska odnotowuje nieprzerwany wzrost Produktu Krajowego Brutto, wskaźnik
zamożności poszczególnych regionów znacząco wzrósł
w ostatnich latach. Stąd też wynika znaczne ograniczenie dopuszczalnych poziomów pomocy publicznej, w szczególności w bardziej zamożnych regionach.
W poprzedniej perspektywie finansowej, w większości
polskich województw intensywność wynosiła 40 lub
50% kosztów inwestycji (za wyjątkiem najbogatszego Mazowsza, gdzie ten poziom był ograniczony do
30%). Obecnie dopuszczalny poziom pomocy regionalnej waha się od 15 do 50%., przy czym dla większości
rozwiniętych gospodarczo województw wynosi ona
25% lub 35%, jedynie obszary Polski Wschodniej dalej
cieszą się najwyższą intensywnością wsparcia.
Drugą istotną zmianą w systemie zachęt, która dokonała się w lipcu, jest przyjęcie przez Radę Ministrów,
na wniosek Ministra Gospodarki, uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju
pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”.

Investor

Powodem zmiany była konieczność dostosowania naszych rodzimych regulacji do nowych przepisów unijnych w zakresie zasad
udzielania krajowej pomocy regionalnej określonych w „Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020”
lub „Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca
2014 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Zmieniona uchwała wprowadza również do Programu nowe rozwiązania, które zwiększają atrakcyjność tego instrumentu wsparcia, co może przełożyć się na wzrost napływu inwestycji do Polski.

Do tej pory Program przewidywał możliwość ubiegania się przez
firmy realizujące projekty B+R o wsparcie na tworzenie miejsc
pracy oraz na koszty inwestycyjne związane z tworzeniem laboratoriów, zakupem specjalistycznych maszyn, itp. Obecna nowela
wprowadziła szczegółowe kryteria oceny i wyliczania poziomu
wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych dla tego typu projektów, w zależności od ich atrakcyjności. Zmiana jest odpowiedzią
na oczekiwania firm prowadzących działalność badawczą wymagającą ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych. Powyższe
projekty są, z punktu widzenia polskiej gospodarki, niezmiernie
pożądane: horyzont inwestycyjny tego rodzaju przedsięwzięć
wynosi co najmniej kilkanaście lat.
Pierwsze efekty wprowadzonych zmian stały się widoczne niemal
natychmiast: firma TRW z sektora motoryzacyjnego złożyła aplikację o grant na koszty inwestycji i otrzymała już w początkach
sierpnia pozytywną odpowiedź!
Kolejną istotną zmianą wprowadzoną do Programu jest obniżenie
jednego z parametrów inwestycji uprawniających do uzyskania

wsparcia w przypadku działalności badawczo-rozwojowej. Do tej
pory minimalnym progiem kwalifikującym firmę planującą projekt B+R, było utworzenie 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych
w wysokości min. 1,5 mln PLN. Dla wielu firm wymóg w zakresie wydatków inwestycyjnych w środki trwałe na tym poziomie
okazał się jednak dużym wyzwaniem. Zmieniony Program obniża
wymagany próg nakładów do 1 mln PLN. Jednocześnie uściślono
i doprecyzowano kategorie wydatków, które mogą być uznane
za koszty inwestycji. Do nakładów inwestycyjnych można zakwalifikować zakup środków trwałych (wyposażenie biura oraz
infrastruktura biurowa finansowana przez inwestora: umeblowanie, okablowanie; zakup komputerów, serwerów, drukarek oraz
innych środków trwałych) oraz zakup wartości niematerialnych
i prawnych. W ich skład wchodzą opłaty ponoszone na oprogramowanie komputerowe, licencje oraz patenty. W przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych należy pamiętać, iż ich
koszt może wynosić maksymalnie połowę wszystkich kosztów
inwestycji w przypadku dużych firm. Uregulowano również kwestię zaliczania do kosztów inwestycji najmu powierzchni biurowej
– ostatecznie wyłączono taką możliwość.

Ostatnią bardzo istotną zmianą, wprowadzoną w Programie, jest
rozszerzanie listy sektorów priorytetowych, czyli uprawnionych
do ubiegania się o wsparcie, o sektor rolno-spożywczy oraz biotechnologii, tzw. „zielonej”, czyli wykorzystywanej w rolnictwie,
jako trzeciej gałęzi biotechnologii kwalifikującej się do wsparcia.

Lipcowe zmiany, wprowadzone do Programu, są doskonałym
przykładem dostosowania obowiązujących rozwiązań do potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez inwestorów ubiegających się
o wsparcie w formie grantów rządowych.
no 5/2014 (September / October)
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Investment
incentives
– more friendly
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The Polish Information
and Foreign
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ul. Bagatela 12, 00-585
Warszawa,
tel. 22 334 98 75,
invest@paiz.gov.pl
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Invest in Poland Agency is focused on supporting
foreign investors who wish to conduct business
activities on the Polish market. The Agency helps
them at all the investment phases and with all the
necessary administrative procedures. The Agency
offer is complex – starting from consulting phase
when the optimum location is investigated up to postinvestment care.

Agency’s employees are also of an assistance as far as
competitive incentives package is concerned. PAIiIZ
has been named as the body responsible for dealing
with applications within the Programme of support
for significant investments for the Polish economy for
the years 2011-2020. The Minister of Economy set the
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Agency in charge of 2 out of 4 steps of the Programme
implementation, namely preparing the presentation
of the project and suggesting the amount of the
subsidy. It is worth underlining that Project Managers
employed by the Agency not only collect applications
filled in by the companies, but also explain all the
possible questions and doubts companies may have.
The 1st of July was an important day for all the potential
investors – on that day rules on the public aid within
all the European Union were changed. European
Commission has revised existing regulations and
made it coherent with the new multiannual financial
framework 2014-2020.

Investor

One of the most important changes was an update of the regional
aid map, that is the level of maximum admissible state aid intensity
for a given project, which is available in a specific area (provinces
in case of Poland). The state aid intensity is the maximum level of
public money in total investment cost. The level depends on the
wealth of a province, measured as a GDP per capita compared to
the EU average. Due to the fact that Poland denotes uninterrupted,
constant GDP growth over the last years, wealth indicator of
every province in Poland has increased. Hence, reductions
in state aid intensities, especially in better developed provinces.
In the previous multiannual financial framework, most of the Polish
provinces enjoyed 40 or 50% intensity (apart from Mazowieckie,
which statistically was the richest region and had 30% only).
Currently the levels are between 15 and 50%, with most of the
developed provinces being admitted 25% or 35%. Only Eastern
Poland provinces still enjoy the highest unchanged intensities.

Second important change was that the Council of Ministers
by request of the Minister of Economy adopted the law on the
amended ''Programme of support for significant investments
for the Polish economy for the years 2011-2020". The reason for
the change was that the Polish legislation needs to be consistent
with that of EU, in this case in term of rules on public aid, named
in the Guidelines on Regional State Aid for 2014-2020 and in
the Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June
2014 declaring certain categories of aid compatible with the
internal market in application of Articles 107 and 108 of the
Treaty.
Amended law introduces new instruments into the
Programme, which make the attractiveness of investment
incentives scheme in Poland more attractive. Increased
inflow of foreign direct investment is expected in the
aftermath of the above mentioned changes.

Until recently, the Programme envisaged two instruments for
R&D projects: these were job creation grant and investment
grant (laboratory fit out, testing machinces for R&D works).
The latter lacked specific criteria which would enable
making it most interesting. Current version of the updated
Programme specifies categories of the scoring procedure,
being the basis for the level of the subsidy recommendation.

The change is the reply to the needs of foreign companies
who run their R&D operations requiring substantial
investment outlays. Exactly this kind of projects is sought
after by the Polish authorities: investment timeframe in
this case is a long term one, which reconfirms long term
commitment by investors.
The first results of the change were to be spotted almost
instantly - the company TRW from the automotive sector
applied for the subsidy just the minutes after the amended
law entered into force, and successfully!

Another amendment in the Programme refers to the project
parameters that make the project eligible for the aid. Before
the change, R&D projects had to declare 35 new jobs for degree
holders and 1,5 mln PLN of investment outlays. Many companies
considered 1,5 mln PLN as a quite a high value in proportion
to the new jobs to be created. Changes in the Programme take
into account requests of the companies – investment outlays
threshold has been lowered down to 1 mln PLN. At the same
time, cost categories were specified and unified. What counts
towards investment outlays are tangible (fixed) assets: office
fit out, furniture, office infrastructure – cabling, purchase of
PCs, printers, servers and other fixed assets. Intangible assets
count as well – software, patents and licenses are deemed
eligible provided they don’t exceed 50% of the total cost for large
companies. Office rent issue has also been resolved and finally
decided on – from now on, office rents cannot be included into
investment costs.

The last important change in the Programme was the
enlargement of the list of sectors eligible for cash grants: food
– processing industry as well as “green” biotechnology (used
in agriculture) were added to the list of priority sectors. Green
biotech was the third branch, after white and red ones to be
added to that list.
Changes done in July are great example of addressing the needs
of companies interested in applying for incentives. Government
grants are now shaped in a way that meets expectations of our
Agency’s clients.
no 5/2014 (September / October)
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Szczecin strategicznym
centrum logistycznym
w zachodnio-północnej Europie
Szczecin zaczął w pełni wykorzystywać swój potencjał związany z lokalizacją, portami morskimi
oraz obecnością największych polskich i międzynarodowych armatorów. Położenie miasta zapewnia
doskonałą łączność i dostęp do rynków zbytu i zaopatrzenia w Polsce, Europie i na świecie. Bliskie
sąsiedztwo Skandynawii i Niemiec, doskonałe skomunikowanie z resztą zachodniej Europy oraz dostęp
do Morza Bałtyckiego poprzez drogi wodne sprawiają, że miasto ma ogromny potencjał, który od kilku lat
z powodzeniem rozwija. Najnowsze badania firm konsultingowych prognozują, że popyt na powierzchnie
magazynowe w Szczecinie będzie coraz większy.

Więcej informacji
Urzad Miasta Szczecin,
Wydział Obsługi
Inwestorów i Biznesu
tel. +48 91 424 5819
fax +48 91 424 5820
investor@
um.szczecin.pl

www.invest.szczecin.eu

www.szczecin.eu
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Strategiczna lokalizacja w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą oraz dostępnością powierzchni magazynowych i terenów produkcyjnych czynią Szczecin
niezwykle atrakcyjnym miejscem do lokowania
i rozwoju firm z branży logistycznej. Logistyka to
jedna z sześciu priorytetowych dla Szczecina branż,
obok energii odnawialnej, BPO, ICT, biotechnologii
i turystyki. Swoją siedzibę ma tu wiele firm i instytucji z sektora logistycznego, m.in.: Unity Line, Port
Szczecin-Świnoujście, Stowarzyszenie Zachodnio-pomorski Klaster Morski, Baltchem S.A., Macsped,
Raben, Magemar, V4L, DB Schenker, OT Logistics S.A.,
PKS Szczecin, C. Hartwig Szczecin Sp. z o.o., PEKAES S.A.

Szczecin jest kluczowym miejscem w Środkowo-europejskim Korytarzu Transportowym CETC
Route65, łączącym Skandynawię, Europę Środkową
oraz Europę Południową – aż do Morza Adriatyckiego. Korytarz CETC zajmuje powierzchnię ok. 230 000
km2. Na jego obszarze znajdują się ważne ośrodki
gospodarcze, węzły komunikacyjne, szlaki transportowe łączące Europę z państwami Bliskiego Wschodu
oraz Azji Centralnej. Środkowoeuropejski Korytarz
Transportowy obejmuje wszystkie gałęzie transportu, łącząc w sobie transport lądowy, kolejowy,
śródlądowy oraz morski. Porozumienie na rzecz jego
utworzenia zostało zawiązane w 2004 r. w Szczecinie.
Jednym z celów Inicjatywy CETC jest promowanie
i rozwój intermodalnych połączeń transportowych
oraz stymulowanie działań zmierzających do przenoszenia ładunków z dróg na multimodalne połączenia
morsko-lądowe, bardziej przyjazne dla środowiska
i człowieka.
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Siatka połączeń komunikacyjnych

Miasto posiada doskonałe połączenie z systemem autostrad Europy Zachodniej przez A6
i z nowymi drogami ekspresowymi i autostradami
w Polsce przez drogę ekspresową S3. Funkcjonują tu bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. do
Niemiec, Holandii, Czech. Najważniejsze linie kolejowe prowadzą z terminalu cargo Port Świnoujście
do Berlina, Wiednia i Sofii oraz na trasie: Hamburg – Berlin – Zachodniopomorskie – Gdańsk –
Kaliningrad – St. Petersburg. Na terenie Szczecina
znajduje się pełnomorski Port Szczecin-Świnoujście, który wraz ze Świnoujściem tworzy jeden
z największych w regionie Morza Bałtyckiego
uniwersalnych kompleksów portowych. Port
w Szczecinie oddalony jest od morza o 68 km.
Przejście torem wodnym z redy w Świnoujściu do
Szczecina trwa ok. 4 godziny. Port może przyjmować statki o zanurzeniu do 9,15 m i długości 215 m.
Jest to port o charakterze uniwersalnym.
W przyszłości planowane jest pogłębienie toru wodnego prowadzącego ze Świnoujścia do Szczecina do
12,5 m. Port w Świnoujściu może przyjmować statki o zanurzeniu do 13,2 m i długości do
270 m. Znajduje się tu największy w Polsce terminal
obsługujący suche ładunki masowe oraz terminal
promowy wyposażony w pięć stanowisk do obsługi
promów pasażersko-samochodowych. Port gwarantuje miastu dostęp do europejskiego systemu
żeglugi śródlądowej poprzez kanał Odra-Hawela
z Berlinem i porty rzeczne Europy Zachodniej, jest

Investor

także najważniejszym morskim portem tranzytowym dla Czech
i Słowacji. Położny jest na najkrótszej drodze morskiej łączącej
Skandynawię ze środkową i południową Europą oraz na morskim szlaku, który poprzez Bałtyk łączy Finlandię, Rosję oraz
kraje Pribałtyki z Niemcami i Europą Zachodnią.
Obecnie realizowana jest inwestycja polegająca na budowie
terminalu gazu skroplonego LNG (gazoportu) w Świnoujściu
o rocznej mocy przeładunkowej 5 mld m3. Budowa terminalu
LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu pozwoli na odbiór
gazu ziemnego z dowolnego kierunku na świecie, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Modernizacja infrastruktury

Miasto podejmuje szereg działań służących poprawie komunikacji i pobudzeniu rynku logistycznego, do których zaliczyć można
prowadzenie inwestycji drogowych w celu ułatwienia dostępu
do terenów inwestycyjnych i usprawnienia transportu, a także
wdrożenie w 2012 r. pierwszego w Europie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, informującego kierowców o czasie
dojazdu do centrum miasta i ewentualnych objazdach. Wprowadzenie systemu poprawiło płynność ruchu samochodowego o ok.
30%. Obecnie trwa budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju w celu usprawnienia komunikacji i połączenia lewobrzeżnej
z prawobrzeżną częścią Szczecina.
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost powierzchni magazynowych na terenie Szczecina oraz w jego okolicach. Dzięki strategicznemu położeniu miasta, jego infrastrukturze transportowej
oraz wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu rynku polskiego dla krajów Europy Zachodniej, wzrosło zapotrzebowanie
na usługi tego rodzaju. Według raportu CBRE, szacuje się że
popyt na powierzchnie magazynowe w rejonie Szczecina będzie
wzrastał. Powierzchnia oddana do użytku w 2013 r. wyniosła
6.900 m2 zaś popyt w 2013 r. to 29.500 m2.

Projekty logistyczne

North West Logistic Park to wewnątrzmiejskie centrum logistyczne w Szczecinie. W bliskim sąsiedztwie magazynu znajduje

się autostrada A6 (Szczecin – Berlin) oraz drogi szybkiego ruchu,
w tym trasa S3 (Świnoujście – Lubawka) oraz S6 (Goleniów – Kołobrzeg – Koszalin – Słupsk – Trójmiasto).

Centrum logistyczne w Szczecinie zlokalizowane jest w odległości 10 km od samego centrum miasta oraz 30 km od lotniska
w Goleniowie. Niewątpliwym atutem parku North West Logistic
Park jest bliskie sąsiedztwo granicy morskiej z krajami skandynawskimi, które coraz częściej wykazują zainteresowanie otwarciem własnych siedzib na obszarze Szczecina. Niniejsza lokalizacja umożliwi przyszłemu najemcy nawiązanie relacji partnerskich
i biznesowych z kontrahentami zarówno z kraju jak i zagranicy.

Docelowo centrum logistyczne w Szczecinie składać się będzie
z czterech magazynów o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej ponad 60 000 m2. Na podstawowe wyposażenie centrum
logistycznego w Szczecinie składa się (zależnie od budynku)
ogrzewanie gazowe i elektryczne oraz ruchome rampy. Magazyny posiadają nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe
w postaci systemu tryskaczy oraz klap dymowych.
Równie atrakcyjnie przedstawia się planowana infrastruktura
wokół centrum logistycznego w Szczecinie, w obrębie którego
znajdują się między innymi obszerne place manewrowe oraz liczne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Magazyn North West Logistic Park będzie w pełni ogrodzony, a inwestor dodatkowo gwarantuje 24-godzinną ochronę
obiektów magazynowych.

Centrum logistyczne w Szczecinie idealnie nadaje się na potrzeby nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego (w tym
do prowadzenia lekkiej produkcji). Może być też wykorzystana
z powodzeniem, jako magazyn wysokiego składowania lub jako
miejsce, gdzie powstanie nowoczesne wielofunkcyjne centrum
logistyczne.

Centra logistyczne są przejawem ciągłej ewolucji logistyki, która
staje się nową filozofią zarządzania, szansą i wręcz koniecznością w procesie współzawodnictwa firm na rynku dla zdobycia przewagi konkurencyjnej. Na rozwój regionu i poziom jego
konkurencyjności w olbrzymim stopniu wpływa wyposażenie
w infrastrukturę gospodarczą.
no 5/2014 (September / October)
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Szczecin: strategic
centre of logistics
in North-Western Europe
Szczecin has began to take full advantage of its potential related to the location, seaports and the presence
of the biggest Polish and international ship-owners. The city site offers excellent communications and
access to sales and supply markets in Poland, Europe and in the world. Immediate proximity of Scandinavia
and Germany, excellent transport connections with the rest of Western Europe and access to the Baltic Sea
through waterways have created favourable conditions for the city huge potential to successfully develop.
According to recent surveys conducted by consulting companies, the demand for warehouse space
in Szczecin will rise sharply.

More information
The City of Szczecin,
Investor and Business
Support Department
tel. +48 91 424 5819
fax +48 91 424 5820
investor@
um.szczecin.pl

www.invest.szczecin.eu

www.szczecin.eu
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The city strategic location combined with highly
qualified staff and availability of both warehouse
spaces and development areas make Szczecin an
unusually attractive place to invest and develop
for companies operating in the logistics industry.
Logistics is one of six priority sectors for Szczecin,
next to renewable energy, BPO, ICT, biotechnology
and tourism. Many companies and institutions from
the logistics sector are based here, including: Unity
Line, the Port of Szczecin-Świnoujście, the West
Pomeranian Maritime Cluster Association, Baltchem
SA, Macsped, Raben, Magemar, V4L, DB Schenker,
OT Logistics SA, PKS Szczecin, C. Hartwig Szczecin
Sp. z o.o, PEKAES SA.

Szczecin is a place of key importance for the Central
European Transport Corridor CETC – Route65
connecting Scandinavia, Central Europe and Southern
Europe up to the Adriatic Sea. The CETC Corridor
covers an area of approx. 230,000 km2. The Corridor
includes important economic centres, communication
nodes and transport routes connecting Europe
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with the Middle East and Central Asia. The Central
European Transport Corridor covers all modes of
transport, combining overland, rail, inland and sea
transport. An agreement on the establishment of
the Corridor was signed in 2004 in Szczecin. One
of the objectives of the CETC Initiative is to promote
and develop inter-modal transport connections and
stimulate activities aimed at transferring freight from
roads to multi-modal sea and overland connections,
which are more people- and environment-friendly.
Transportation system

The city is excellently connected with motorway
system in Western Europe (through the A6 motorway)
and with new two-lane expressways and motorways
in Poland (through the S3 expressway). Szczecin also
has direct rail links to various countries, including
Germany, the Netherlands and the Czech Republic.
The most important railway lines lead from the Port
of Świnoujście cargo terminal to Berlin, Vienna and
Sofia, and to the following cities on the route: Hamburg

Investor

– Berlin – Gdańsk – Kaliningrad – St. Petersburg. The Port
of Szczecin-Świnoujście is based within Szczecin limits
and is one of the largest all-purpose port complexes in the
Baltic Sea region. The Port of Szczecin is located 68 km from
the sea. It takes approx. 4 hours to get from the roadstead
in Świnoujście to Szczecin through the shipping lane. The
port can accommodate vessels 215 m long maximum
floating at draft up to 9,15 m. In the future, it is planned
to deepen the shipping lane leading from Świnoujście
to Szczecin to 12,5 m. The Port of Świnoujście, on the
other hand, is capable of accommodating vessels 270 m
long maximum floating at draft up to 13,2 m. It includes
Poland's biggest terminal for handling dry bulk cargo as
well as ferry terminal equipped with five sites to operate
passenger and automotive ferries. The port provides the
city with access to the European inland waterway system
through the Oder – Havel channel and river ports of
Western Europe; this is also the most important transit
sea port for the Czech Republic and Slovakia. The port is
located on the shortest sea route connecting Scandinavia
with Central and Southern Europe, and on the sea route
which connects Finland, Russia and the Baltic states with
Germany and Western Europe through the Baltic Sea.

demand for warehouse spaces in the Szczecin region will
continue to grow. The surface area available for rent in
2013 amounted to 6,900 m2, while the demand in 2013
was for 29,500 m2.

Modernization of infrastructure

The planned infrastructure around the centre of logistics
seems equally attractive: it will include, for instance,
extensive training yard (an area where drivers-to-be may
practise driving manoeuvres) and numerous parking
spaces for both cars and trucks. The North West Logistic
Park will be thoroughly fenced; furthermore, the investor
guarantees a 24-hour security on warehousing facilities.

Currently, Świnoujście LNG terminal is under construction.
This is going to be a liquefied natural gas import terminal
with regasification capacity of 5 billion m3 per year. The
construction of both the LNG terminal and the external
port in Świnoujście will allow the natural gas collection
from any part of the world, which will directly contribute
to the improvement of Poland's energy security.
The city takes a number of actions to improve
communications and help the logistics market grow,
such as: (i) making road investments in order to facilitate
access to development areas and improve transportation
capacity and (ii) implementing (in 2012) Europe's first
Integrated Traffic Management System informing drivers
about the time needed to get to the city centre and possible
detours. Implementation of the system has improved the
traffic flow of approx. 30%. Presently, the Szczecin Fast
Tram to boost communications and connect the rightbank and left-bank of Szczecin is under construction.

There has been a substantial increase in warehouse spaces
availability in Szczecin and its surroundings in recent
years. Due to strategic location of the city, its transport
infrastructure, accession of Poland to the European Union
and opening of Polish market to the countries of Western
Europe, the demand for such services has increased.
According to the CBRE report, it is estimated that the

Logistics-related projects

The North West Logistic Park is an intra-urban centre of
logistics in Szczecin. The A6 motorway (Szczecin – Berlin)
and two-lane expressways, including the S3 (Świnoujście
– Lubawka) and the S6 (Goleniów – Kołobrzeg – Koszalin
– Słupsk – Gdańsk – Gdynia – Sopot) run in the vicinity
thereof.
The Szczecin centre of logistics is located 10 km from the
city centre and 30 km from the Szczecin-Goleniów airport.
An undoubted advantage of the North West Logistic Park
is its close proximity of the sea border with Scandinavian
countries, which have been recently showing a growing
interest in establishing branch offices in Szczecin. Such
location will allow future tenants to establish partnershipbased and business relationships with clients from both
the country and abroad.
Ultimately, the centre of logistics in Szczecin will consist
of four warehouses of total area of over 60,000 m2. The
basic equipment of the centre will include (depending
on the building) gas and electric heating and mobile
ramps. Warehouses will be equipped with modern fire
protection measures, including fire sprinkler system as
well as smoke dampers.

The centre of logistics in Szczecin will work perfectly as
a modern manufacturing enterprise (also for the purposes
of light industry). Moreover, it might be successfully used
as a high-bay warehouse or as a up-to-date multi-purpose
centre of logistics.
Centres of logistics are a sign of the continuous evolution
of logistics, which is becoming a new philosophy of
management and an opportunity, if not necessity,
for companies competing on the market to gain
competitive advantage. Business-friendly infrastructure
considerably affects the Szczecin region growth and its
competitiveness.
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Innowacje – szansa
dla Poznania
Więcej informacji
Miasto Poznań, Biuro
Obsługi Inwestorów
Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

fax:+48 61 878 55 00,
tel: +48 61 878 54 28
inwestor@
um.poznan.pl

Poznań jest miastem nowoczesnych rozwiązań.
Dostępność bardzo dobrze wykształconej kadry naukowej oraz działalność parków technologicznych
determinuje powstawanie inwestycji charakteryzujących się innowacyjnością. Wszystko to sprzyja rozwojowi sektora B+R w Poznaniu. Decyzje
o otwarciu centrum badawczo-rozwojowego w sercu Wielkopolski podjęło wiele firm zagranicznych.
W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
znajdują się laboratoria amerykańskich firm Grace
Performance Chemicals (badania materiałowe
i chemiczne dla branży budowlanej) oraz Polaris
Laboratories (badania i analiza płynów przemysłowych). Również Samsung Electronics otworzył
swoje centrum badawczo-rozwojowe w Poznaniu,
w którym zajmuje się tworzeniem oprogramowania
związanego m.in. ze SMART TV oraz rozwiązaniami
mobilnymi. Placówka zlokalizowana jest częściowo
na terenie Politechniki Poznańskiej, a częściowo
w budynku biurowym Malta Office Park.

Szwajcarska firma HolidayCheck otworzyła w 2010 r.
swój oddział B+R w centrum Poznania. Jego zadaniem
jest rozwój niezależnego portalu turystycznego, na
którym znajdują się ponad 2 miliony opinii, zdjęć oraz
filmów na temat hoteli na całym świecie.

Mentor Graphics Polska to technologiczny lider
rynku Electronic Design Automation – automatyzacji projektowania w elektronice. Oprogramowanie
tworzone przez Mentor Graphics wykorzystuje nowatorskie rozwiązania ułatwiające projektowanie
urządzeń elektronicznych. W roku 2009 w stolicy
Wielkopolski powstało centrum B+R tej firmy.

Działające w Poznaniu od 2007 r. Centrum Rozwojowe Płynnych Produktów Żywnościowych firmy
Unilever to pierwszy globalny ośrodek badawczorozwojowy zajmujący się żywnością, zlokalizowany
28
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w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Centrum odpowiedzialne jest za opracowanie receptur,
procesów produkcyjnych oraz opakowań dla zup,
sosów i ketchupów, znanych pod takimi markami,
jak: Knorr, Hellmann's, Bertolli, Unox czy Tortex.
W tym samym roku w Poznaniu powstało centrum
badawczo-rozwojowe amerykańskiej firmy Wikia,
które pracuje głównie nad rozwojem oprogramowania, umożliwiającego wygodne tworzenie oraz
edycję stron każdemu internaucie.

Ważnym elementem wspierającym rozwój tego
typu projektów są parki technologiczne – najbardziej organizacyjnie i koncepcyjnie rozwinięty typ
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Zadaniem parków jest wspomaganie młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój
produktów i metod wytwarzania w technologicznie
zaawansowanych branżach, a także optymalizacja
transferu technologii oraz wprowadzenie w życie
rezultatów badań naukowych. W swoich strukturach, park technologiczny zazwyczaj obejmuje:

◆

instytucje naukowo-badawcze,

◆	instytucje oferujące usługi doradcze i szkoleniowe,
◆
◆

dostęp do funduszy wysokiego ryzyka,
infrastrukturę biurową oraz technologiczną.

W Polsce parki rozpoczęły swoją działalność
w połowie lat 90-tych, obecnie działa ich około 60.
Pierwszym, który powstał w Polsce jest Poznański
Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Misją utworzonego w 1995 r. PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych,
a przez to stymulacja rozwoju Wielkopolski. PPNT
wykorzystuje także możliwości współpracy międzynarodowej i aktywnie wspiera przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne technologie
i rozwiązania.

Investor

W PPNT ulokowanych jest ponad 50 instytucji
(przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje i stowarzyszenia), działających w różnych branżach.
http://www.ppnt.poznan.pl/

Pierwszym, niepublicznym i największym parkiem
technologicznym w Polsce jest Nickel Technology
Park Poznań, który mieści polskie i zagraniczne firmy z innowacyjnych branż. Park składa się
z budynków biurowych, biurowo-laboratoryjnych
oraz hal magazynowych i koncentruje się głównie
na projektach ICT oraz biotechnologicznych. NTPP
wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjnych pomysłów poprzez różnego rodzaju projekty,
m.in.:

Nickel Inkubator,
Capital_LINK,
◆ Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska,
◆ Nickel BioCentrum.
http://www.ntpp.pl/
◆
◆

Kolejny park to Poznański Park TechnologicznoPrzemysłowy prowadzony przez Wielkopolskie
Centrum Wspierania Inwestycji, spółkę, której jedynym udziałowcem jest miasto Poznań. Misją PPTP
jest umocnienie pozycji miasta oraz regionu, jako
wiodącego ośrodka innowacji w Polsce, poprzez
rozwój innowacyjnych gałęzi gospodarki.
http://www.pptp.pl/

Eureka Technology Park to, zlokalizowany
na terenie aglomeracji poznańskiej, ośrodek innowacyjnych rozwiązań i technologii. Misją Eureka
Technology Park jest stworzenie innowacyjnego
środowiska rozwoju, gdzie zarówno osoby z pomysłem na biznes, jak i przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, mogą uzyskać kompleksowe
wsparcie w zakresie doradztwa, finansowania oraz
transferu wiedzy. Park to ponad 5000 m2 w niewielkiej odległości od węzła komunikacyjnego Poznań-Zachód (A2/S5/S11). Eureka Technology Park jest
partnerem Microsoft oraz Intel.
http://www.eureka-tp.pl/
Nobel Tower Centrum Zaawansowanych Technologii to nowoczesny park naukowo-technologiczny znajdujący się w samym centrum Poznania.
Dysponuje przestrzeniami biurowymi i laboratoryjnymi. Park realizuje przedsięwzięcia w ramach
działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 poprzez:

◆	budowę

parku naukowo-technologicznego na terenie Wielkopolski,
◆ wsparcie nowopowstających firm,
◆ rozwój firm innowacyjnych,
◆ wprowadzenie nowych usług,
◆ zwiększenie zatrudnienia w Wielkopolsce.
http://www.nobeltower.pl/
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More information
City of Poznań,
Investor Relations
Department

Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

fax: +48 61 878 55 00,
tel: +48 61 878 54 28
inwestor@
um.poznan.pl

Innovations
– opportunity for Poznan
Poznań is a city of modern solutions. The availability of well-educated academic staff and business
technology parks determines implementation of
innovative investments. All that creates favourable conditions for the development of R&D sector
in Poznan. Many foreign companies have decided
to open their R&D centres in the heart of Wielkopolska region.
Poznan Science and Technology Park of the Adam
Mickiewicz University Foundation is a home to
laboratories of American companies Grace Performance Chemicals (material and chemical research
for construction industry) and Polaris Laboratories (testing and analysis of industrial liquids).
Also, Samsung Electronics opened its R&D centre

30

nr 5/2014 (wrzesień / październik)

in Poznań, in order to support creation of software
related to SMART TV and mobile solutions. The facility is located partly in the grounds of Poznan University of Technology, and partly in the office building of Malta Office Park.

In 2010, the Swiss company HolidayCheck opened
its R&D department in Poznan city centre. Its task is
to develop an independent tourist website, containing more than 2 million opinions, photos and videos
on hotels around the world.
Mentor Graphics Polska is a technology leader
in the Electronic Design Automation market. The
software developed by Mentor Graphics makes use
of innovative solutions which facilitate the design

Investor
of electronic devices. In 2009, the company established its R&D centre in the capital of Wielkopolska.
Centre of Excellence Liquid Foods run by Unilever,
operating in Poznań since 2007, is a first global
R&D centre dealing with food products, located in
the region of Central and Eastern Europe. The Centre is responsible for developing recipes, production processes and packaging for soups, sauces and
ketchups, under such brands as Knorr, Hellmann's,
Bertolli, Unox or Tortex.

In the same year, the R&D centre of the American
company Wikia was opened, which is mainly working on the development of software to enable convenient creating and editing web pages by Internet
users.

Important role in supporting development of such
projects is played by technological parks - best
developed type, in organizational and conceptual
terms, of innovation and entrepreneurship centres.
The purpose of the parks is to support young innovative companies focused on the development of
products and production methods in high-tech industries, as well as to optimize technology transfer
and implementation of research results. Technology
park usually includes the following within its structure:
◆

research institutions,
providing training and consulting
services,
access to venture capital funds,
office and technology infrastructure.

◆	institutions
◆
◆

In Poland, such parks began to operate in the mid
90’s. Currently, there are around 60 of them. The
first park of this type created in Poland was Poznan
Science and Technology Park Adam Mickiewicz
University Foundation. The mission of Poznan
Science and Technology Park, established in 1995,
is to assist in the commercialization of scientific
and technological research, and thereby stimulate
development of Wielkopolska. Poznan Science and
Technology Park avails of international cooperation
opportunities and actively supports the companies
which implement innovative technologies and
solutions.
There are more than 50 institutions based in Poznan
Science and Technology Park (companies, research
and development institutions, foundations and
associations), operating in different industries.
http://www.ppnt.poznan.pl/

The first largest private technology park in Poland is
Nickel Technology Park Poznań, where Polish and
international companies of innovative industries
are located. The park consists of office and laboratory buildings and warehouse facilities. It focuses primarily on projects related to ICT and biotechnology.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biotechnologia NTPP
supports development of entrepreneurship and innovative ideas through various projects, e.g.:

Nickel Incubator,
Capital_LINK,
◆ BIOREGION Wielkopolska Association,
◆ Nickel BioCentrum.
http://www.ntpp.pl/
◆
◆

Another one is Poznan Technology Industrial Park
run by Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji (Wielkopolska Investment Support Center Ltd),
a company with the City of Poznan as a sole shareholder. The mission of Poznan Technology Industrial
Park is to strengthen the position of the city and the
region as the leading centre of innovation in Poland,
through development of innovative economy sectors.
http://www.pptp.pl/
Eureka Technology Park is the centre of innovative solutions and technologies, located in Poznan
agglomeration. The mission of Eureka Technology
Park is to create innovative development environment, where both people with ideas for business
and businesses at every stage of development can
get comprehensive support within the scope of consulting, financing and transfer of knowledge. The
park, with the area of more than 5,000 m2, is located
within a short distance from Poznań-West transportation hub (A2/S5/S11). Eureka Technology Park
is a partner of Microsoft and Intel.
http://www.eureka-tp.pl/
Nobel Tower Advanced Technology Centre is
a modern science and technology park located
in Poznan city centre. It provides office and laboratory
spaces. The park implements projects under Measure
1.4 "Support for projects related to the Regional Innovation Strategy" of the Wielkopolska Regional Operational Programme for years 2007-2013 through:
◆	construction

of science and technology park
in Wielkopolska,
◆ support for start-up companies,
◆ development of innovative companies,
◆ introduction of new services,
◆ increasing employment in Wielkopolska.
http://www.nobeltower.pl/
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Kierownik Projektu
w sektorze BPO/SSC

Więcej informacji
www.
investinpomerania.pl

Pomorskie inicjatywy edukacyjne
– jak zabezpieczyć zrównoważony
rozwój kluczowych sektorów
gospodarki Pomorza?
Konsekwencją rozwoju gospodarczego jest rosnące
zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowaną kadrę.
Planowanie i wdrażanie odpowiednich działań w obszarze programów szkoleniowych i dostosowywania
systemu edukacji do potrzeb rynku wydaje się więc
być kluczem do zabezpieczenia stabilnego wzrostu
poszczególnych gałęzi gospodarki. Pomorze dzięki
efektywnej współpracy środowiska biznesowego,
instytucji edukacyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu już od wielu lat, z sukcesem wdraża programy
szkoleniowe ściśle skierowane do poszczególnych
sektorów gospodarki. W 2014 r., po sukcesie BPO
Education Center – programu dedykowanego firmom
z sektora BPO/SSC, Invest in Pomerania inicjuje kolejny projekt edukacyjny – Pomorski Smart-Up, który
swym zasięgiem obejmie wszystkie kluczowe dla gospodarki regionu sektory.
Sukces BPO Education Center

W 2012 roku sektor BPO/SSC w Trójmieście doznał
poważnego impulsu wzrostowego w postaci wejścia
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na rynek kilku nowych centrów takich jak WNS, OiE
Support, Metsa czy Bayer, planujących stworzenie
znacznej liczby różnorodnych, specjalistycznych
miejsc pracy. Pojawienie się nowych projektów
zbiegło się w czasie ze wzrostem zatrudnienia
w działających już na pomorskim rynku firmach
reprezentujących sektor BPO/SSC.

Aby zapewnić możliwości zrównoważonego rozwoju
dla wszystkich firm reprezentujących sektor, partnerzy inicjatywy Invest in Pomerania wraz ze środowiskiem biznesowym (zwłaszcza z członkami Pomorskiego ABSL), podjęli kroki mające na celu stworzenie
narzędzi edukacyjnych zwiększających podaż wykwalifikowanej kadry na lokalnym rynku.

Inicjatywa miała na celu przede wszystkim stworzenie efektywnego narzędzia szkoleniowego, przygotowującego kandydatów do pracy na stanowiskach
młodszych specjalistów w firmach sektora BPO/SSC.
Kursy przygotowujące kandydatów w sposób szybki
i efektywny, okazały się odpowiedzią na wciąż rosnące
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zapotrzebowanie rynku na osoby z określonymi umiejętnościami. Dynamicznym i kooperatywnym partnerem po stronie edukacyjnej została Sopocka Szkoła
Wyższa, która bardzo szybko zbudowała program
szkoleń i rozpoczęła prowadzenie kursów. Taki właśnie początek miało BPO Education Center.

Po każdej z dotychczasowych trzech edycji kursów
w ramach BPO Education Center o specjalizacji
Finanse i Rachunkowość ulepszano zarówno program,
jak i współpracę między partnerami projektu. Wyniki
wszystkich edycji udowodniły słuszność i efektywność
koncepcji. Łącznie 82% absolwentów zostało zatrudnionych w firmach sektora BPO/SSC. Co istotne, wszyscy kursanci BPO Education Center są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy.
Na sukces projektu złożyło się kilka czynników, takich
jak bliska współpraca twórców Centrum na etapie
selekcji kandydatów oraz tworzenia i podwyższania
poziomu zarówno zajęć teoretycznych, jak i staży.
Bezpośrednie zaangażowanie w prowadzenie niektórych przedmiotów fachowców z firm, takich jak: Arla,
Bayer, Energa, Geoban, Hempel, Lotos, Metsa, Wipro
czy Sony Pictures zadecydowało o wysokiej jakości
szkoleń. Podniosło także wartość praktyczną kursu
i poziom zaangażowania kursantów mających stać się
młodymi specjalistami w tych właśnie firmach.
Dalsze kroki

Sprawdzony i skuteczny schemat szkolenia doczeka
się kontynuacji w kolejnych semestrach i będzie nadal
oferował bezrobotnym szansę zdobycia zatrudnienia. Jednakże BPO Education Center jest pierwszym
krokiem do zaspokojenia rosnących potrzeb sektora
BPO/SSC.

Wybrana i przetestowana formuła daje znaczne możliwości. W nadchodzącym roku akademickim pod egidą
Invest In Pomerania, firmy z Pomorza mają okazję
wziąć udział w odsłonie nowego projektu edukacyjnego pod nazwą Pomorski Smart-Up. Tym razem również to specjaliści z firm wraz z instytucją szkoleniową
ustanowią dedykowane dla konkretnego sektora (np.
dla BPO/SSC: Customer Service, F&A, Logistyka) programy edukacyjne po to, by wybranych kandydatów
wspólnie wyszkolić i przygotować do sprawnego objęcia nowych stanowisk w centrach usług biznesowych.

Działy HR oraz managerowie będą mogli w praktyce obserwować kandydatów pracujących na docelowych stanowiskach pracy. Przekonać się czy,
oprócz wymaganych umiejętności i wiedzy, adepci
mają również odpowiedni zestaw cech i nastawienie pasujące do poszukiwanego profilu – co jest
trudne do osiągnięcia w przypadku typowego procesu rekrutacji.

Nowością będzie znacznie poszerzona grupa docelowa kandydatów obejmująca wszystkie osoby
z województwa pomorskiego, które nie ukończyły
trzydziestego roku życia, pozostające w chwili
przystąpienia do kursu bez pracy. Akcja informacyjna obejmie więc nie tylko Trójmiasto, ale także
mniejsze miejscowości na mapie województwa,
stwarzając młodym ludziom doskonałe możliwości
do atrakcyjnej relokacji.
Szerszy zakres kluczem do sukcesu

Ogromnym krokiem naprzód nie będzie jednak
tylko większa dywersyfikacja nauczanych specjalności w ramach dwóch sektorów (BPO/SSC i IT),
czy aktywizacja zawodowa szerszych kręgów osób,
a fakt rozszerzenia działalności na dodatkowe trzy
kluczowe gałęzie gospodarki: ICT, produkcja i logistyka. W założeniu projekt ma bowiem wspierać
wszystkie sektory wysokiej szansy i zabezpieczyć
możliwości zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwom je reprezentującym.
Firmy zainteresowane wzięciem udziału w pilotażu będą, jak zwykle, miały okazję wpłynąć na całokształt oferowanych szkoleń, ale przede wszystkim
szybciej wprowadzić w swoje struktury ten skuteczny sposób pozyskiwania nowych lecz w pełni
gotowych do objęcia swoich stanowisk pracowników.

BPO Education Center oraz Pomorski Smart-up są
elementami zakrojonej na szeroką skalę akcji edukacyjnej, której celem jest zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla przyszłej kadry firm z kluczowych
sektorów gospodarki. Dzięki tego typu projektom
liczba absolwentów wzrośnie kilkukrotnie stanowiąc odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie
rynku i zabezpieczając możliwości wzrostu dla firm
z kluczowych sektorów gospodarki Pomorza.
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Pomeranian education
initiatives – how to secure
a harmonic growth in the key
sectors of Pomeranian economy?
The consequence of economic development
is the growing demand for highly specialized staff.
Planning and introducing appropriate actions in
the training program field, as well as adjusting the
Education System to the market’s needs seems
to be the key for securing stable growth in particular
sectors of the economy. Thanks to the effective
cooperation between the business, education
institutions and business support organizations
Pomerania has been successfully implementing
training programs dedicated to particular sectors
of the economy. In 2014 – after the success of
BPO Education Center – a program created for
the BPO/SSC sector, Invest in Pomerania initiates
its next education project – Smart-Up, which will
reach all key sectors of Pomeranian economy.
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BPO Education Center success
In 2012 the BPO/ SSC sector in Tri City experienced
a significant growth impulse through introducing
a few new centers like WNS, OiE Support, Metsa
or Bayer which were projecting numerous diverse
and specialized employments. Simultaneously
companies from the sector already present in the
region continued their planned recruitment.

To ensure potential for a balanced development
of all these companies, partners of Invest in
Pomerania initiative together with the sector’s
business representatives (especially local ABSL
members) commenced actions to create education
instruments enlarging the supply of qualified staff
in the local market.
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This initiative was aimed primarily at creating
an effective training instrument preparing
candidates to work in junior specialist positions
in BPO/SSC centers. Courses schooling participants
in a fast and efficient manner answered the
ever-growing market’s demand for individuals
possessing specific skill sets. Sopot School
of Applied Science became the highly dynamic
and cooperative partner on the education side
of the project – swiftly created the courses
program, and started the trainings. This is how
BPO Education Center was founded.

After each of three editions of BPO Education
Center courses in Finance & Accounting both the
program and the cooperation between the project’s
partners were evaluated and improved. Aggregate
results verified the validity and effectiveness of
the concept. A total of 82% graduates became
employed in BPO/SSC companies. What’s essential
– all BPO Education Center trainees are primarily
registered in the Unemployment Office.

The project’s success was the sum of factors like: close
cooperation between the Center’s founders on all
stages from candidate selection, through building the
program, to constant improving intrinsic essential
and practical values. Directly engaging in lecturing
several subjects specialists from companies like
Arla, Bayer, Energa, Geoban, Hempel, Lotos, Metsa,
Wipro or Sony Pictures determined the high quality
of schoolings. It also increased the practical value of
the course and the participants’ level of engagement
with their future possible employers.
Further steps

Tested and efficient training scheme will have
a follow-up in upcoming semesters and will
continue offering an employment chance for the
unemployed. BPO Education Center is however
the first step to fulfill the needs of BPO/SSC sector.

The chosen and proven model presents significant
prospects. Next academic year – following Invest
in Pomerania’s lead – Pomeranian companies have
a chance to participate in the new training project
Pomeranian Smart-Up. As before specialists from
the companies, together with an educational
institution, will establish programs dedicated

for exact sectors (for the BPO/SSC: Customer
Service, Finance & Accounting, Logistics) together
preparing candidates to proficiently fill their
positions in BPO/SSC centers.

HR departments and managers will be able
to observe candidates working in their future
stations. Find out if apart from possessing the
necessary skills they also have the desired abilities
and attitude matching the sought profile – no
typical recruitment process can offer this level of
insight.
A novelty in the process shall be a widened
scope of target candidates – encompassing all
Pomeranian residents under thirty, who will
remain unemployed while enrolling in the course.
PR and information action shall therefore include
not only Tri City, but also smaller cities and towns
in the region, highlighting attractive relocation
opportunities for young people across Pomerania.
Wider scope- the key to success

A great leap forward will not only be the bigger
diversification of tutored specialties for two
sectors (BPO/SSC and ICT), or professional
activating of wider circles, but the fact of stretching
the initiative to further three key sectors of the
economy: transport, logistics and light chemistry.
The project is assumed to support all priority
sectors and secure the potential for harmonic
growth for companies representing them.

As usual companies interested in participating
in the pilot will have a chance to influence
the ensemble of offered trainings, but foremost
will be able to implement this highly efficient
way of sourcing new, but already fully capable
and operational employees.

BPO Education Center and Pomeranian Smart-Up
are the elements of wide-scale educational action,
which aim is to ensure specialized trainings for
future staff in key sectors’ companies. Thanks
to these projects the volume of graduates will
multiply, becoming the answer to the market’s
ever-growing demand and securing growth
opportunity for companies from key sectors
of Pomeranian economy.
no 5/2014 (September / October)

35

Inwestor

Kreatywność siłą napędową
przedsiębiorczości Lublina
Więcej informacji
Wydział Strategii
i Obsługi Inwestorów,
Urząd Miasta Lublin
www.lublin.eu

Podstawą aktywności miasta w obszarze wspierania
przedsiębiorczości jest budowanie sieci współpracy na
styku świata nauki, kultury i biznesu. Bycie partnerem
w biznesie to dla Miasta Lublin nie tylko hasło, ale
również codzienna praktyka. Dzięki stworzonej
przed dwoma laty Strategii Rozwoju Lublina na lata
2013-2020 i jej systematycznemu wdrażaniu, Lublin
rozpoczął proces kreowania warunków sprzyjających
rozwojowi przedsiębiorczości, prowadzenia działalności biznesowej oraz inwestowania w mieście. Jednym
z największych wyzwań tego procesu jest budowa
i efektywne stymulowanie ekosystemu miejskiej
przedsiębiorczości skoncentrowanego na licznie reprezentowanych przemysłach kreatywnych.
W swoich planach Lublin odwołuje się do myśli kanadyjskiego socjologa, twórcy pojęcia „klasy kreatywnej”
Richarda Floridy, dowodzącego, że najbardziej progresywnie rozwijają się miasta, skupiające najbardziej kreatywne, dynamiczne jednostki – miasta, które oferują
swoim mieszkańcom wysoki standard życia, ciekawe
rozrywki, a przede wszystkim swobodę w realizacji
pasji i planów zawodowych. Klasa kreatywna, mająca tendencje do skupiania się i tworzenia społeczności, poszukuje na miejsce swojego zamieszkania tzw.
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kreatywnych centrów – miast otwartych, różnorodnych,
wieloetnicznych, a nade wszystko tolerancyjnych. Miasta te zapewniają im nie tylko wysoki komfort życia
oraz infrastrukturę, lecz przede wszystkim przyjazną
atmosferę oraz twórczy klimat społeczny i przedsiębiorczy, inspirujący do rozwoju osobistego i zawodowego.
W dużej mierze to sprzyjające warunki motywują do
tworzenia miejsc pracy i rozwoju biznesów niezbędnych dla funkcjonowania ekosystemu gospodarczego.
W konsekwencji, dobrze rozwinięty ekosystem gospodarczy przyciąga duże inwestycje. Ambicją Lublina jest
stanie się takim miejscem.
Twórczym przykładem działań wykorzystujących
potencjał kreatywny tkwiący w Lublinie jest projekt
„Kreatywni”, realizowany przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. – Jego podstawowym celem była identyfikacja kreatywnych lublinian
prowadzących działalność oraz tworzących unikalne,
nieszablonowe rozwiązania, a następnie prezentacja ich
pracy jako przykładu dobrych, rynkowych praktyk inspirujących innych do działania. Ich aktywność jest dowodem
na istnienie ogromnego potencjału tkwiącego w małym
biznesie, będącym naturalną przestrzenią rozwoju dla najbardziej pomysłowych i aktywnych – mówi Mariusz Sagan,
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dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Projekt z sukcesem realizowany przez
miejskich urzędników od dwóch lat, co roku gromadzi
12 kreatywnych przedsiębiorców i twórców, którzy ze
swojej pasji uczynili sposób na życie i zarabianie pieniędzy. Każdy z zaproszonych uczestników bierze udział
w rozbudowanej sesji zdjęciowej, której rezultatem są
ujęcia portretowe oraz fotoreportaż na temat procesu
twórczego, miejsca pracy i jej ostatecznego produktu.
Sesjom towarzyszą także pogłębione wywiady, w wyniku których powstają krótkie etiudy filmowe. Prezentacja
kreatywnych lublinian odbywa się podczas wiosennego
wernisażu, który każdorazowo gromadzi ponad 300 osób, chcących
poznać tych wyjątkowych ludzi.
Przez kolejny rok składająca się
z 24 plansz wystawa podróżuje po
Polsce i Europie, promując lubelskich „Kreatywnych” na festiwalach,
w galeriach, uniwersytetach i inkubatorach przedsiębiorczości.
Pośród Kreatywnych 2014 znaleźć
można zarówno nietuzinkowych
baristów, założycieli kawiarni
w centrum Lublina, jak i twórcę
kopii mundurów historycznych,
szyjącego mundury m.in. na zamówienie producentów filmowych
z całego świata. Bohaterkami są:
artystka cukiernictwa, twórczyni
różdżek czy producent płyt low-fi wytwarzanych m.in. z wosku
pszczelego. Trudno jednak nie zwrócić uwagi na silny
akcent technologiczny projektu: robotyka medyczna, grafika koncepcyjna, elektronika czy mechanika.
To ważne, a z roku na rok, coraz ważniejsze sektory
działalności lubelskiej klasy kreatywnej.

Projekt stanowi namacalny dowód istnienia lubelskiej
klasy kreatywnej, tworzonej przez nietuzinkowych
profesjonalistów, których talent stanowi źródło dla
twórczego rozwiązywania problemów, poszukiwania
innowacyjnych rozwiązań, a w konsekwencji komercjalizacji pasji. Jest także elementem łączącym praktykę
wspierania przedsiębiorczości z jedną z kluczowych tez
Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 głoszącą,
że kreatywność stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego miasta. W Lublinie teza ta znajduje potwierdzenie w zauważalnym wzroście przedsiębiorczości,
dowodząc istnienia ekosystemu, który pozwala przekuć

kapitał ludzki w wartość ekonomiczną, wykorzystując
potencjał tkwiący w kreatywności oraz determinujących ją trzech siłach napędowych wzrostu gospodarczego: technologii, talentach i tolerancji.
To właśnie kapitał ludzki jest jednym z kluczowych
atutów miasta. Wysoki poziom potencjału akademickiego stanowi istotny czynnik wspomagający rozwój
gospodarczy Lublina. Na 10 wyższych uczelniach studiuje tu ok. 75 tys. osób, w tym ponad 3 tys. obcokrajowców, co lokuje miasto na trzeciej pozycji w Polsce
pod względem internacjonalizacji uczelni – parametr

niezwykle istotny z punktu widzenia wzmacniania
tolerancji na inność, będącą podstawą skutecznego
umiędzynarodowienia miasta. Te same statystyki stawiają miasto w pozycji jednego z krajowych liderów
pod względem relacji liczby studentów do całościowej
populacji miasta. Na lubelskich uczelniach licznie reprezentowane są kierunki realizujące zapotrzebowanie branży BPO/SSC na pracowników: filologie obce
studiuje łącznie 3,3 tys. osób, ekonomię 3 tys., finanse i rachunkowość 2,2 tys., a kierunki informatyczne
2,3 tys. osób. Daje to łączną liczbę 10,8 tys. wykwalifikowanych, potencjalnych pracowników i zapewnia
przyszłym inwestorom niemal nieograniczone możliwości w zakresie dostępności kadry właściwej dla
profilu prowadzonej działalności. Stanowi to również
olbrzymi potencjał dla rozwoju małej, kreatywnej
przedsiębiorczości i nowoczesnych usług – istotnego
uzupełnienia wielkiego biznesu.
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Creativity as a vehicle
for economy in Lublin
More information
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www.lublin.eu

38

The core of municipal activity related to the support
of entrepreneurship is to build cooperation networks
at the intersection of science, culture and business. For
the City of Lublin, acting as a business partner is a daily
practice rather than just a slogan. Thanks to the Lublin
City Development Strategy for years 2013-2020, adopted 2 years ago and its gradual implementation, Lublin
began the process of nurturing favorable conditions for
the development of entrepreneurship, business operation and investment. One of the greatest challenges
in this process is the establishment and effective stimulation of the municipal entrepreneurship ecosystem
focused on the numerous creative industries.

In its planning, Lublin refers to the ideas of Richard
Florida, a Canadian sociologist, who coined the phrase
of “creative class”. According to him, the cities enjoying
the most progressive growth are the ones able to attract
creative and dynamic citizens and to offer its inhabitants high standard of living, original entertainment
and above all freedom in indulging their passions and
realizing carreer plans. Creative class, which tends to
cluster and form communities, seeks so-called creative
centers, i.e. openminded, diversified, multiethnic and
above all tolerant cities to settle in. The cities are able to
ensure not only high living standards and availability of
infrastructure but also friendly atmosphere and creative social climat, inspiring for personal and professional
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development. It is chiefly favorable conditions which determine the creation of jobs and growth of businesses
which together form and stimulate the economic ecosystem. As a consequence, the well-developed economic
ecosystem attracts more large-scale investments.
Lublina aspires to become such a place.

One example of initiatives exploiting the creative potential of Lublin is the project “Kreatywni” (“The Creative”),
carried out by Strategy and Investor Assistance Department of the Lublin City Hall. – Its main goal was to identify the creative Lubliners who run a business and create
unique, out-of-the-box solutions and later to present their
work as an example of good commercial practices inspiring other initiatives. Their activity proves that the small
businesses, which are a natural space for development for
the most active and creative individuals, show enourmous
potentia – said Mariusz Sagan, the head of the Strategy
and Investor Assistance Department of the Lublin City
Hall. The project, which has been successfully carried
out by the Lublin Municipality for 2 years now, each
year presents 12 creative entrepreneurs and craftspeople who managed to translate their passion into a way
of earning their living. Each of the participants takes
part in a large photo shooting session whose result are
their portraits and a photo coverage on the work process, the workshop or workplace and the final product.
The sessions are accompanied by in-depth interviews,

Investor
which are documented in the form of short videos. The
presentation of the creative Lubliners takes place during
a spring vernissage which yearly attracts over 300
people willing to get acquainted with these exceptional
people. In the following year, the exhibition composed of
24 boards travels around Poland and Europe, promoting
“The Creative” from Lublin at various festivals as well
as in galleries, at universities and startup incubators.

confirmation in a noticeable increase of new companies.
This also testifies to the fact that there exists an ecosystem which allows to transform the human capital into
economic value using the potential inherent in creativity
as well as its three determinants and drivers of economic growth: technology, talent and tolerance.

Among the creative of 2014 one can find both remarkable baristas, founders of a coffee house in the centre of
Lublin, and the producer of military uniform replicas,
catering for the film industry worldwide. The protagonists of the exhibitions are artist confectioner, wand
maker and producer of low fi discs made from i.a. beeswax. It is however difficult not to notice the strong
technological accent of the project: medical robotics,
conceptual graphics, electronics and mechanics are
widely represented. Each year they are becoming more
and more important operation sectors of the Lublin
creative class.

tant factor supporting the economic development of the
city. Currently, in 10 higher education institutions
there are ca. 75,000 students including 3,000 foreigners, which places Lublin on the 3rd place in Poland
in terms of the internationalization of universities.
This parameter is also crucial to increase tolerance for
otherness, which is the basis for Lublin to become a multicultural and multilingual metropolis. The above statistics also position Lublin among the leaders in terms
of student-to-city population ratio. At the universities,
faculties meeting the expectations of BPO/SSC sector
employers are widely represented. There are i.a. 3,300
students at foreign language faculties, while over 3,000
people study Economics, 2,200 Finance and Accounting
and over 2,300 people Computer Science. This adds up
to a total of over 10,800 qualified employees and provides the future investors with limitless opportunities
related to the recruitment of talent corresponding to the
profile of their companies. These young talents also present grand potential for the development of small and
medium creative enterprises as well as modern services
– an important supplement to large businesses.

The project is a tangible evidence to the existence of
creative class in Lublin formed by extraordinary professionals whose talent is a source of creative solutions,
inspiration for innovative projects and a way to earn
their living out of their passion. It is also an element linking the practice of entrepreneurial support with one of
the key thesis of the Lublin Development Strategy for
2013-2020, namely that creativity is the vehicle for economic growth of the city. In Lublin, the thesis finds its

It is the human capital which is one of the key advantages of Lublin. The high academic potential is an impor-
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Duże sumy z Łodzi
pozdrawiają
młodych z ikrą!
Więcej informacji
Biuro Obsługi
Inwestora

ul. Piotrkowska 104a
90-926 Lódź

tel.: +48 42 638 59 39
fax: +48 42 638 59 40
e-mail:
boi@uml.lodz.pl

Młodzi, ambitni, znający język – taki jest profil
kandydatów poszukiwanych przez firmy w Łodzi.
W łódzkich centrach outsourcingu czeka na nich
ścieżka kariery umożliwiająca rozwój zawodowy
i zdobycie doświadczenia. Dążenie do osiągnięcia sukcesu w połączeniu z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
to główny powód, dla którego coraz więcej osób
decyduje się na przeprowadzkę do Łodzi.
Ci, którzy podjęli taką decyzję, podkreślają unikalny charakter naszego miasta i zwracają szczególną uwagę na jakość życia, pozwalającą na rozwój
kariery i swoich pasji. Sylwetki pracowników łódzkich firm, którzy podjęli decyzję o zamieszkaniu
w Łodzi, poznamy dzięki spotom promocyjnym,
które na jesieni pojawią się w ogólnopolskiej telewizji. Ich wspólnym elementem będą pozdrowienia z Łodzi – np. takie jak to w tytule.

Łódź kusi różnorodnością rynku pracy w sektorach
priorytetowych, zwłaszcza w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. W tym trzecim co do wielkości mieście w kraju (ponad 711 tys. mieszkańców) sektor BPO/IT jest ważną gałęzią gospodarki
– w branży pracę znalazło już ponad 14 tysięcy osób.
Realizacja nowych projektów przez łódzkich inwestorów powoduje zwiększenie zatrudnienia.
Wśród tych, którzy poszukują nowych pracowników jest firma Infosys, która obecnie zatrudnia już
ponad 2000 osób i zapowiada rekrutację kolejnych
400 – 500 pracowników.
O 100 miejsc pracy w 2014 r. zwiększy zatrudnienie także Nordea Operation Center.
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W łódzkim centrum pracę znajdą nie tylko absolwenci i specjaliści w dziedzinie outsourcingu. Firma poszukuje także osób starszych, posiadających
wykształcenie średnie i niekoniecznie mówiących
po angielsku. Kolejne 100 nowych miejsc pracy,
głównie dla programistów, powstanie w łódzkim
oddziale AMG.net, dostawcy rozwiązań informatycznych.
Dla kandydatów do pracy w sektorze ITO i IT tworzone są miejsca pracy, także w takich firmach jak:
Ericpol, Tom Tom, Cybercom czy Fujitsu Technology Solutions.

Pracownicy łódzkich firm cenią życie w mieście ze względu na możliwość uczestniczenia
w atrakcyjnych wydarzeniach kulturalnych. To
tu odbywa się co roku ponad 70 festiwali, w tym
te unikalne w skali kraju, jak Fotofestiwal, Design
Festiwal czy FashionPhilosophy Łódź Fashion
Week. Ponadto w łódzkiej Atlas Arenie odbywają się największe w Polsce wydarzenia sportowe
i artystyczne. We wrześniu Łódź będzie jednym
z miast – gospodarzy Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn.
Natomiast 100 tys. studentów, kształcących się na
22 uczelniach wyższych nadaje miastu akademicki
charakter. Potencjał absolwentów i ich zaangażowanie w wykonywane czynności doceniają łódzcy
pracodawcy. Dodatkowo miasto pomaga młodej
kadrze podnosić kwalifikacje m.in. poprzez wdrażanie projektu Młodzi w Łodzi –Językowzięci. Program zakłada naukę języków obcych, zwłaszcza
skandynawskich i jest dedykowany pracownikom
łódzkich ośrodków outsourcingu.

Investor

Inwestycja w infrastrukturę, jak również realizacja
projektów rewitalizacyjnych takich, jak Mia100 kamienic powoduje, że Łódź zyskuje na atrakcyjności.
Postindustrialna architektura wpływa natomiast na
kreatywność mieszkańców. To dzięki nim powstają takie miejsca jak Off Piotrkowska – unikalny w
skali ogólnopolskiej projekt skupiający przedstawicieli przemysłów kreatywnych. W jednym miejscu,
w murach starej fabryki, swoje podwoje otworzyły
pracownie projektantów mody, designu, kluby muzyczne, restauracje, przestrzenie wystawiennicze, sale
prób, showroomy, concept store i klubokawiarnie.
Łódzkie perły wyjątkowej architektury – 27 pałaców,
47 willi fabrykanckich i 4 tys. frontowych kamienic
położonych niemal w samym centrum miasta oraz ok.
300 obiektów fabrycznych – zachwycają różnorodnością stylów. Piękno łódzkich zabytków doskonale
przedstawił architekt miasta prof. Marek Janiak w
prezentacji Amazing City – ostatnie nieodkryte miasto
(dostępna na www http://uml.lodz.pl/miasto/rewitalizacja_i_zabytki).

Ci, którzy decydują się na podjęcie pracy w Łodzi,
są świadkami realizacji projektu rewitalizacyjnego
– Nowego Centrum Łodzi. Ta największa publiczna
inwestycja w Europie polega na rewitalizacji obszaru 100 hektarów położonego w samym sercu
Miasta. Niebawem zostanie zakończona modernizacja dworca kolejowego, znajdującego się w sercu
Nowego Centrum Łodzi, dzięki czemu przejazd do
Warszawy zostanie skrócony do 60 min. A już teraz dech zapiera nowoczesna, nagradzana na konkursach architektonicznych, bryła dawnej Elektrociepłowni EC1, nazwana – od charakterystycznego
kształtu fasady – Maskami Vadera .
Innowacyjność i kreatywność łodzian pozwala
rozwijać się miastu według światowych trendów.
Historyczne dziedzictwo, natomiast, jest dziś dla
łodzian inspiracją w tworzeniu nowej jakości życia. A ta jest dla wielu atrakcyjna i powoduje, że
przyjezdni decydują się na rozpoczęcie nowego
etapu życia w Łodzi.
Łódź pozdrawia!
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Great numbers
from Lodz greet
the passionate youth!
More information
Investor's Service
Bureau
ul. Piotrkowska
104a Str.
90-926 Lodz

tel.: +48 42 638 59 39
fax: +48 42 638 59 40
e-mail:
boi@uml.lodz.pl

Young, ambitious, speaking foreign languages –
this is the profile of candidates sought by Lodz
companies. Lodz outsourcing centers offer career
paths promising professional development and
a portfolio of experiences. Striving at success in
combination with maintaining a balance of professional and private life is the main reason why more
and more young people decide to move to Lodz.
Those who already made this decision emphasize
the unique character of the city and point to the
quality of life, allowing for developing your career
and passions. Promotional spots to be featured in
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national television in the fall will present several
employees of Lodz-based companies who decided
to move and live in Lodz. Their common element
is a greeting from the city of Lodz – e.g. just as in
the title.
In terms of the labor market, Lodz attracts with
great diversity in priority sectors, particularly in
the area of modern services for business. In this
third largest city in the country (more than 711
thousand residents), the BPO/IT sector is an important branch of the economy, employing more
than 14 thousand people.

Investor

youth in raising their qualifications i. a. through
implementing the Młodzi w Łodzi – Językowzięci
project. The program assumes teaching foreign
languages, particularly the Scandinavian ones, and
is dedicated to the employees of Lodz outsourcing
centers.

Implementation of new projects by Lodz investors
results in growing employment rates. Among those who are recruiting new employees is Infosys,
a current employer of more than 2000 people, anticipating recruiting the following 400 – 500 people.
Additional 100 workplaces will be created in 2014
by Nordea Operation Center. The Lodz center
will invite not only graduates and specialists in
outsourcing, but also senior specialists with secondary education, not only those speaking English.
Another 100 workplaces, mainly for programmers, will be created in the Lodz department of
AMG.net, the provider of IT solutions.

Candidates for positions in the ITO and IT sector
may apply to such companies as Ericpol, Tom Tom,
Cybercom or Fujitsu Technology Solutions.

The employees of Lodz companies praise living
in the city mainly due to the possibility of attending numerous cultural events. More than 70
festivals, including unique events, seen nowhere else within the country, such as Fotofestiwal,
Design Festival, or FashionPhilosophy Lodz
Fasion Week, take place here. Moreover, the Lodz
Atlas Arena houses Poland’s largest sports and
artistic events. In September, Lodz will be one
of the host cities of the World Championships in
Men’s Volleyball.
In turn, 100 thousand students attending 22 higher schools give the city its academic character.
The potential of the graduates and their involvement in their activities are generally recognized by
Lodz employers. In addition, the city is aiding the

Investing in infrastructure, as well as implementing revitalization projects, such as Mia100 kamienic, advances Lodz in the attractiveness ranking.
Post-industrial architecture has great effect on the
creativity of its inhabitants. Combined, they result
in such projects as Off Piotrkowska – Poland’s unique project associating the representatives of creative industries. Fasion designer, design studios,
music clubs, restaurants, exhibition spaces, music
band rooms, showrooms, concept stores, cafés and
clubs have all opened in one place, within the walls
of a former factory.
The pearls of Lodz architecture – 27 palaces,
47 factory villas and 4 thousand front tenements
located nearly in the strictest city center, as well
as c.a. 300 factory facilities, all enchant their visitors with a diversity of styles. The beauty of Lodz
historical sites was captured by Prof. Marek Janiak,
the city architect, in his presentation Amazing City
– ostatnie nieodkryte miasto (available at: www
http://uml.lodz.pl/miasto/rewitalizacja_i_zabytki).

Those who decide to seek employment in Lodz
will be witnessing the revitalization project
titled the New Lodz City Center. This largest public
investment in Europe consists in the revitalization
of 100 hectares of city center space.
We will soon be witnessing the completed modernization of the railway station located in the heart
of the New Lodz City Center, thanks to which the
time of travel to Warsaw will be reduced to 60 minutes. However, even now, we are stunned with the
breathtaking modern, awarded former EC1 CHP
plant building, named the Vader’s Mask after the
characteristic façade shape.
Innovativeness and creativity of Lodz residents stimulates the city’s development in line with global
trends, whereas the historical heritage of the city
inspires them to create a new quality of life. This,
in turn, proves attractive for plenty of people who
decide to start a new stage of life in Lodz.
Greetings from Lodz!
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Więcej informacji
Bydgoska
Agencja Rozwoju
Regionalnego
Sp. z o.o.

ul. Mennica 6
85-112 Bydgoszcz

Tel. +48 52 585 88 23
barr@barr.pl
www.barr.pl

Bydgoszcz otwarta
na outsourcing
Bydgoszcz, która przez wiele lat kojarzona była
głównie z przemysłem chemicznym, elektrotechnicznym i telekomunikacyjnym, obecnie kojarzy
się również z rynkiem BPO/SSC. Podczas organizowanych w tym roku spotkań pod hasłem
„Bydgoszcz otwarta na outsourcing” przedstawiciele władz, uczelni, deweloperów, inwestorów i firm
konsultingowych dyskutowali na temat potencjału

Bydgoszczy dla sektora outsourcingu. Na sukces
inwestycji składa się nie tylko dobra lokalizacja,
konkurencyjne koszty prowadzenia działalności,
ale także potencjał w ludziach z miasta nad
Brdą. O korzyści wynikające z lokalizacji biznesu
w Bydgoszczy oraz o plany rozwoju zapytaliśmy
managerów z czołowych bydgoskich firm świadczących nowoczesne usługi dla biznesu.

Jest wiele powodów, dla których wysoko zaawansowane usługi realizowane są przez zespół
Alcatel-Lucent Polska w Bydgoszczy. Koszt nie jest tutaj jedynym czynnikiem.

Andrzej Dulka
Prezes Zarządu
Alcatel-Lucent Polska

Rozpocznijmy od historii i etosu pracy. Pamiętajmy, że początki przemysłu telekomunikacyjnego
w Bydgoszczy sięgają dwudziestolecia międzywojennego, gdy firma Krzymień i Paszke w 1928 roku
rozpoczęła produkcję podzespołów do urządzeń telekomunikacyjnych. Rzetelność i kultura pracy
naszych bydgoskich partnerów biznesowych ma duży wpływ na jakość i terminowość kontraktów
realizowanych przez naszą firmę, a to przekłada się na renomę wśród naszych końcowych klientów.
Kluczowa dla naszej firmy jest wysoko wykwalifikowana kadra techniczna, która kształcona jest przez
uczelnie zlokalizowane w Bydgoszczy i pobliskich ośrodkach akademickich. Wsparcie z bydgoskiego
centrum technologiczno-usługowego naszej korporacji realizowane jest non-stop w sześciu językach
(poza polskim): angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim i hiszpańskim.
Kolejny czynnik to przychylność lokalnych władz do tworzenia warunków dla rozwoju biznesu,
poprawiająca się infrastruktura komunikacyjna, dostępność środków unijnych wspierających rozwój
najbardziej zaawansowanych technologii i tworzenie nowych miejsc pracy.
Ważną zaletą jest również uroda miasta oraz oferta kulturowa i rekreacyjna, która pozwala przyciągnąć
do Bydgoszczy ambitnych pracowników.
Wszystko to powoduje, że Bydgoszcz została określona jako kluczowy węzeł (hub) na globalnej mapie
biznesowej naszej korporacji.
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Zlokalizowanie Atos w Bydgoszczy jest efektem konsekwentnej polityki wspierania inwestycji i przedsiębiorców przez władze lokalne. Atos miał możliwość skorzystania z dwóch grantów w ramach projektów „Centrum
wsparcia procesów IT w Bydgoszczy”. Miasto posiada również długą tradycję związaną z przemysłem
elektronicznym i telekomunikacyjnym. Dysponuje rozwiniętą infrastrukturą techniczną, a dzięki aktywnej współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi i uczelniami, oferuje dostęp do młodej i wykwalifikowanej kadry
z potencjałem do rozwoju w Atos w określonych dziedzinach IT.
Nasza strategia to nieustanny rozwój w kierunku ciągłego dostosowywania portfolio firmy do zmieniających
się potrzeb naszych klientów. Prężnie rozwijamy obszary Network, Data Center and Communication Services,
Workplace and Service Desk Services, Cloud Services, Application Hosting Services, Service Management Center
oraz Global Security Services. Atos będzie nadal wzmacniał istniejącą już działalność w sektorach publicznym,
przemysłowym, telekomunikacyjnym, mediów i użyteczności publicznej oraz finansowym, jednocześnie poszukując nowych możliwości i odpowiadając na potrzeby rynku, jak na przykład w obszarze obronności i w zakresie
usług bezpieczeństwa IT, zarówno na arenie lokalnej jak i międzynarodowej.

Dariusz Baran,
Country Manager
Atos IT Services

Atos jest międzynarodową firmą dostarczającą usługi w zakresie technologii informatycznych. Atos
w Polsce działa od 2000 roku. Posiada biura w czterech lokalizacjach: w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku oraz Wrocławiu. Przez ostatnie 3 lata dynamicznego wzrostu, firma powiększyła liczbę zatrudnionych
z 500 do blisko 3 tys. Większość z nich (2,2 tys.) pracuje w największym polskim oddziale – Managed
Services Global Delivery Center w Bydgoszczy.

SDL pomaga innym firmom w zarządzaniu doświadczeniami ich klientów (CXM), zwiększaniu przychodów
oraz skracaniu czasu wprowadzania produktów na rynek. Nowatorskie, opracowane pod kątem przedsiębiorstw technologie i usługi firmy obejmują m.in. cały proces pozyskiwania i utrzymywania klienta:
obserwację trendów społecznościowych, analizę rynku, zarządzanie kampaniami marketingowymi,
usługi tłumaczeniowe, zarządzanie treścią stron internetowych oraz dynamiczną publikację dokumentacji
technicznej.
Dlatego właśnie 72 ze 100 największych firm na świecie to klienci SDL. Dlatego właśnie do naszych niedawnych sukcesów zalicza się prestiżowa nagroda „Best in Biz” dla najbardziej innowacyjnej firmy 2014 roku.

Jacek Warsiński-Kozioł
Dyrektor Zarządzający
SDL Poland Sp. z o.o.

SDL ma ponad 1500 klientów korporacyjnych oraz 70 biur w 38 krajach na całym świecie, w tym jedyne
polskie biuro w Bydgoszczy. Jego początki sięgają 1992 roku, a dziś pracuje tu około 300 osób, które obsługują klientów na całym świecie. Na lokalizację polskiego oddziału złożyło się wiele czynników, w tym dostęp
do wykształconych i zaangażowanych pracowników ze znajomością języków obcych, obecność renomowanych ośrodków akademickich oraz współpraca z tutejszym Urzędem Miasta. Bydgoszcz to idealne miejsce do
prowadzenia biznesu, co przekłada się także na plany dalszego rozwoju firmy SDL w tym mieście.
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www.barr.pl

Bydgoszcz open
for outsourcing
For many years Bydgoszcz has been associated mainly with the chemical, electronics and telecommunication industries. More recently the City is being
recognized as a BPO/SCC center. Number of events
organized during this year under a common theme ”Bydgoszcz open for outsourcing” provided an
excellent platform for representations of universities, investors, consulting companies, developers

and public sector to discuss the potential of the
City for the outsourcing sector. The success of the
regional investment projects depends not only on
good location, competitive costs of running a business but mainly on the talented people from Brda
district. We have asked the top management from
major BPO/SSC companies what makes Bydgoszcz
special for running a successful business.

There are many reasons why a highly advanced services are carried out by a team Alcatel-Lucent Polska
in Bydgoszcz. The cost is not the only factor here.

Andrzej Dulka
CEO of Alcatel-Lucent
Polska

Let’s start with the history and work ethic. Let us remember that the origins of the telecommunications
industry in Bydgoszcz go back to the interwar period, when the company Krzymień and Paszke in 1928
began producing components for telecommunications equipment. Reliability and work culture of our
business partners in Bydgoszcz have a big impact on the quality and timeliness of contracts executed
by our company and this transfers into a reputation among our end-customers.
The crucial factor for our company is a highly qualified technical staff that is educated by universities
located in Bydgoszcz and nearby academic centers. The support via Bydgoszcz technology and service
center is carried out non-stop in six languages (except Polish): English, German, French, Russian, Italian and
Spanish. Another factor is the favor of local authorities to create the conditions for business development,
improving transport infrastructure, the availability of EU funds to support the development of the most
advanced technologies and creating new jobs.
An important advantage is the beauty of the city and cultural and recreational activities, that can
attract ambitious employees to Bydgoszcz.
All this makes Bydgoszcz has been identified as a key hub on the global business map of our
corporation.
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Location of Atos in Bydgoszcz is an effect of the consistent policy of supporting investments and entrepreneurs by the local municipality. Atos had the opportunity to take advantage of two grants within
projects “Support center of IT processes in Bydgoszcz”. Bydgoszcz has also a long term tradition related to the electronics and telecommunication industries. City has developed technical infrastructure,
while thanks to active cooperation between local communities and universities there are also young and
skilled workforce available in the region with potential to develop with Atos within specific IT areas.
Our expansion plans go towards constant adjustment of company’s portfolio reflecting the changing
needs of our customers. We constantly develop Network, Data Center and Communication Services,
Workplace and Service Desk Services, Cloud Services, Application Hosting Services, Service Management Center and Global Security Services. Atos will continue to strengthen the existing business within
Telecommunication, Media, Energy and Utilities as well as Public, Health, Transportation and Financial
sectors at the same time looking for new opportunities like, for instance, in national defense area or
answering market needs for IT security services within both local and international market.

Dariusz Baran,
Country Manager
Atos IT Services

Atos is an international information technology services company. In Poland Atos has been operating
since 2000 in locations: Warsaw, Bydgoszcz, Gdańsk and Wrocław. Throughout the recent 3 years
of dynamic growth the company developed its resources from 500 employees into an entity with nearly
3 thousand employees. Most of them (2,2 thousand) located in our biggest Polish branch – Managed
Services Global Delivery Center in Bydgoszcz.

SDL helps other companies in managing their customers’ experience (CXM), increasing their incomes
and shortening the time of launching their products. Innovative, companies-oriented technologies and
services provided by SDL include all the process of gaining new clients and reinforcing relationships with
them: social trends observation, market analysis, marketing campaigns management, translation services, websites content management and dynamic publication of technical documentation.
This is why 72 of 100 largest companies of the world are our clients. This is why among other successes
we have a prestigious “Best in Biz Award” for the most innovative company of the year 2014.
SDL has 1 500 corporate clients and 70 offices in 38 countries all over the world, including the only
Polish office in Bydgoszcz. Its beginnings date back to 1992, and today it has 300 employees working with
the customers all over the world. The location of the Polish office was influenced by a few factors, such
as an access to educated and engaged workers speaking foreign languages, presence of renowned
academic centers and partnership with the Municipal Council of Bydgoszcz. This is a perfect place
for business and we want to continue developing SDL office in this city.

Jacek Warsiński-Kozioł
General Manager
SDL Poland Sp. z o.o.
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Kadry szyte na miarę
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Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość ekonomiczno-gospodarcza ostatnich lat oraz zachodzące
przeobrażenia społeczne wymuszają konieczność
czynnego udziału i stałej współpracy wielu środowisk
na rzecz budowania społeczeństwa harmonijnego,
opartego na wiedzy, innowacyjności oraz szeroko
rozumianych powiązań nauki i przemysłu.
Dostrzegając potencjał sektora Nowoczesnych
Usług Biznesowych radomski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego,
we współpracy z władzami Urzędu Miasta
w Radomiu oraz wiodącymi spółkami miejskimi
– Radomskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej,
Wodociągami Miejskimi, Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „RADKOM”, RTBS
„Administrator” i Spółką Poland Business Park XI
Sp. z o.o. – uruchomił program studiów podyplomowych „Nowoczesne Usługi Biznesowe”.
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– Stale podejmujemy działania, by uatrakcyjnić
miasto dla inwestorów z branży BPO/SSC i to właśnie między innymi z tego powodu jako pierwsi
w Polsce uruchomiliśmy unikalne w skali kraju studia podyplomowe „Nowoczesne Usługi Biznesowe”
na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym,
przygotowujące przyszłych team leaderów do pracy w sektorze usług wspólnych – mówi Prezydent
Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak.

Studia Podyplomowe, będące przedmiotem
zawartych Porozumień, skierowane są do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego
stopnia różnych kierunków studiów, zainteresowanych specjalizowaniem się w branży usług
outsourcingowych. Zajęcia odbywają się w trybie
studiów niestacjonarnych, tj. w weekendy i trwają 2 semestry. W porozumieniach założone zostało uruchomienie 2 ciągów studiów – pierwszego
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w kwietniu 2013 r., drugi ciąg natomiast rozpoczął
się w październiku 2013 r. Koszt studiów wynosi
jedynie 500 zł za semestr.

– Jesteśmy zadowoleni, że zdecydowaliśmy się na
lokalizację w Radomiu. Znaleźliśmy tutaj wykwalifikowanych pracowników. Zauważyliśmy również,
że jest bardzo niewielka rotacja w porównaniu
z Warszawą. Osoby, które dla nas pracują
w Radomiu, zostają z nami na dłużej, to nas cieszy
– powiedziała Iwona Bogdanov, Dyrektor Zarządzająca Idea Call Center.

Roczne Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Jest to
kompendium praktycznej i rzetelnej wiedzy obejmującej m.in. rachunkowość i finanse, business
English, analizę danych i podejmowanie decyzji, negocjacje, planowanie i wyznaczanie celów,
efektywną pracę w zespole oraz tzw. umiejętności miękkie. Program studiów zapewnia wysoki
poziom prowadzonych zajęć. Wśród wykładowców znajduje się kadra dydaktyczna
Uniwersytetu, przedstawiciele PwC oraz stowarzyszenia ASPIRE.
– Program tych studiów został dostosowany do
potrzeb potencjalnych pracodawców, chcemy aby
absolwenci mieli jak najlepsze szanse na znalezienie

dobrej pracy w Radomiu, a przedstawiciele firm
otrzymali najlepszego pracownika, spełniającego
ich oczekiwania – stwierdził Wiceprezydent Miasta
Radomia Krzysztof Ferensztajn.
W dniu 26 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste
zakończenie I-ej edycji studiów. Tę edycję studiów
rozpoczęło 40 osób, świadectwo natomiast
otrzymało 38 słuchaczy.

Inicjatywa ta jest pierwszym tego typu działaniem w Polsce, docenionym i zauważonym
w branży. Studia zdobyły główną nagrodę w tegorocznej międzynarodowej gali usług wspólnych
„CEE Outsourcing and Shared Services Awards
Gala”. Przyczyniły się również w znaczący sposób
do wyróżnienia, które otrzymało Miasto Radom
w konkursie Outsourcing Stars organizowanym
przez Fundację Pro Progressio.
Lokalne firmy z sektora nowoczesnych usług
biznesowych aktywnie monitorują i współtworzą
program studiów. W wyniku przeprowadzonych
ankiet wśród firm, a także wśród samych studentów, koordynatorom udało się zebrać wiele
cennych uwag, które, wraz z podpisaniem nowego
porozumienia, w jeszcze lepszym stopniu pomogą odpowiedzieć na zapotrzebowanie lokalnego
rynku sektora i stworzyć nowy, udoskonalony
program kolejnych edycji studiów.
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Dynamically changing economic realities of recent
years as well as social transformations impose
the necessity of active participation and constant
cooperation of many communities in order to
build a harmonious society based on knowledge,
innovation and links between science and industry.
Recognizing the potential of Modern Business
Services sector Radom Kazimierz Pulaski
University of Technology and Humanities, in
cooperation with Poland Business Park XI LLC.,
the City Hall of Radom and leading municipal
companies have launched postgraduate studies
entitled "Modern Business Services."
– We are constantly taking action to make our city
more attractive for investors in the BPO/SSC, and
it is, among others, for this reason, we have launched
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a unique postgraduate studies "Modern Business
Services" at the University of Technology and
Humanities, that prepare future team leaders to
working in the shared services sector – says Mayor
of Radom, Mr. Andrzej Kosztowniak.

The studies are aimed at graduates of first and
second degree of various fields of study, who
are interested in specializing in the outsourcing
industry. Classes are held in extramural mode,
i.e. at weekends and they last two semesters. The
agreement allows to initiate two strings of studies
– the first began in April 2013, while the second
string started in October 2013. The tuition fee is
only 500 PLN per semester.
– We are pleased that we decided on a location in
Radom. We found skilled workers here. We also
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noticed that there is very little personel fluctuation
in comparison with Warsaw. People who work for
us in Radom, stay with us for a long time, we enjoy
it – said Managing Director of Idea Call Center,
Ms. Iwona Bogdanov.

These one-year postgraduate studies are designed
to prepare graduates for employment in the
business services sector. Their syllabus constitutes
a compendium of practical and reliable
knowledge that embraces accounting and finance,
business English, data analysis and decisionmaking, negotiation, planning and setting goals,
effective teamwork and so called soft skills.
The program provides a high level of classes. Among
the lecturers there is staff of the University as well
as representatives of PwC and ASPIRE.
– The program of these studies has been adapted
to the needs of potential employers, we want
graduates to have the best chance of finding a good
job in Radom city, and also that representatives
of companies employed the best people that meet
their expectations – said Vice Mayor of Radom City,
Mr. Krzysztof Ferensztajn.

The first edition of studies has officially
ended on 26th of June 2014. This edition had
40 students, of whom 38 have received their
diplomas.
This initiative is the first one in Poland, it has
been appreciated and noticed by the industry. The
studies have won the top prize at this year's
International Shared Services "CEE Outsourcing
and Shared Services Awards Gala". They have also
contributed significantly to the awards the City of
Radom received in a “Outsourcing Stars”
competition organized by Pro Progressio
Foundation.

Local companies of business services sector
actively monitor and co-create the program of the
studies. As a result of survey conducted among
companies and among the students themselves
the coordinators managed to gather a lot of
valuable comments that, along with the signing
of the new agreement, will help to even greater
extent answer to the needs of the local sector
market and create a new, enhanced program
of the next edition of the studies.
no 5/2014 (September / October)
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Piła to subregionalne centrum gospodarcze,
społeczne, edukacyjne i komunikacyjne północnej
Wielkopolski, które zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, kształcenia, życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej.
Do swoich działań miasto sukcesywnie wprowadza
ideę Smart Cities, tym samym budując miasto zrównoważonego rozwoju otwarte na nowe wyzwania.
Współpraca z mieszkańcami – budżet obywatelski

Realizując założenia Smart Cities staramy się, przy
wykorzystaniu odpowiednich rozwiązań, współpracować z mieszkańcami miasta, poprawiając
tym samych jakość ich życia i zachęcając do aktywnego i kreatywnego budowania przestrzeni miejskiej. O skali działania może świadczyć fakt, że budżet partycypacyjny stanowi blisko 10% budżetu
inwestycyjnego miasta.

Współpraca subregionalna

Celem idei smart jest współpraca i integracja w celu
usprawnienia działań i podniesienia jakości życia,
nie tylko w poszczególnych miastach, ale i w regionie. Piła dzięki swojemu położeniu oraz podjętym
aktywnościom, pełni rolę integracyjną dla regionu.
W swoje działania sukcesywnie angażuje okoliczne
miasta i gminy wychodząc z założenia, że jedynie
wspólne działania wspierające rozwój funkcji gospodarczych, kulturowych i społecznych, zmierzające do osiągnięcia spójności i optymalizacji usług
publicznych w obrębie danego obszaru, są w stanie
wykorzystać w pełni potencjał rozwojowy.
Wspieranie innowacyjnych rozwiązań

Wykorzystywanie warunków naturalnych

Nasze działania usprawniamy w celu podniesienia
efektywności wykorzystania posiadanych zasobów,
a tym samym, jakości życia w Pile. Wykorzystujemy naturalne warunki (60% terenów zielonych
w granicach administracyjnych miasta) realizując
m.in. projekt pn. „Budowa markowego produktu
turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności
turystycznej”, współfinansowanego środkami Unii
Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Projekt obejmuje powstanie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej łączącej 4,6 km
szlaku wodnego rzeki Gwdy.

fot. R. Judycki
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Doceniamy innowacyjne rozwiązania, które proponują nasi lokalni przedsiębiorcy. Wykorzystujemy potencjał tkwiący w pilskim biznesie, promując lokalnych przedsiębiorców w kraju i za granicą,
aranżując spotkania pilskich firm z potencjalnymi
kontrahentami. Piła, to nie tylko znany na całym
świecie jeden z największych producentów źródeł
światła i osprzętu do oświetlenia wnętrz i terenów
zewnętrznych – Philips Lighting Poland, to również m.in. firmy, które produkują dla znanych marek
np. TOPI POLSKA – firma produkująca materace
dla IKEA, GRAPIL Sp. J. – w hotelach, w szpitalach,
fabrykach, na lotniskach – wszędzie tam można
znaleźć produkty (odzież, gastronomiczna – hotelarska, medyczna, robocza oraz bielizna pościelowa
i stołowa) wyprodukowane przez firmę GRAPIL,

Investor
KARPOL Sp. z o.o. – producent kanałów wentylacyjnych w AIR BUS i BMW, Pellas X – niekwestionowany lider wśród producentów palników na biomasę
w kraju, oraz jeden z najlepszych producentów
na świecie, Colours Factory – firma obsługująca
koncerny, sieci handlowe, agencje reklamowe, firmy reklamy zewnętrznej i wydawnictwa (w tym:
Bank BGŻ, Media Expert, Microsoft, Amica, LIDL).
Wszystkie, w tym firmy nie wymienione powyżej, wywierają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Piły.

CTT skierowana jest do jednostek sektora publicznego, jak i prywatnego gospodarki. Podmioty mogą
podjąć współpracę z CTT w ramach m.in.: doradztwa, szkoleń, usług projektowych, badań oraz
ekspertyz – zarówno z dziedziny nauk technicznych, ekonomicznych, jak również i medycznych.

Wsparcie inwestorów

Potencjalnym inwestorom oferujemy kompleksową pomoc przy lokacji biznesu w Pile począwszy
od wsparcia dot. wszelkich procedur z tym związanych, po ulgi podatkowe.

Przedsiębiorców wspiera m.in. Pilski Inkubator
Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Inkubatora jest stworzenie miejsca i modelu
świadczenia kompleksowych usług dla rozwoju
przedsiębiorczości, poprzez rozwój infrastruktury
wspierającej przedsiębiorczość oraz świadczenie
usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych.
Nauka – Szkolnictwo Wyższe

Ważnym elementem idei smart jest nauka. Pilskim
uczelniom udało się osiągnąć coś, co nie zawsze jest
możliwe w wielkich miastach akademickich. Dzięki współpracy w ramach programu „Studiuj w Pile”
tworzonym wspólnie z Gminą Piła, uczelnie porozumiewają się, tworząc kolejne kierunki i specjalizacje.
Wzbogacają w ten sposób ofertę edukacyjną miasta,
a jednocześnie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
rynku. Przykładem tego działania są również m.in.
studia dualne (realizowane w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica), które prowadzą do upraktycznienia procesu kształcenia oraz
większej korelacji pomiędzy szkolnictwem wyższym
a środowiskiem biznesu. Wychodzimy naprzeciw
potrzebom rynku i lokalnych przedsiębiorstw dostosowując system kształcenia do ich potrzeb. W ten
sposób gwarantujemy absolwentom zatrudnienie,
a pracodawcom znalezienie wykwalifikowanej kadry.

Kolejnym istotnym elementem współpracy biznesu i nauki jest Centrum Transferu Technologii
działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Podstawową
przesłanką do zainicjowania działalności tej ogólnouczelnianej jednostki jest chęć optymalnego
wykorzystania potencjału intelektualnego oraz
technicznego Uczelni dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu północnej Wielkopolski. Oferta

fot. R. Judycki

Piła to miasto z potencjałem. Ten, odpowiednio
wykorzystany, sprawia, że nasze miasto pnie się
w rankingach. Nie byłoby takich efektów bez ciężkiej pracy i umiejętności wspólnego działania.
Zintegrowane podejście zapewniło wzmocnienie
i pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego
Piły. Piła jest również gotowa na rozwój nowych
sektorów, w tym z branży outsourcingowej. Miasto
ma już doświadczenie w tym zakresie. Swoje centra biznesowe ulokowali tu m.in. Philips Lighting
Poland czy Grupa PZU. Oni uwierzyli, że warto
i nie zawiedli się.
Zapraszamy do Piły.
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Piła is a regional economic, social, education, and
transport centre in Northern Wielkopolska Voivodeship, which guarantees comprehensive education, training, economic and social development.
Piła successfully incorporates the idea of ‘Smart
Cities’, which focuses on sustainable development
and is open to new ideas and challenges.
Cooperating with residents – ‘residents’ budget’

Our successive operations involve other cities and
districts going on the assumption that only through cooperation and joint ventures we can improve economic, cultural and social development in
order to optimize public services in the area and
fully take advantage of the district’s potential.
Supporting innovative solutions

Innovative solutions offered by local business
are greatly appreciated and supported. We take
advantage of local business potential, promoting
local entrepreneurs both regionally and abroad,
by organizing meetings and creating contacts with
potential contractors.

Tel: +48 67 345 11 12
Fax: +48 67 212 35 66
um@um.pila.pl

biuro@
inwestpark.pila.pl
www.pila.pl

Using appropriate solutions, we uphold the idea
of ‘Smart Cities’ by working with residents to improve their quality of life and encourage the active and creative development of the city. The fact
that the residents’ budget is nearly 10% of the
city investment budget demonstrates the scale
of operation.
Taking advantage of the natural surroundings

We aim to take full advantage of the natural
resources we have at our disposal, thus raising
the quality of life in Piła by, amongst others,
implementing project ‘Building Wielkopolska branded tourism product – Piła region of active tourism’
in the Wielkopolski Regional Operations Programme
2007-2013 co-funded by the EU. The project includes an accessible tourist and recreational
infrastructure connecting a 4.6 km water trail
along the river Gwda.
Subregional cooperation
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only individual cities but the region as a whole. Piła
plays a vital role in regional integration through its
active approach and beneficial geographical location.

The aim of the Smart idea is to improve living conditions through the cooperation and integration of not
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Piła is not only internationally known for Phillips
Lighting Poland, one of the world's top producers of
interior and exterior light sources and modifications,
but also for other companies producing goods for
internationally renowned brands such as; TOPI
POLSKA (mattresses for IKEA); GRAPIL Sp.J.
(catering, hotel, medical & work apparel and bed
linen found in numerous hotels, hospitals, factories
and airports); KARPOL Sp. z.o.o (ventilation valves
for Air Bus and BMW); Pellas X (a world leader and
undisputed Polish leader in biomass burners); Colours
Factory (providing printing solutions for corporations,
retailers, advertising agencies, and publishers including
Bank BGZ, Media Expert, Microsoft, Amica, LIDL).
All of the above mentioned companies play a key role
in Piła's economic development.
Supporting investors

Potential investors are offered comprehensive
assistance and support in all matters relating to
establishing a business, including tax deductions,
in the region.

Investors are offered support by Pilski Inkubator
Przedsiębiorczosci (Business Incubator of Piła),

Investor

whose main objective is to create a workplace and
comprehensive performance model for business
development by improving infrastructure and aiding
through consultation, training, and specialised services.

fot. R.Gawlak

Education

An integral part of 'Smart Ideas' is education. Piła's
has managed to achieve something which is not
always achievable in large academic centres. As a
result of the 'Study in Piła' educational framework,
created jointly with the Municipality of Piła, cooperating universities have created new courses and
specialisations further enriching the educational
possibilities and meeting market demands.

Examples of these activities include Dual studies
that lead to a more practical education process and
a greater correlation between higher education
and the business community. We meet the needs of
the market and local businesses adapting the education system to their needs. In this way, graduates
are guaranteed employment, and employers have
access to qualified staff at their disposal.

Another important element of cooperation between
business and education is the Technology Transfer
Centre (TTC) functioning at the Stanisław Staszic
University of Applied Science in Piła. The basic premise to initiate the activities of the university wide
unit is the desire to optimize the intellectual and
technical potential of the university for the social-economic development of Northern Wielkopolska.
TTC is offered to both the public and private sector.
Entities may engage in cooperation with within the
frameworks of consulting, training, design services,
research and expertise in the fields of technical sciences, economics and medicine.

Piła is a city with potential, and the proper
utilisation of this potential has seen our city ascend
in rankings.
There would be no such effect without hard work
and cooperation. Our integrated approach has
ensured the strengthening and full development
of Piła's potential. Piła is also ready to develop
new sectors, including the outsourcing market.
The city already has experience in this field with
among others, Philips Lighting Poland and
PZU Group establishing busines centres in Piła.
They believed that it was worth it and are not
disappointed.
Welcome to Piła.
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Assessment Center
– najskuteczniejsza metoda
selekcji oraz sposób
na pozyskanie najlepszych
pracowników
Piotr Chojnacki
Ekspert ds.
oceny i rozwoju
kompetencji,
HAYS Poland
wykładowca ZZL,
Uniwersytet Łódzki
Competence
Assessment
and Development
Expert,
HAYS Poland
HRM lecturer, Lodz
University

W dzisiejszych czasach panuje słuszne przekonanie, że źródłem sukcesu organizacji są pracujący
w niej ludzie. To oni zdobywają nowe zlecenia, obsługują technologię, dbają o jakość produktów i usług
i w rezultacie zapewniają zadowolenie klientów.
Wiele przedsiębiorstw ma świadomość kluczowej
roli swoich pracowników w osiąganiu przewagi
konkurencyjnej, podejmuje więc działania mające
na celu pozyskanie tych najlepszych. Z tego wynika
popularność budowania pozytywnego wizerunku
pracodawcy w ramach projektów employer brandingowych oraz szeroko zakrojone kampanie rekrutacyjne. Decydujące znaczenie skuteczności tych
działań ma jednak ich ostatni etap, mianowicie procedura selekcji. Zastosowanie właściwych metod
pozwala wybrać najlepszych kandydatów, którzy,
z powodzeniem wykonując swoje obowiązki, pomogą organizacji dynamicznie się rozwinąć. Badania pokazują, że najskuteczniejszą metodą selekcji
jest ośrodek oceny, czyli Assessment Center. W tym
artykule prześledzimy pokrótce sposób pozyskania
właściwych ludzi do naszej organizacji.
Praktycznie każda firma przeprowadza rekrutację
i selekcję, jednak tylko niektóre poświęcają im odpowiednio dużo uwagi. To, jak procesy te są zaplanowane i zrealizowane, decyduje, że jednym udaje się
pozyskać pracowników stanowiących o przewadze
nad konkurencją, podczas gdy inni wpadają w pułapkę niewłaściwych decyzji kadrowych. Rekrutacja
polega na wyjściu na rynek pracy z informacją, kogo
aktualnie poszukujemy i zainteresowaniu tą ofertą
osób, które spełniają nasze kryteria. Jeśli proces ten
jest właściwie przeprowadzony, uzyskujemy efekt
w postaci dużej puli kompetentnych osób, które są
skłonne podjąć u nas pracę. Z drugiej strony, istotne jest również zainteresowanie pracą tylko osób
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spełniających nasze oczekiwania, dzięki czemu unikniemy tracenia czasu na przeglądanie aplikacji osób,
które nie spełniają podstawowych wymagań dotyczących np. wykształcenia lub znajomości języków.
Po zgromadzeniu dostatecznie dużej puli kandydatów rozpoczyna się następny etap procesu pozyskania pracowników, mianowicie selekcja.

Podstawowe metody selekcji, takie jak analiza dokumentów aplikacyjnych i rozmowa rekrutacyjna
są stosowane niemal przez wszystkie firmy. Trudno
wyobrazić sobie wybór jednego z kandydatów bez
ich zastosowania. Ich połączenie pozwala nam poznać wykształcenie i historię zatrudnienia kandydata, a także jego motywację do podjęcia u nas pracy.
Dodatkowo, rozmawiając z drugą osobą jesteśmy
w stanie sprawdzić, czy pasuje ona do kultury organizacyjnej naszej firmy. W żadnym razie nie należy
jednak na tym etapie poprzestać, gdyż do tej pory
mieliśmy jedynie okazję przekonać się, czy osoba
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spełnia wymagania formalne, by zająć
dane stanowisko oraz czy będzie sympatycznym kolegą czy koleżanką z pracy.
Nie wiemy natomiast, czy dobrze będzie
wykonywać swoje obowiązki. Tak samo
jak znajomość języków obcych weryfikujemy rozmową w danym języku,
a nie pytaniem o posiadane certyfikaty, sukces na nowym stanowisku pracy
powinniśmy przewidywać sprawdzając
kompetencje. Najskuteczniejszą metodą stosowaną w tym celu jest ośrodek
oceny, czyli Assessment Center.
Assessment Center to sytuacja, kiedy
wiele kompetencji uczestników jest ocenianych w wielu zadaniach przez wielu
asesorów. Wszystkie te czynniki decydują
o obiektywności oraz skuteczności tej
metody. Sukces zawodowy uczestnika

jest przewidywany na podstawie pomiaru wielu kompetencji, co zwiększa kompleksowość oceny. Każda kompetencja
jest z kolei obserwowana w więcej niż
jednym ćwiczeniu, co pozwala zbadać,
jak manifestuje się ona w różnych sytuacjach zawodowych. Dodatkowo, każdego
uczestnika obserwuje więcej niż jeden
asesor, a oceny są uzgadniane, co redukuje ryzyko typowych błędów popełnianych
w sytuacjach społecznych, jak np. efekt
aureoli, kiedy jedna pozytywna cecha jest
przez obserwatora nieświadomie uogólniana na wszystkie aspekty funkcjonowania ocenianej osoby.
Kompetencje kluczowe na danym stanowisku mogą być oceniane w zadaniach różnych typów. Ich dobór zależy
od wymagań roli organizacyjnej, jak też

specyfiki konkretnego zestawu kompetencji. Możemy wybierać spośród zadań
indywidualnych, jak np. in-basket czy
studium przypadku, uzupełnionych niekiedy o element prezentacji efektu prac,
zadań grupowych, jak np. dyskusje lub
realizacja wspólnego projektu, czy też
formy pośredniej, tzn. zadań wykonywanych w parach, najczęściej z odpowiednio przeszkolonym aktorem. Jeśli chodzi
o treść zadań, to niektórzy uważają, że
powinny one być możliwie abstrakcyjne, mówiące o fikcyjnych przedsiębiorstwach, nie mających nic wspólnego
z organizacją poszukującą pracownika.
Doświadczenie pokazuje jednak, że maksymalną wartość prognostyczną oferują
ćwiczenia, które nie tylko tematycznie
dotyczą stanowiska, na które aplikuje
kandydat, ale dodatkowo w możliwie
no 5/2014 (September / October)
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dużym stopniu odzwierciedlają realia
organizacyjne i potencjalne problemy,
z którymi uczestnik będzie stykał się
w nowym miejscu pracy.
Właściwie dobrane i przygotowane
zadania potrafią pokazać, jaki poziom
wykonania określonych czynności
zawodowych prezentuje kandydat.
Kompleksowy ośrodek oceny zawiera
jednak jeszcze inne źródła informacji,
które pozwalają poznać uczestników
z wielu punktów widzenia i uzyskać
ich możliwie szeroki obraz. Do dyspozycji mamy m.in. testy psychometryczne, pokazujące funkcjonowanie osoby
w oderwaniu od konkretnej sytuacji
pracy. Możemy np. sprawdzić zdolność radzenia sobie z materiałem
Informacje o HAYS Poland
HAYS Poland jest firmą doradztwa
personalnego należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, która jest największą na świecie firmą zajmującą się
rekrutacją specjalistyczną. Działając na
rynku rekrutacyjnym od ponad 40 lat,
HAYS posiada 237 biur w 32 krajach.
Łącznie pracuje w nich blisko 7800 ekspertów w 20 specjalizacjach.
W 2002 r. otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku,
stając się niekwestionowanym liderem
w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie
w HAYS Poland zatrudnionych jest ponad 190 osób w biurach w Warszawie,
Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu oraz Szczecinie.
Świadczymy dopasowane do wymagań klienta usługi w zakresie rekrutacji
specjalistycznej pozyskując najlepszych
kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. Portfolio naszych
usług obejmuje ponadto Executive
Search, Recruitment Process Outsourcing (RPO) oraz marketing rekrutacyjny.

Z pasją wspieramy rozwój zawodowy profesjonalistów działających
w różnych obszarach rynku, kierując
się naszym motto ”powering the world
of work”.
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werbalnym i liczbowym, czyli wnioskowanie na podstawie tabel i statystyk czy
też instrukcji. Warto również poznać
preferencje kandydata odnośnie funkcjonowania w sferze zawodowej: ktoś
może np. umieć dobrze sprzedawać, ale
nie lubić tego robić – jest to informacja, którą dobrze pozyskać wcześniej,
tak aby móc ją zweryfikować w rozmowie. Przy stanowiskach kierowniczych
warto rozważyć testy badające preferowany styl przywództwa. Elementem
kończącym sesję może być także CBI,
czyli wywiad oparty na kryteriach. Stanowi on dodatkowy sposób weryfikacji
kompetencji, bazujący na sytuacjach
z przeszłości uczestnika. Jest to też czas
na weryfikację potencjalnych wątpliwości asesorów, powstałych w trakcie wykonywania przez kandydata zadań i po
zapoznaniu się z jego wynikami testów.

Assessment Center posiada jeszcze jedną zaletę w porównaniu z innymi metodami selekcji. Pozwala ono nie tylko
uniknąć rozgoryczenia uczestników niewybranych, ale wręcz zbudować u nich
pozytywne skojarzenia z naszą firmą.
Kluczowa jest tutaj odpowiednia informacja zwrotna. Jeśli tylko poświęci się
odpowiednio dużo czasu na rozmowę
ze wszystkimi kandydatami, wskaże ich

mocne strony oraz potencjalne obszary do rozwoju, a także wnioski płynące
z wypełnionych testów, można sprawić,
że potraktują oni to doświadczenie jako
okazję do nauki i rozwoju i nie tylko opowiedzą o tym swoim znajomym, budując
pozytywne skojarzenia z naszą firmą, ale
też będą chcieli wystartować ponownie
w naszej rekrutacji, kiedy już zdobędą
odpowiednie doświadczenie czy też rozwiną niezbędne kompetencje.

Assessment Center jest złożoną metodą selekcji kandydatów. Wymagana ona
rozległego doświadczenia, które pozwoli
właściwie zaprojektować i przygotować
proces, biorąc pod uwagę specyfikę organizacji i danego stanowiska, a także
zestaw poszukiwanych kompetencji.
Warto jest jednak poświęcić odpowiednio dużo uwagi tej procedurze, gdyż to
od niej tak naprawdę zależy czy proces
rekrutacji skończy się sukcesem, czyli
znalezieniem kompetentnego, odpowiednio zmotywowanego do pracy
w naszej organizacji, pracownika, który
będzie spełniał się zawodowo, bardzo
dobrze wykonując powierzone mu
obowiązki i realizując nasze cele organizacyjne.
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Assessment Centre:
the most effective
method of selection
and the way to attract
the best employees
Nowadays, there is a reasonable belief that the source of an organisation’s success are the people
working in it. They acquire new contracts, use the
technologies, take care of the quality of products
and services and, as a result, ensure customer satisfaction. Many companies are aware of the crucial
role their employees play in achieving a competitive advantage and so they take steps to acquire the
best people. This is the reason behind the popularity of employer branding projects and extensive
recruitment campaigns, which aim to build a positive employer image. However, the critical factor is
the selection procedure. Implementing appropriate
methods to select the best candidates, who will help
the organisation develop by performing their duties
successfully, is vital for all businesses. Studies show
that the most effective method of selection is the
assessment centre. This article briefly describes the
most successful way of obtaining the right people
for our company.

Virtually every company carries out recruitment
and selection but only some of them truly dedicate their due attention to these processes. The way
in which employee selection is planned and implemented distinguishes between companies that
acquire candidates who ensure their competitive
advantage and those that fall into the trap of inappropriate staffing decisions. Recruitment is the
process of informing the labour market who we
are currently looking for and attracting those who
meet our criteria. If the recruitment process is carried out properly, we obtain a large pool of qualified people who are willing to take up a job with us.
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It is also important to attract only those who meet
our expectations, so as to avoid wasting time browsing through applications of people who do not
meet the basic requirements, such as education or
languages. After putting together a sufficiently large pool of candidates, we move on to the next step
of the process of obtaining employees, namely the
selection.

The basic methods of selection, such as the analysis
of applications and job interviews, are used by virtually all companies. It is hard to imagine choosing
one of the candidates without using these methods.
Their combination allows us to get to know their
education and employment history, as well as their
motivation to work for us. Moreover, by talking to
the candidate, we can check whether the person
matches the organisational culture of our company.
However, we should not confine ourselves to this
stage because it only tells us whether the person
meets the formal requirements and if a candidate would make a nice colleague. We do not know,
whether the person will be good at performing their duties. Just as knowledge of foreign languages is
verified through a conversation in the required language and not by certificates, the success in a new
job should be evaluated by checking the person’s
competences. The most effective method used for
this purpose is the assessment centre.
An assessment center is a situation when various
competences are assessed on the basis of different
activities and by multiple assessors. All these factors ensure the objectivity and effectiveness of this

Report
method. The professional success of the
participant is predicted by measuring
a range of competences, which increases
the complexity of the assessment. Each
competence is in turn observed in more
than one activity, making it possible to
explore how it is manifested in a variety
of professional contexts. In addition, each
participant is observed by more than one
assessor and the scores are agreed upon,
which reduces the risk of common mistakes made in social situations, such as the
halo effect, when one positive feature is
unconsciously generalised by the observer to apply to all aspects of the assessed
person.

Key competences for a given position
can be evaluated in different types of
activities. Their choice depends on the
requirements of the vacant role, as
well as the specifics of a particular set
of competences. We can choose from
individual exercises, such as in-basket
or case study, occasionally supplemented with presentations of work; group

activities, such as discussions or a joint
project; and tasks conducted in pairs,
usually with an appropriately trained actor. When it comes to the content of the
tasks, some believe that they should be
as abstract as possible, referring to fictitious companies that have nothing to do
with the recruiting organisation. However, experience shows that the maximum
prognostic value is offered by activities
that relate to the job the candidate is applying for, not only thematically but also
by reflecting, as much as possible, on the
reality within the organisation and potential problems the participant will face
within the workplace.

Appropriately selected and prepared tasks can show how well a candidate delivers on certain professional activities.
However, a comprehensive assessment
center also includes other sources of information that allow the company to get
to know the participants from many points of view and obtain as wide a picture
as possible. We can use, among others,

psychometric tests, showing the functioning of a person in isolation from the
specific work situation. This allows us
to check the candidate’s ability to deal
with verbal and numerical material, namely how they analyse written instructions or draw conclusions on the basis of
charts and statistics. It is also important
to know the candidate’s preferences as
regards their functioning in the professional sphere: for instance, someone
might be able to sell well without liking
it. It is an important piece of information
worth discussing with the candidate.
With leadership positions, it is advisable
to examine the preferred style of leadership of each candidate. Last but not least,
there is a ‘criteria based interview’ (CBI).
This is an additional way of verifying the
competences of the candidate based on
situations from their past. It is also the
perfect time for the assessors to verify
potential doubts that arose during the
assessment centre and after obtaining
the results of the candidate’s tests.
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The assessment centre has got one more
advantage in comparison with other selection methods. Not only does it avoid
bitterness in the unselected participants
but it also builds positive associations
with our company. The key here is the

Information about HAYS Poland

HAYS Poland is a part of HAYS plc, the
world’s leading company in recruiting
qualified, professional and skilled work.
Today, with more than 40 years of recruitment experience, the Group operates
out over 237 offices in 32 countries, employing around 7,800 staff worldwide
across 20 specialisms.

Having launched our first office in
Warsaw in 2002, we are proud to have
grown into the largest specialist permanent recruitment company in Poland,
employing over 190 staff. Our offices
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proper feedback. If you devote the necessary time to talk to each and every
applicant and discuss their strengths
and potential areas for development, as
well as the conclusions of the completed tests, you allow the candidates to
are now located in Warsaw, Katowice,
Wroclaw, Cracow, Tricity, Poznan, Lodz
and Szczecin.

We offer tailor-made recruitment services on permanent, contract and temporary basis along with Executive Search,
Recruitment Process Outsourcing (RPO)
and Employer Branding Solutions.

Our passion lies in helping people develop their professional careers, in whatever sector they are in – quite simply, we
power the world of work.

treat this experience as an opportunity
to learn and grow. They will not only talk
about it to their friends and build positive associations with our company, but
also they will be willing to participate in
our recruitment process again once they
gain the relevant experience or develop
the necessary competences.

The assessment centre is a complex
method of selecting candidates. It requires extensive experience to design
and prepare the process, taking into
account the nature of the organisation
and the vacant position, as well as the set
of competences required. However,
it is definitely worth the effort as it determines whether the recruitment process
ends successfully, i.e. with finding a competent and motivated employee who will
achieve professional fulfilment by excelling at his tasks and accomplishing our
organisational objectives.
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Rozwój rynku biurowego
w miastach regionalnych
w Polsce wciąż napędzany
przez sektor usług outsourcingu
Aktywność deweloperów
1 000 000

Wykres 2: Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w głównych
miastach regionalnych, I poł. 2014
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W ośmiu miastach regionalnych, w budowie znajduje się obecnie około 620 000 m2 powierzchni biurowej, co przełoży się na wysoki poziom podaży w latach 2014-2016. Rekordowy wolumen powierzchni
może zostać dostarczony zarówno w 2014, jak i 2015
(około 300 000 – 330 000 m2 powierzchni biurowej
w każdym roku). Najwyższa podaż w całym 2014 r.

Report

3% 1%
6% 2%
7%

Warsaw
Tricity
Wroclaw
Katowice
9%
odnotowana zostanie w Krakowie,59%
Katowicach oraz Wrocławiu
Krakow Popyt
(odpowiednio 120 000 m2, 70 000 m2 oraz 64 000 m2). Lublin
12%
Szczecin W okresie ostatnich trzech lat, znaczna część popytu była
Biorąc pod uwagę rynek nieruchomości biurowych w Warszawie,
Poznan kreowana przez firmy z sektora nowoczesnych usług bizneso-

obecnie w budowie znajduje się 560 000 m2 powierzchni,
z czego ok. 120 000 m2 może zostać dostarczone w ciągu kolejnych
dwóch kwartałów 2014. W rezultacie, w 2014 zostanie dostarczone
ok. 310 000 m2. Będzie to najwyższa wartość zarejestrowana
od 2000 r.

wych, w tym firmy świadczące usługi outsourcingu procesów
biznesowych (BPO) oraz outsourcingu IT (ITO), centra usług
wspólnych (SSC), a także centra badawczo-rozwojowe (R&D).
Wiele nowych podmiotów gospodarczych otworzyło swoje siedziby w głównych polskich miastach, co jest wynikiem
stabilnej sytuacji politycznej oraz ekonomicznej naszego kraju, wysokiej dostępności wykwalifikowaWykres 3: Nowa podaż w głównych miastach regionalnych,
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W latach 2010-2013, roczny popyt w 9 głównych
miastach może zostać oszacowany na 900 000 –
950 000 m2 (wł. renegocjacje). W I poł. 2014 popyt
na powierzchnię biurową w Warszawie pozostał
na wysokim poziomie i wyniósł 295 000 m2. Silna
aktywność najemców została również odnotowana
w 8 miastach regionalnych, w których wolumen
transakcji wyniósł 188 000 m2 i był zbliżony do
analogicznego okresu roku 2013 (191 000 m2).

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Związek Liderów Sektora Usług Publicznych (maj 2014), w Polsce
funkcjonuje już 470 centrów usług z kapitałem zagranicznym,
które zatrudniają 128 000 osób. Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych w centrach nowoczesnych usług dla biznesu,
Kraków jest największym centrum usług BPO/SSC z kapitałem zagranicznym, z ponad 85 centrami usług zatrudniającymi ponad 30 600 osób. W rankingu zamieszczonym w raporcie „2014 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations” Kraków
zajął 9 miejsce na świecie, a także najwyższe wśród
lokalizacji europejskich. Miasto to jest idealnym
miejscem dla nowych projektów inwestycyjnych
i zostało docenione przez wiele firm z sektora
nowoczesnych usług biznesowych. Wśród nowo
otwartych centrów usług biznesowych w Krakowie
należy wymienić GE Healthcare, Lundbeck, RWE,
czy Samsung. Drugie miejsce pod względem liczby
pracowników w centrach nowoczesnych usług zajmuje Warszawa, gdzie 85 zagranicznych centrów
usług biznesowych zatrudnia 22 300 pracowników. Na kolejnych miejscach plasują się Wrocław
(20 500), Łódź (10 800), Aglomeracja Katowicka
(10 000), Poznań (7 500), Trójmiasto (11 500),
Lublin (5 000), Szczecin (5 000). Warto dodać, że
aż dziewięć na dziesięć centrów usług deklaruje
wzrost zatrudnienia do końca 2015 roku.

Źródło: DTZ
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Wykres 5: Struktura popytu w podziale na sektory w głównych miastach regionalnych, I poł. 2014
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Pomimo, że rozwój rynku usług outsourcingu jest wynikiem procesów związanych z efektywnością i optymalizacją kosztów, najbardziej rozwinięte
rynki, charakteryzujące
4%3%
się najwyższymi kosztami prowadzenia działalności
4%
(np. Kraków, Warszawa i Wrocław), są postrzegane jako najbardziej atrakcyjne lokalizacje
BPO/SSC. Jedno8% dla centrów19%
cześnie oczekujemy, iż coraz większa liczba firm outsourcingowych będzie rozpoczynać swoją działalność na rynkach
11%
rozwijających się, takich
jak Lublin czy Szczecin.
18%Lokalizacje te oferują duże zasoby dobrze wykwalifikowanej kadry
pracowniczej ze znajomością
języków obcych, niższe koszty
14%
pracy, jak również rosnące zasoby nowoczesnej
18% powierzchni
biurowej z konkurencyjnymi stawkami czynszów. Dodatkowo, bliska odległość do zagranicznych rynków zbytu stanowi
zachętę dla międzynarodowych inwestorów do rozpoczęcia
działalności w tych miastach.
W ciągu ostatnich trzech lat rynek polskich centrów outsourcingowych dojrzał oraz zdywersyfikował zakres usług. Biorąc
pod uwagę strukturę popytu na nowoczesną powierzchnię
biurową w dziewięciu głównych miastach w Polsce w I poł.
2014, największą grupę stanowiły firmy z sektora informatycznego, sektora profesjonalnych usług oraz bankowości,
ubezpieczeń i innych usług finansowych.
Oprócz tego, w poszczególnych miastach regionalnych można zauważyć dominację konkretnych sektorów. Na przykład
Gdańsk, charakteryzuje się stosunkowo dużą koncentracją
sektora nauk przyrodniczych oraz usług profesjonalnych.
Katowice przyciągnęły wiele firm outsourcingowych
z sektora produkcyjnego, zaś Poznań jest silnym ośrodkiem
skupiającym firmy z sektora mediów.

W związku z faktem, że redukcja kosztów pozostaje jednym z głównych czynników napędzających popyt, coraz
większa liczba najemców na głównych rynkach biurowych
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(np. Warszawa, Kraków, Wrocław) decyduje się na renegocjacje obecnie obowiązujących umów najmu. Dodatkowo, widoczny jest trend przenoszenia się dużych firm do budynków
zlokalizowanych poza centrami ośrodków miejskich, co wyIT products & services
nika z wysokich stawek czynszów w obiektach usytuowanych
Professional services
w śródmieściach.
Other

Banking, insurance and other financial services

Przyszły
popyt na nowoczesną powierzchnię biurową w Polsce
Manufactoring
zależeć
będzie
w dużym stopniu od sytuacji makroekonomiczMedia
nej, która
będzie
miała wpływ na zainteresowanie najemców
Public sector
wynajmem
dodatkowej
powierzchni biurowej. Biorąc pod
Energy / Industrial
uwagę
przewidywane
szybsze
tempo wzrostu PKB w 2014
Retail (ind. Wholesalers)
i 2015
roku, / Development
jak również dynamiczny rozwój sektora
Construction
BPO/SSC, można się spodziewać, że popyt na powierzchnie
biurowe na wszystkich rynkach regionalnych znajdować się
będzie nadal na wysokim poziomie. Ponadto, mając na uwadze pozytywne prognozy ekonomiczne, przewiduje się, że
wzrośnie zainteresowanie najemców przenoszeniem swojej
działalności do innych lokalizacji.
Pustostany i czynsze

Pomimo znacznego wolumenu nowo dostarczonej powierzchni, stopa pustostanów w głównych miastach regionalnych Polski spadła i wyniosła 9% na koniec czerwca 2014,
w porównaniu do 10,7% w IV kw. 2013. Najwyższy wskaźnik
pustostanów został odnotowany w miastach rozwijających
się, w szczególności w Szczecinie (17,1%), podczas gdy najniższy w Krakowie (3,6%) oraz w Katowicach (5,3%). W wyniku dużego wolumenu nowej podaży dostarczanej na rynek
w Warszawie, od 2011 systematycznie wzrasta wskaźnik pustostanów, który w I poł. 2014 osiągnął rekordowy poziom
13,4%.
Biorąc pod uwagę duży wolumen powierzchni w budowie, oczekuje się, że stopa pustostanów wzrośnie w ciągu najbliższych
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Wykres 6: Stopa pustostanów w głównych miastach regionalnych, II poł. 2006 – I poł. 2014
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W I poł. 2014 roku stawki wywoławcze czynszów za najlep-Lublin(np. okres trwania umowy najmu), stawka efektywna może
sze powierzchnie biurowe pozostały na stabilnym poziomie
Szczecinbyć nawet o 15-20% niższa od wywoławczej.
na większości rynków regionalnych. W Warszawie najwyż-Lodz
2
Poznan
Pomimo silnej konkurencji między projektami będącymi obecnie
sze czynsze oscylowały na poziomie 24-25,5 EUR za m
Katowice
w fazie realizacji, stawki czynszów na większości rynków regioza miesiąc w centrum miasta i 14-16 EUR w lokalizacjach
Tricity
nalnych pozostaną na stabilnym poziomie do końca 2014 roku.
poza centrum miasta. Biorąc pod uwagę główne miasta Wroclaw
regionalne, stawki czynszów wywoławczych w najlepszych
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Wykres 7: Czynsze wywoławcze za najlepszą powierzchnię biurową
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Office market development
in regional cities in Poland
still driven by outsourcing sector
Development activity

Currently, the office market in Poland accounts for almost
7.28 M sq m of modern office space, located in Warsaw and
the 8 largest regional cities (Kraków, Wrocław, Poznań,
Tricity, Katowice, Łódź, Lublin and Szczecin). Warsaw
with a total office stock of 4.3 M sq m holds first position
(59% market share). The remaining 41% of the total
supply is accounted for by eight major regional cities,
with the most developed Kraków, Wrocław and the Tricity
region with 640,000 sq m; 570,000 sq m and 500,000 sq
m of office space respectively.
The total volume of new supply completed over the
past two quarters of 2014 in nine major cities reached
316,000 sq m. Over this period 17 office buildings
(e.g. Eurocentrum Office Complex I; Gdański Business
Center 1 – A,B; Park Rozwoju I, Atrium I) with office area
of 190,000 sq m were completed in Warsaw. Among the
regional cities, Tricity witnessed the largest increase
of office stock with in excess of 37,000 sq m of new space
delivered. Second place in terms of new supply is held
by Wroclaw (29,000 sq m). Additionally, DTZ has noted
increased interest from developers in third-tier cities,
particularly Szczecin and Lublin.

Currently, approximately 620,000 sq m of office space
is under construction in eight major regional cities, which
will translate into high levels of supply in the period
2014-2016. A record-breaking volume of new completions
is expected in 2014 and 2015 (300,000-330,000 sq m
of office space each year). The highest level of new supply
in the whole of 2014 will be delivered in Kraków, Katowice
and Wrocław (120,000 sq m; 70,000 sq m; 64,000 sq m
respectively).
In terms of the Warsaw office market, 560,000 sq m is currently
under construction, out of which approx. 120,000 sq m
70
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Figure 1: Annual office supply in Warsaw andregional cities, (sq m)
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Figure 2: Office stock in major regional cities,H1 2014
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operations (compared for example to Western
European countries). In addition access to the
special economic zones provides substantial
support for investors and the road network is still
developing which is improving the accessibility
of Polish cities.

Figure 3: New supply in major regional cities, H1 2014
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Figure 4: Developer activity in major regional cities, (sq m)

The annual take-up level in the nine major cities
over the last three years can be estimated at
900,000 – 950,000 sq m (incl. renegotiations). In
H1 2014 the demand for office space in Warsaw
remained strong and reached 295,000 sq m (incl.
renegotiations). High leasing activity was also
recorded in the eight regional cities with the
volume of transactions at a level of almost 188,000
sq m which is similar to the value recorded in the
corresponding period of 2013 (191,000 sq m).
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It should be noted that the expansion of the BPO/SSC
in Poland is not cost-driven. Despite the fact
Over the last
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years,2014
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Stopa pustostanów w I poł. 2014
and efficiency process, the most mature regional cities
including outsourcing (BPO, ITO), Shared Services (SSC)
characterised by the highest operational costs (such
or Research and Development (R&D). Numerous new
as Kraków, Warsaw and Wrocław) are considered the most
players entered the Polish market as a consequence of the
attractive locations for BPO/SSC. However, we expect more
stable political and economic situation in our country, the
outsourcing companies to launch operations in emerging
wide resources, the high availability of a well-educated
locations such as Lublin, or Szczecin. These cities offer large
labour force and the relatively lower costs of business
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Figure 5: Take-up structure by sector in major regional cities, H1 2014
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technical and language-skilled labour pools, lower costs
of labour and dynamically developing modern office stock
with competitive rental levels. Additionally, the proximity
of foreign markets encourages international investors
to establish their operations in these cities.

Over the last three years the outsourcing sector has
matured and diversified its range of services. In terms of
take-up structure in the nine major office markets in H1
2014, a large part of the demand for office space has been
created by the IT products & services sector, professional
services as well as the financial sector.
Besides the high representation of the IT and the financial
sectors in Poland, we can see the dominance of particular
business sectors in the major regional cities. For instance,
Gdańsk has a relatively high concentration of life-sciences
businesses alongside professional services. Katowice
has attracted a large number of manufacturing-driven
outsourcing companies, whereas Poznań has a strong base
of media-oriented companies.
Lately, more and more tenants in the major office markets
(e.g. Warsaw, Kraków, Wrocław) have decided to renegotiate
their current leases as cost reduction still remains the
major demand driver. In addition, there is a visible trend
of large companies relocating to office premises situated
in non-central locations, due to the high rental levels in the
city centre.

Future demand for office space in Poland will largely
depend on the macroeconomic situation which will
influence the willingness of occupiers to expand and lease
new office space. Assuming that the economy in 2014 and
2015 will grow at a faster pace than at present and taking
into account the dynamic growth of the BPO/SSC sector,
72
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DTZ expects that demand for office space will remain
strong and stable in all regional markets. Additionally,
given the positive macroeconomic forecasts, the interest
of occupiers in relocating office space is going to grow.
Vacancy and rents

Despite the large volume of new deliveries, the vacancy
rates in the majority of Polish regional cities fell, reaching
9.0% at the end of June 2014, as compared to 10.7% in Q4
2013. The highest vacancy level was recorded on emerging
markets, particularly in Szczecin (17.1%), while the lowest
availability was noted in Kraków (3.6%) and Katowice
(5.3%). As a result of high level of new supply, the vacancy
rate in Warsaw recorded and upward trend since 2011
and at the end of the first half of 2014 it reached the
record-breaking level of 13.4%.
Taking into account the significant volume of supply under
construction, the vacancy rate is expected to increase in
most office markets in the upcoming quarters. The highest
growth of the availability ratio is expected in Kraków,
due to the considerable development pipeline. The scale
of growth will depend on the activity of tenants in the
following year.
Prime asking rents remained stable in most analysed markets.
In Warsaw, prime asking rents are at the level of €24-25.5 per
sq m per month in the city centre and €14-16 in out-of-centre
locations. In terms of major regional cities prime asking rents
oscillate between €10-12 per sq m per month in Lublin to
€14-16 in Poznań, Kraków, Wrocław and Tricity.

Due to the record volume of new office space which came
to the market over recent months as well as the office space
planned for delivery in the next few years, competition

Report

Figure 6: Vacancy rate in major regional cities, H2 2006 – H1 2014
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as type of transaction, effective rents are approximately
10-20% lower than the asking rents.

among property owners has been intensifying. As a result,
landlords of existing and planned office buildings are forced
to offer more attractive financial conditions, including
lower headline rents and higher incentive packages.

Despite the high level of pipeline supply and the possible
strong competition among landlords, rental levels in most
regional markets are likely to remain stable until the end
of 2014, though developers may start to offer higher
incentive packages, which will lower the effective rents.

25%

This situation affects the entire office market in Poland
20%
and mostly those regional cities where the pipeline supply
in relation to existing
15% stock as well as vacancy rates are
the highest. Depending on the size of requirement as well

10%

Figure 7: Prime asking rents in major regional cities, EUR per sq m per month
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Inwestor

Business Garden Poznań

Radom Office Park

Powierzchnia nieruchomości – 80 000 m2

Powierzchnia nieruchomości – 10 000 m2

Business Garden Poznań to nowoczesny park biznesowy,
oferujący powierzchnię biurową klasy A z usługami
towarzyszącymi i doskonałym dostępem do środków
komunikacji miejskiej. Każdy z 9 budynków wyróżnia się
funkcjonalnością i daje możliwość swobodnej aranżacji
wnętrz. Przyjazne ludziom i środowisku rozwiązania,
potwierdzone precertyfikacją LEED Gold, zapewniają
komfort pracy i obniżają koszty utrzymania. Otwarcie
pierwszego etapu inwestycji, obejmującego 42 000 m²,
zaplanowane jest na początek 2015 roku. Deweloperem
Business G
 arden Poznań jest SwedeCenter.

Business Garden Poznan is a modern business park,
offering A-class office space with a wide range of amenities
and easy access to public transport. Each of the 9 buildings
is distinguished by functionality and gives the possibility
of flexible space planning. User and environmentally
friendly solutions, confirmed by the LEED Gold
pre-certification, ensure the comfort of everyday work and
reduce the maintenance costs. Opening of the first stage
of the project, encompassing 42,000 sq.m. of leasable
space, is planned at the beginning of 2015. Business
Garden Poznan is being developed by SwedeCenter.
ul. Bułgarska, Poznań

www.businessgarden.pl
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Radom Office Park składa się z dwóch nowoczesnych
budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni
użytkowej 10 000 m2, zlokalizowanych w ścisłym centrum
Radomia.

Został zaprojektowany z myślą o potrzebach przedsię
biorców z sektora BPO i SSC. Specyfikacja techniczna
obejmuje m.in.: podwieszane sufity i podniesione
podłogi, otwierane moduły okienne, system inteligent
nego sterowania budynkiem oraz niezależne dwustronne
zasilanie budynku w energię elektryczną oraz usługi
telekomunikacyjne.
Radom Office Park consists of two modern class A office
buildings offering over 10,000 sq.m. of office space with
a superior location in the very heart of Radom.

Radom Office Park was designed with the specific office
needs of companies from the BPO/SSC industry. Technical
specification delivers modern office building solutions,
such as suspended ceilings and raised floors, operable
window modules, intelligent building management system
(BMS) as well as two independent power and telecom
connections.
ul. Malczewskiego 24e, Radom
www.radomofficepark.pl

Investor

Pascal

University Business Park

Powierzchnia nieruchomości – 8 920 m2
www.gtcpascal.pl

Powierzchnia nieruchomości – 8400 m2
ul. Wólczańska 178, Łódź
http://www.gtc.com.pl

Silesia Business Park

Malta House

Powierzchnia nieruchomości – 46 000 m2
ul. Chorzowska, Katowice
http://www.skanska.pl/silesiabusinesspark

Powierzchnia nieruchomości - 14 700 m2
ul. Arcybiskupa A. Baraniaka, Poznań
http://www.skanska.pl/maltahouse

Promuj swoją
nieruchomość!
SkyRes Warszawska

Skontaktuj się z działem reklamy:
reklama@outsourcingandmore.pl

ul. Warszawska 18, Rzeszów
Powierzchnia nieruchomości - 25 648 m2
http://www.developres.pl/inwestycje/
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Branża

Outsourcing w Polsce
Wiktor Doktór
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Miesiące wakacyjne to chwila oddechu między
wiosennym a jesiennym sezonem wielkich konferencji branżowych, ale to wcale nie oznacza
uśpienia biznesu. Wręcz przeciwnie. Jest to okres,
w którym wiele firm decyduje się na podsumowania pierwszego półrocza, rewiduje swoje budżety,
ustala strategie dalszego rozwoju na kolejne
miesiące.

Wspomniane raporty półrocza tym razem obfitowały w sektorze nieruchomości. Liderzy rynku
– CBRE, JLL, DTZ – nieruchomości biurowych oraz
magazynowych podzielili się swoimi spostrzeżeniami, analizami i badaniami rynku. A było co
analizować i o czym pisać. Jak podliczyli eksperci
CBRE, całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych w Polsce przekroczyły pod koniec I połowy 2014 r. 8 mln m2.
JLL w swoim opracowaniu o boomie biurowym
informuje, że obecnie w Warszawie powstaje
ok. 579 000 m2 biur. A jak dodaje DTZ – w pierwszej połowie 2014 r. wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych
w Polsce wyniósł 1,39 miliarda EUR, co stanowi
wzrost o blisko 10% w porównaniu do analogicznego
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okresu roku poprzedniego. Jak widać rynek nieruchomości daje spore możliwości nowym najemcom, a – co już poprzednie lata pokazywały – druga
połowa roku może nas pozytywnie zaskoczyć
kolejnymi wieloma transakcjami.

Innego ciekawego podsumowania dokonał Polski
Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Analizując pierwsze półrocze, analitycy PZWLP informują
o widocznym ożywieniu w branży i utrzymującej
się od roku stałej tendencji zwiększania rocznego
tempa wzrostu. Warto wspomnieć, że leasing operacyjny z pełną obsługą (tzw. Full Service Leasing)
jest niezmiennie najpopularniejszą usługą w branży CFM. Kolejną ciekawą informacją, jaka wynika
z raportu PZWLP jest fakt, że nastąpił wzrost
zainteresowania małych i średnich firm wynajmem
długoterminowym flot.
Czy to oznacza, że usługi, z których do tej pory
korzystały głównie duże przedsiębiorstwa stały
się również atrakcyjne dla mniejszych organizacji? Miejmy nadzieję, że tak. CFM, to forma outsourcingowego zarządzania flotami aut, która
co roku staje się coraz bardziej popularna.
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W chwili obecnej w wynajmie i zarządzaniu jest już
w Polsce blisko 120 000 pojazdów.

Polskie miasta rozwijają stale inwestycje outsourcingowe zarówno w modelach near jak i offshoring. Dobre przykłady płyną z Trójmiasta, gdzie
w krótkim czasie pojawiły się informacje o rozwoju Jeppesen (a Boeing Company), Sii, CCIG,

Obecnie w Warszawie powstaje
ok. 579 000 m2 biur.

czy Intitek. Trójmiasto szykuje dla nas kolejne informacje o nowych inwestycjach, ale to już nastąpi w okresie jesiennym. Inne polskie miasta też
mają się czym pochwalić. W Lublinie prężnie
rozwija się Convergys, a w Łodzi SouthWestern.
O SouthWestern na rynku pojawiły się ciekawe
informacje, gdyż w połowie sierpnia spółka została przejęta przez brytyjskiego giganta usług BPO
– firmę Capita. Obie spółki są obecne na rynkach
brytyjskim, irlandzkim, ale także i w Polsce (Łódź,

Kraków). Połączenie tych dwóch podmiotów
tworzy ciekawą synergię doświadczonej dużej firmy
outsourcingowej (Capita), z unikatowym zakresem usług w obszarze obsługi sektora publicznego
i multijęzycznych call center (SouthWestern).

Branża outsourcingowa do celów swojej promocji zyskała nowe narzędzia. OutsourcingPortal
przeszedł kolejne zmiany i tym razem pod koniec
lipca do użytku zostały oddane dwa nowe moduły
– „Biuro Prasowe” oraz „Rekrutacja”. Moduły
te mogą być wykorzystywane przez firmy, które
posiadają swoje profile biznesowe na OutsourcingPortal oraz przez członków Klubu Outsourcingu.
Klubowicze dodatkowo zyskali możliwość prowadzenia blogów branżowych. Nowe narzędzia
wpływają na poprawę komunikacji tematyki outsourcingowej w Polsce i zostały szybko docenione przez użytkowników. W pierwszych dwóch
tygodniach w „Biurach Prasowych” pojawiło się
kilkanaście wpisów, a panel „Rekrutacja” zasiliło
kilkadziesiąt ogłoszeń z ofertami pracy.

Outsourcing
in Poland
The summer is a time to catch our breath between
the spring and autumn season of large industry
conferences, but that doesn’t mean business
stops. Just the opposite. This is a time when many
companies decided to sum up the first half-year,
review their budgets and set out a strategy for
the coming months.

This year, the real estate sector produced a wealth
of mid-year reports. The commercial and logistics
real estate industry’s market leaders – CBRE, JLL,
DTZ – have shared their observations, analyses
and market research. There certainly was a lot to
analyse and a lot to write about. The experts at
CBRE calculated that the entire stock of modern
industrial and logistics space in Poland amounted
to more than 8,000,000 sq m at the end of the first

half of 2014. A report by JLL on the office boom
informs us that Warsaw will soon see the addition
of around 579,000 sq m of offices. And DTZ adds
that in the first half of 2014, the value of investment
transactions on the Polish commercial real estate
market amounted to EUR 1,390,000,000, which
represents an almost 10% increase compared
to the same period one year ago. A broad range
of possibilities are available to new tenants, and
taking previous years as a guide we may expect
the second half of the year to provide us with some
pleasant surprises in the form of further largescale transactions.

Another interesting summary was prepared by
the Polish Vehicle Rental and Leasing Association.
In its analysis of the first half of the year,
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the PVRLA notes a marked upturn in the industry,
as well as a continuation of the year-long trend
of increased rates of growth. It is worth recalling
that Full Service Leasing remains the most popular
service in the CFM market. Another interesting

Warsaw will soon see the addition
of around 579,000 sq m of offices.

piece of information from the PVRLA report is that
there has been growth in the interest of small and
medium enterprises in long-term fleet rental.

Does this mean that a service previously sought
by large firms has also become attractive for
smaller organizations? We should hope so. CFM
is a form of fleet management outsourcing
becoming increasingly popular from year to year.
At present, nearly 120,000 vehicles are currently
leased and managed in Poland.

Polish cities are expanding their long-term
outsourcing investments in both the nearshoring
and offshoring models. The Tricity area is taking
the lead, with news recently coming to us about the
growth of Jeppesen (a Boeing Company), Sii, CCIG,
and Intitek. The Tricity has more information about
new investments in the works, but we have to wait
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for the autumn to get the details. Other Polish cities
also have something to boast about. Convergys is
presently expanding in Lublin, while SouthWestern
is growing in Łódź. Interesting information about
SouthWestern recently emerged that the company
was acquired in mid-August by British BPO giant
Capita. Both companies operate on the British
and Irish markets, as well as in Poland (Łódź,
Kraków). The fusion of these two entities will lead
to an interesting synergy of a large and experienced
outsourcing company (Capita) with a unique
public-sector service offering and multilingual call
centre (SouthWestern).

The outsourcing industry has acquired new tools
for promotion of the business. OutsourcingPortal
has undergone further evolutions, and at the end
of July two new modules were released: “Press Office”
and “Recruitment”. These modules can be used
by companies that have their business profiles
on OutsourcingPortal, as well as by members of the
Outsourcing Club. Club members have also been given
the possibility to maintain industry blogs. The new
tools will improve communication on the subject
of outsourcing in Poland, and have rapidly gained the
appreciation of users. The first two weeks saw several
entries in “Press Offices”, and the “Recruitment” was
populated with dozens of job offers.

Branża

Kraków

wciąż numerem 1. w Polsce
Kraków po raz kolejny okazał się liderem sektora usług dla biznesu
w Polsce. Jak wynika z najnowszego raportu ABSL, zlokalizowane
w stolicy Małopolski centra usług z zagranicznym kapitałem
zatrudniają 30,6 tys. specjalistów. Dane ABSL potwierdzają
atrakcyjność Krakowa dla inwestorów zagranicznych. W tym roku
miasto zostało również ogłoszone najatrakcyjniejszą europejską
lokalizacją dla projektów z branży usług w rankingu Tholons.
Według raportu ABSL, w centrach usług
biznesowych
z
zagranicznym
kapitałem
w całym kraju pracuje już 128 tys. specjalistów.
Największym ośrodkiem sektora usług dla
biznesu w Polsce jest Kraków. Miasto zajmuje
pozycję lidera pod względem zatrudnienia – w 85
zlokalizowanych tu centrach usług z zagranicznym
kapitałem pracuje już 30,6 tys. specjalistów.
To o ponad 5 tys. więcej niż rok temu. Oznacza
to, że Kraków zajmuje również pierwsze miejsce,
jeśli chodzi o największy wzrost liczby pracowników.
– 24% pracowników sektora w Polsce zatrudnionych
jest przez zagraniczne centra działające
w stolicy Małopolski. Krakowskie centra generują
więc ¼ miejsc pracy w branży usług dla biznesu
w całym kraju – to imponujący wynik – mówi
Marek Grodziński, Wiceprezes ABSL, Dyrektor
Europejskiej Sieci Centrów BPO Capgemini.
Ponadto, kolejne tysiące osób pracują w polskich
centrach usług dla biznesu, zajmujących się m.in.
outsourcingiem procesów IT.

Więcej informacji
More information
www.absl.pl
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Jak wskazują wyniki raportu ABSL, przez ostatni
rok w Krakowie otworzyło się 14 nowych
centrów usług z zagranicznym kapitałem,
m.in. GE Healthcare, Lundbeck, RWE czy Samsung.
To najlepszy wynik w skali całego kraju. Ponadto
zwiększenie zatrudnienia zapowiadają też firmy

wcześniej działające w mieście. Np. Capgemini
poszukuje około 100 osób z dobrą znajomością
języka niemieckiego na stanowiska związane
z finansami, księgowością, outsourcingiem
procesów HR, jak i wsparciem IT.
Wraz ze zwiększającym się zatrudnieniem
zmienia się również charakter ofert pracy
– coraz częściej centra usług poszukują wysoko
wykwalifikowanych specjalistów.
– Zdecydowana większość centrów operacji dla
biznesu oferuje swoim klientom wielofunkcyjne
wsparcie, w tym operacje oparte na wiedzy,
wymagające wysokich kompetencji. Aby efektywnie
realizować te procesy, centra muszą zatrudniać
najlepszych pracowników z najwyższymi kwalifikacjami – mówi Piotr Dziwok, Wiceprezes ABSL,
Prezes Zarządu Shell Polska, Dyrektor Generalny
Shell Business Service Centre Kraków.

Raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych
w Polsce 2014”, opublikowany w czasie
V Konferencji ABSL w Poznaniu, to jedyne w Polsce
kompleksowe opracowanie dotyczące sektora
nowoczesnych usług dla biznesu w naszym kraju.
Raport cieszy się dużą popularnością zarówno
wśród przedstawicieli branży, mediów, jak
i globalnych grup analitycznych, m.in. Everest
Group.

Raport ABSL powstał we współpracy z firmami JLL, PwC, Baker & McKenzie i HAYS Poland.
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Krakow

still number one in Poland
Krakow has once again been recognized as Poland's top business
service sector destination. The latest ABSL Report confirms Krakow’s
attractiveness for foreign investment, with foreign-capital service
centers in the city now employing 30,600 specialists. Moreover, in 2014,
Tholons Top 100 Outsourcing Destinations report identified the city as
the most attractive European destination for business service sector
investment.
According to ABSL data, foreign-capital service centers
employ 128,000 specialists across the country, with
Poland's largest business service sector hub located
in Krakow. The city is the leader in the employment
category – 30,600 specialists work in the city's 85
foreign capital service centers. This is an increase of
more than 5,000 year-on-year, meaning that Krakow
also comes top in terms of employment growth.
– 24% of sector employees in Poland are employed by
foreign-capital service centers in Krakow. It means
that the city generates a quarter of the sector's jobs
across the country – an impressive result – says Marek
Grodziński, Vice President ABSL, Vice President,
Head of European BPO Delivery Centers

Moreover, another several thousand people work in
Polish-capital service centers offering, among others,
IT outsourcing services.
According to the ABSL report, in the last 12 months, a
record 14 new foreign-capital centers have been set
up in Poland, including GE Healthcare, Lundbeck, RWE,
Samsung. Existing centers across Poland also continue

to expand. This trend is illustrated by Capgemini,
which is looking for 100 employees with German
language competence to manage processes connected
with finance and accounting, HR outsourcing and IT
support.

Employment growth is accompanied by changes
in the nature of job offers - more and more service
centers are looking for highly-qualified specialists
to be employed in the sector's range of increasingly
advanced services.

– The vast majority of centers offers its clients a
multifunctional support, including operations that
require knowledge and high competence. To deliver such
processes efficiently, centers have to employ the best and
most competent candidates. – says Piotr Dziwok, Vice
President ABSL, General Manager of Shell Business
Service Centre Kraków, Country Chair of Shell Polska.

“The business services sector in Poland 2014” report
was presented at the 5th ABSL Conference in Poznań.
It is the only comprehensive research on the sector in
Poland.

The ABSL Report was prepared in cooperation with JLL, PwC, Baker & McKenzie and HAYS Poland.
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Biznesowe sieci
społecznościowe
O LinkedIn Wiktor Doktór rozmawia
z Davidem Cohen, Senior Director, LinkedIn Talent Solutions, EMEA

Industry

Wiktor Doktór: Od kilku lat zauważalny jest rozwój sieci społecznościowych, w tym platform koncentrujących się na sferze zawodowej. LinkedIn
stanowi obecnie największą biznesową sieć społecznościową na świecie. Czy mógłby Pan podzielić
się z nami historią platformy LinkedIn? Kiedy została utworzona oraz na jaką skalę działa obecnie?
David Cohen: Serwis społecznościowy LinkedIn
został założony w salonie w domu współzałożyciela Reida Hoffmana w roku 2002, a jego oficjalne uruchomienie miało miejsce 5 maja 2003 r. Już na koniec pierwszego miesiąca, sieć zrzeszała aż 4,5 tys.
członków. Od samego początku, serwis ten był
ściśle ukierunkowany na sferę zawodową, pomaganie w tworzeniu tożsamości zawodowej w sieci
oraz nawiązywanie kontaktów, umożliwiając tym
samym rozwój kompetencji w wykonywanym zawodzie lub zdobycie wymarzonego stanowiska.
Jak dotąd, LinkedIn utrzymał wspomniany wyżej
priorytet, będący jednym z powodów, dla których
udało nam się poszerzyć sieć do ponad 313 milionów użytkowników oraz osiągnąć tempo jej rozwoju na poziomie aż 2 przybywających członków
na sekundę. Obecnie LinkedIn zatrudnia ponad
5700 osób w 27 miastach na całym świecie.

WD: Muszę przyznać, że często korzystam z serwisu
LinkedIn, aby poszerzyć moją sieć kontaktów
biznesowych. Jak bardzo popularny jest LinkedIn
w Polsce?
DC: Miło mi to słyszeć! Baza użytkowników serwisu LinkedIn zarówno w Polsce, jak i w Europie
stale rośnie. W Europie, na Bliskim Wschodzie
i w Afryce, LinkedIn obejmuje już ponad 98 milionów członków. Stale skoncentrowani na potrzebach naszych użytkowników, szukamy nowych
sposobów ulepszania platformy pod kątem dostarczania jeszcze większych korzyści dla ich kariery zawodowej. Pierwsza polska wersja LinkedIn
została uruchomiona w kwietniu 2012 r.
WD: Z jakich funkcji użytkownicy LinkedIn korzystają najczęściej?

DC: Jedną z najbardziej popularnych czynności
użytkowników odwiedzających serwis LinkedIn
jest przeglądanie profili innych członków.
Odzwierciedla to, jak istotne jest w dzisiejszym
świecie biznesu posiadanie zawodowej tożsamości

w Internecie. Założenie własnego profilu na
portalu LinkedIn pozwala dokonać możliwie najlepszego kroku naprzód w twojej karierze, przy
jednoczesnym zachowaniu kontroli informacji, które
ukazują się osobom szukającym twojego nazwiska w Internecie. Zdecydowana większość naszych
użytkowników deklaruje chęć oddzielenia życia zawodowego i prywatnego w sieci, tak jak pragną tego
w życiu codziennym, co jest jedną z głównych korzyści
płynących z posiadania profilu na portalu LinkedIn.
WD: Bardzo często słyszy się o tzw. pasywnym
talencie. Dlaczego firmy w Polsce powinny zwracać
uwagę na to zjawisko i czego mogą się nauczyć od
najlepszych w tej dziedzinie?

DC: LinkedIn zasadniczo zmienił sposób, w jaki
tysiące firm na całym świecie odszukuje i rekrutuje nowe talenty. Jeszcze pięć czy dziesięć lat temu,
dana firma, chcąc znaleźć pracownika na określone stanowisko, publikowała ofertę pracy w branżowych mediach lub na portalu rekrutacyjnym.
Ten sposób opierał się na założeniu, że najlepszy
kandydat na otwarte stanowisko aktywnie szuka następnej okazji, zauważa ogłoszenie i zgłasza
swoją kandydaturę. Biorąc pod uwagę fakt, że
tylko jedna na pięć osób to aktywnie szukający
pracy kandydat, firmy traciły znaczną część potencjalnych fachowców. LinkedIn zapewnia pracodawcom dostęp do wszystkich specjalistów zarejestrowanych na portalu, znacznie skracając czas
i koszt rekrutacji najlepszych talentów. Firmy takie jak PZU, Grupa Eurocash, USP Zdrowie, już dziś
korzystają ze wspomnianych rozwiązań.
WD: Jakie korzyści czekają na firmy posiadające
swoje strony na Państwa platformie?

DC: Budowanie przez daną firmę marki opartej
na talentach, jest jednym z najsilniejszych atutów
w kwestii przyciągania utalentowanych pracowników. Strony prezentujące firmy na platformie
LinkedIn oraz strony kariery oferują możliwość
dzielenia się z zainteresowanymi kandydatami
kulturą twojej organizacji oraz ofertami pracy
w środowisku, w którym osoby te mogą być otwarte się na nowe wyzwania zawodowe. Obecnie
założonych zostało już ponad trzy miliony stron na
portalu LinkedIn, które reprezentują organizacje
z całego świata i szerokiego zakresu branż.
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WD: Czy przyszłość kontaktów biznesowych leży
w mediach społecznościowych, czy może spotkania networkingowe i tradycyjne relacje biznesowe
będą nadal odgrywać swoją podstawową rolę?

DC: Media społecznościowe są elementem istniejącej już dziś, a nie przyszłej, rzeczywistości biznesowej. LinkedIn jednak nie zmierza do zastąpienia
bezpośredniej interakcji między ludźmi i firmami.
Naszym celem jest zapewnienie, aby relacje te stały się jeszcze bardziej produktywne dla ich uczestników, pomagając im w szukaniu i byciu odnalezionym, a także odkrywaniu wspólnych powiązań
i zainteresowań oraz utrzymywaniu kontaktów.
Przykładowo, osoba wybierająca się na rozmowę
kwalifikacyjną, może odnaleźć na serwisie LinkedIn
osoby, które poprowadzą tę rozmowę, odkryć wspólne powiązania i natychmiast określić sferę, która
ich łączy, tym samym dając kandydatowi możliwość
wyróżnienia się na tle pozostałych osób, starających
się o to samo stanowisko.

WD: Skoro rozmawiamy o przyszłości - jakie są
plany LinkedIn na nadchodzące miesiące i lata?

DC: Naszym powiedzeniem numer jeden w LinkedIn
jest „Przede wszystkim członkowie” – i to pozostaje naszym priorytetem. Nieustannie inwestujemy w platformę, opracowując nowe narzędzia,
które umożliwią użytkownikom dostęp do informacji oraz zapewnią wgląd potrzebny do rozwoju
swoich kompetencji w wykonywanym zawodzie.
Z perspektywy rekrutacyjnej, inwestujemy
w nowe technologie, które pomagają agencjom
rekrutacyjnym oraz agencjom pracy odnaleźć właściwe talenty we właściwym czasie. Wśród takich
rozwiązań znalazły się ostatnie dodatki do naszej
linii produktu, takie jak Mobilny Rekruter, ruchoma dostępna wersja sztandarowego produktu,
opracowywana z zamiarem wspomagania osób
rekrutujących w rozwoju ich produktywności
i skuteczności działania z dala od biurka.

Business social networks
Wiktor Doktór talks to David Cohen,
Senior Director, LinkedIn Talent Solutions, EMEA
Wiktor Doktór: Since several years we can notice the
growth of social networks, including business focused
platforms. LinkedIn is currently the largest business
social network in the World. Can you share with us few
words about your history, when LinkedIn was created
and what is your current scale of operations?

David Cohen: LinkedIn was founded in the living
room of cofounder Reid Hoffman in 2002, officially
launching on May 5, 2003. At the end of the first month
there were 4,500 members in the network. From
the beginning, the network had a clear focus on the
professional context; helping professionals establish
their professional identity online and connect with
their contacts to help them be better at the job they
have, or get the job they want. LinkedIn retains that
focus today, which is one of the reasons we’ve been
able to grow to a network of more than 313 million
members, growing at around two new members per
second. Today LinkedIn employs more than 5,700
people in 27 cities around the world.
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WD: I have to admit, I am the frequent user
of LinkedIn to grow my business network. How
popular is LinkedIn in Poland?

DC: That’s great to hear! LinkedIn has a growing
member base in Poland and across Europe as a whole.
Across Europe, the Middle East and Africa, LinkedIn
has grown to more than 98 million members.
Our continued focus is our members, and we’re
always looking for new ways to make the platform
more valuable for them in their professional lives.
We launched the Polish version of LinkedIn in April, 2012.

WD: What functions are your users using LinkedIn
the most?

DC: One of the most popular actions members
do on LinkedIn is viewing the profiles of other
members. This reflects the importance of having
an professional online identity in today’s business
world. Your LinkedIn profile enables you to put

Industry

your best professional foot forward, controlling
what information people find about you when they
search for your name online. The vast majority of our
members tell us they want to keep their professional
and persona lives separate online, just as they
do offline, which is one of the main benefits of having
a LinkedIn profile.
WD: We are hearing a lot about passive talent, why
companies in Poland should pay attention to this
and what they can learn from the best in class?

DC: LinkedIn has fundamentally changed the way
thousands of companies around the world find and
recruit talent. Five or ten years ago if a company
wanted to fill a particular role, they might post the job
in relevant trade media or on a job board. That relies
on the best candidate for the job actively searching
for their next opportunity, seeing the job advert and
applying. With only around one in five professionals
being an ‘active’ candidate, that meant companies
were missing out on the vast majority of professionals.
LinkedIn gives employers access to all professionals
on the network, greatly reducing the time and cost
involved in recruiting the best talent. Companies like
PZU, Eurocash Group, USP Zdrowie are already taking
advantage of this.
WD: And what are the benefits for companies who
have their career pages on your platform?

DC: A company’s talent brand is one of the most
powerful assets it has when it comes to attracting
talent. LinkedIn Company Pages and career pages
offer an opportunity to share your company culture
and job opportunities with interested candidates
in an environment when they might be open to their

next opportunity. Today there are more than three
million Company Pages on LinkedIn, representing
organisations from around the world and across
a broad spectrum of industries.
WD: Is the future of business contacts in social media,
or perhaps networking meetings and traditional
business relations still have some role to be played?

DC: Social media is a reality in business today, not
just in the future. However, LinkedIn doesn’t seek to
replace face-to-face interaction at all, only to make
those engagements more productive for all parties
by helping them find and be found, discover common
connections and interests, and then stay in touch
after they meet. For example, someone going to
a job interview could look up their interviewers
on LinkedIn in advance, discover a mutual connection,
and immediately establish common ground and
distinguish themselves from their other candidates.
WD: If we talk about future – what are LinkedIn plans
for coming months and years?

DC: Our number one saying at LinkedIn is ‘Members
First’, and that continues to be our focus. We’re
continually investing in the platform to develop
new tools to help members access the information
and insights they need to be better at the job
they have. From a recruitment perspective, we’re
investing in new technologies that help recruiters
and staffing agencies find the right talent at the
right time, including recent additions to our product
line-up such as Recruiter Mobile, the on-the-go
version of our flagship product designed to help
recruiters be more productive and successful away
from their desks.
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transferowych.

86

Rozwijający się rynek usług outsourcingowych powoduje ciągłe zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskim rynkiem. Celem artykułu jest przybliżenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej
w Rzeczypospolitej Polskiej (RP). Pierwszą istotną decyzją, jaką musi podjąć przedsiębiorca zagraniczny, jest
decyzja dotycząca formy prawnej takiej działalności.
W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza ona, że każdy
na równych prawach ma prawo podjąć działalność
gospodarczą według swojego wyboru. Do dyspozycji
przedsiębiorcy zagranicznego pozostaje oddział lub
przedstawicielstwo na terytorium RP albo utworzenie spółki na podstawie przepisów polskiego kodeksu
spółek handlowych.
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Tworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
na terytorium RP
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą
za granicą, może, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub
przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP.
Z uwagi na fakt, iż przedstawicielstwo służy do prowadzenia na terytorium RP działalności wyłącznie,
w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego, w niniejszym opracowaniu zajmę się wyłącznie zagadnieniami dotyczącymi oddziału.

Celem oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest prowadzenie przez taki podmiot działalności gospodarczej
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na terytorium RP, w zakresie działalności
przedsiębiorstwa głównego. Oddział taki
jest samodzielną i wyodrębnioną organizacyjnie częścią przedsiębiorstwa, pozwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej podmiotu zagranicznego, poza jego
siedzibą tj. na terytorium RP.

Wszelkie podejmowane działania za pośrednictwem oddziału wywierają bezpośredni skutek dla przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie go nie wymaga
minimalnego kapitału. Oddział nie jest
podmiotem odrębnym od przedsiębiorcy
zagranicznego i nie posiada osobowości
prawnej, zdolności prawnej ani sądowej
(możliwość bycia stroną w postępowaniu
sądowym). Przedsiębiorca zagraniczny
jest reprezentowany w oddziale przez
upoważnioną osobę. Oddział musi posługiwać się oryginalną nazwą przedsiębiorcy
zagranicznego wraz z przetłumaczoną na
język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”. Przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany prowadzić oddzielną
rachunkowość w języku polskim zgodnie
z przepisami o rachunkowości. Oddział
wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nie
jest możliwe tworzenie wspólnych oddziałów przez więcej niż jednego przedsiębiorcę zagranicznego.
Tworzenie spółek prawa handlowego

Na takich samych zasadach, jak obywatele polscy (a zatem np. w zakresie wyboru
formy prowadzenia działalności), działalność gospodarczą mogą podejmować
i wykonywać osoby fizyczne, osoby
prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
z państw członkowskich Unii Europejskiej,
Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu, oraz
z państw niebędących stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

na podstawie umów zawartych przez te
państwa ze Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi (np. z USA).

Powyższe wyliczenie obejmuje podmioty,
które w najszerszym zakresie mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości. Inne
podmioty mogą jedynie prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej.

Najpopularniejszą formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej w RP
przez podmioty zagraniczne jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(sp. z o.o.). Spółka taka jest formą prawną
przedsiębiorstw tworzoną przez jedną lub
więcej osób, zwanych wspólnikami, które
odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w bardzo ograniczonym zakresie.
Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Minimalny kapitał
zakładowy, jaki musi zostać wniesiony
przez wspólników, to 5000 PLN. Kapitał
zakładowy może zostać pokryty zarówno
wkładem pieniężnym jak i niepieniężnym
(aportem). Aportem może być w zasadzie
wszystko co przedstawia wartość majątkową, tj. ruchomości, nieruchomości,
know-how, patenty, znaki towarowe itp.
W zamian za wniesiony wkłady wspólnicy
obejmują udziały, które, o ile inaczej nie
postanowiono w umowie spółki, mogą być
swobodnie zbywane.

Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która jest podmiotem
praw i obowiązków, co umożliwia uzyskanie REGON, NIP oraz założenie rachunku
bankowego, a zatem umożliwia rozpoczęcie inwestycji. Sama spółka uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu jej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Od 1 stycznia 2012 r. jest również
możliwa rejestracja sp. z o.o. przez Internet

w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości,
przy wykorzystaniu standardowego wzorca umowy. Procedura taka, choć szybka,
nie daje możliwości wprowadzenia indywidualnych postanowień do umowy spółki, będących wyrazem koncepcji i planów
działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

Organami sp. z o.o. są: zgromadzenie
wspólników, zarząd oraz fakultatywnie
rada nadzorcza bądź komisja rewizyjna.
Zgromadzenie wspólników jest najwyższą
władzą spółki, podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd jest zaś organem, który
prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją
na zewnątrz. Jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników.
Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej jest obligatoryjne w przypadku,
gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę
500 000 PLN, a wspólników jest więcej niż
25. Organy te sprawują nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach.
Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej
3 członków powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie wspólników.
Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu roku
spółka musi sporządzić sprawozdanie
finansowe, czyli rachunek zysków i strat,
bilans oraz informację dodatkową. Dokumenty te winny być składane w sądzie
rejestrowym oraz właściwym urzędzie
skarbowym.
Korzyścią związaną z prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. jest m.in.
możliwość swobodnego zbywania udziałów, co pozwala także na pozyskanie np.
inwestora zewnętrznego.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rozpoczęciem działalności w Polsce
zespół Kancelarii „Chudzik i Wspólnicy”
pozostaje do Państwa dyspozycji.
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The ever-developing market of outsourcing services
has brought about a growing interest in the Polish
market among foreign investors. The purpose of this
article is to familiarize the reader with the rules behind
operating a business in the country of Poland. The first
important decision that a potential foreign investor has
to make is the legal status that such a business is going
to adopt. In Poland, there exists the rule of the freedom
to operate a business. This means that everybody, under the same terms and in the same conditions, is free
to operate a business as they see fit. Therefore, the
foreign entrepreneur has the option to either establish a branch office or a representative office in the
country of Poland, or to establish a company under
the terms of the Polish company code.
Establishing a branch office in the country
of Poland

Any entrepreneur operating a business abroad may –
as long as the international agreements ratified in that
country do not state otherwise – establish a branch
office or a representative office in the country of
Poland. Considering the fact that representative offices in the country of Poland may only be established
for the purposes of advertising and promoting, in the
country of Poland, a foreign-based business, in this article, I am only going to only discuss matters related to
establishing and operating a branch office.

The reason behind establishing a branch office of a
foreign-based business is to initiate the operation of
a business in the country of Poland, under the umbrella of the main foreign-based office. Such a branch
office is a distinct and an organizationally-independent
unit of the main company located abroad. Any and all
actions taken in the course of the operation of a branch
office have a direct effect on the foreign-based business. Creating it does not require a minimum share
capital. The branch office is not an entity separate
from the foreign-based business and it does not have
a legal identity or legal or judicial capabilities (the
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capability of being a party to court proceedings). The
foreign-based entrepreneur is represented within the
branch office by a person duly authorized to do so.
The branch office must operate under the same name
as the foreign-based main office, along with the legal
status translated into the Polish language, and with
the inclusion of the phrase “a branch office in Poland”.
The entrepreneur is required to keep accounting
records in the Polish language in accordance with
accounting law regulations. The branch office must be
registered with the National Court Register’s registry of
businesses. It is not possible for more than one foreignbased entrepreneur to create one shared branch office.
Establishing a company under commercial law

Under the same terms (for example as they relate to the
form of operating a business) as Polish citizens, a business may also be established and operated by individuals, legal entities as well as other organizational units
with no legal identity, from European Union member
states, Norway, Iceland, Liechtenstein as well as other
states which are not parties to the European Economic
Area agreement, on the basis of agreements concluded
by these states with the European Community and its
member states, for example, the United States).

The list discussed above includes entities which may
take advantage of the entrepreneurial freedom rule
to the full extent. Other entities may only operate
a business in the form of a limited company, a limited
joint-stock partnership, limited liability partnership
or a joint-stock company.

The most popular legal form of operating a business
in the country of Poland by foreign-based entrepreneurs is the limited liability company (sp. z o.o.). Such
a company is the legal form of companies established
by one or more people, referred to as shareholders,
who are responsible for the liabilities incurred by the
company to a very limited extent. The company formation documents must adopt the form of a notary act.
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The minimum share capital contributed
towards the company by the shareholders
is 5,000 PLN. The share capital may be
covered both by means of financial and
non-financial contributions (contributions
in-kind). A contribution in-kind may
mean anything of financial value, i.e. realestate, tangible assets, know-how, patents,
copyrights, etc. In return for the contributions they make, the shareholders receive
shares which – unless states otherwise in
the company formation documents – may
be sold freely.
As of the moment when the company
formation document is signed, a limited
liability company in the process of formation is created, which is granted both
rights and obligations, which enables it
to be issued a REGON (Polish company
ID number), a NIP (Polish taxpayer’s ID
number), and a bank account to be opened
in its name, and as a result, makes it possible for the company to start investing.
The company itself is given legal status as
of the moment when it is entered into the

National Court Register’s registry of companies. As of January 1st 2012, it is also possible to register a company via the Internet
on the Ministry of Justice’s website by using
a standard application form. This procedure, fast though it may be, does not offer
the possibility to include custom resolutions
into the company formation act, which resolutions are a reflection of the concept and
plans of the foreign-based entrepreneur.

The limited liability company’s administrative bodies are: the general assembly
of shareholders, the board as well as provisionally the advisory board or the board of
auditors. The general assembly of shareholders is the company’s highest authority;
it makes decisions in the form of passing
resolutions. The board is an entity which
oversees the company’s matters and represents it externally. It is appointed and
dismissed by the assembly of shareholders.
The establishment of an advisory board or
board of auditors is obligatory whenever
the company’s total share capital exceeds
the amount of 500 000 PLN, and there are

more than 25 shareholders. These administrative bodies supervise the company’s
operation in all areas. The board consists of at least 3 members appointed and
dismissed by the assembly of shareholders.
Every limited liability company is required
to keep accounting records in accordance
with the Accounting Act. At the end of each
year, the company must prepare a financial
report, or a balance of profits and losses,
as well as additional information. These
documents should be filed with the
relevant registry court and tax office.

One of the benefits related to the operation
of a business in the form of a limited liability
company is the possibility of selling shares
freely, which in turn makes it much easier to
find, for example, an external investor.
Should you have any further questions
related to the establishment and operation
of a business in the country of Poland,
the “Chudzik i Wspólnicy” Law Firm team
remains at your disposal.
no 5/2014 (September / October)
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Słuchaj Klienta swego, jak siebie
samego – czyli jak budować
partnerskie relacje w BPO

Barbara Lipińska
Marketing Executive
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Obecnie zadanie dostawcy usług biznesowych bardzo
często sprowadza się jedynie do roli wykonawcy.
Badania, które przedstawił Charles Sutherland podczas V Konferencji ABSL w Poznaniu, podkreślają, że
na rynku outsourcingu procesów biznesowych relacje
pomiędzy dostawcą, a zamawiającym usługi Klientem wymagają znaczących zmian. Brakuje pomiędzy
nimi dialogu i partnerstwa. Zamiast koncentrować się
na tym, jak wspólnie wypracować rozwiązanie odpowiadające potrzebom każdej ze stron, codzienność
stanowią raczej nieustanne walki o to – kto, co i dla
kogo powinien zrobić.

Zaprezentowane analizy potwierdzają, że tylko
zaangażowanie we wzajemne poznanie swoich
oczekiwań i możliwości, pozwala na wypracowanie
wspólnych korzyści. Przyszłość relacji biznesowych
powinna iść w stronę pracy zespołowej, pozwalającej na wczesną diagnozę ewentualnych utrudnień
i skuteczne rozwiązania. W UCMS Group zauważyliśmy tę potrzebę i podjęliśmy wyzwanie wyznaczenia nowego standardu budowania relacji z Klientami
w wymagającym sektorze BPO.
Co zrobiliśmy?

Aby zapoczątkować nawiązanie dialogu zdecydowaliśmy się na zorganizowanie Rady Doradczej Klientów
(z ang. Customer Advisory Board), czyli warsztatowych spotkań z osobami korzystającymi z produktów
naszej firmy. Ich ideą jest odejście od modelu, w którym Klient jedynie zleca wykonanie zadania, które
następnie jest realizowane przez dostawcę. To pójście
o krok dalej, poprzez wspólne określanie potrzeb,
tego jak możemy im sprostać i co musi zrobić każda
ze stron, żeby wszyscy mogli osiągnąć maksymalną
satysfakcję z wykonanej usługi. Aktywna forma
uczestnictwa daje możliwość uzyskania wielu cennych
informacji zwrotnych oraz pewność, że głos Klientów
będzie słyszany na każdym etapie rozwoju produktu.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Klienci chętniej
wybierają oraz promują usługi, w tworzeniu których
sami brali udział.
90
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Tak samo jak nie istnieje jeden uniwersalny biznesplan, nie istnieje też uniwersalny model tego typu
spotkań. Przygotowania należy rozpocząć od wyboru tematu oraz zdefiniowania jasnych celów w jego
zakresie. W inny sposób przeprowadzimy sesję mając do dyspozycji jedynie prototyp produktu, w inny
gdy pracujemy nad rozwojem produktu obecnego
na rynku od kilku lat. Niezależnie od tego, czy zależy
nam na ulepszeniu istniejącej usługi, czy nadaniu jej
finalnego kształtu, w obu przypadkach należy pamiętać, aby skoncentrować warsztaty na tych obszarach,
gdzie zdanie i opinie Klientów mają największą szansę na realizację.

Pamiętajmy, że Klienci angażując swój czas spodziewają się otrzymać w zamian konkretną wartość,
zatem oprócz celów firmowych trzeba wziąć pod uwagę
kilka punktów ważnych dla naszych Klientów. Pozwoli
to dodatkowo wzmocnić w uczestnikach spotkania poczucie, że ich zdanie jest dla nas istotne oraz może mieć
realny wpływ na oferowane przez nas usługi.
Czy to działa?

W kwietniu 2014 r. odbyło się spotkanie Rady Doradczej Klientów – Customer Advisory Board zorganizowane przez UCMS Group. Warto podkreślić, że było
to pierwsze tego typu wydarzenie w branży outsourcingu kadr i płac, zarówno w Polsce, jak i w Europie
Środkowo-Wschodniej. Celem spotkania było zaangażowanie Klientów w kreowanie rozwiązań i zmian
wpływających na rozwój firmy oraz umożliwienie
wymiany doświadczeń. W pierwszym spotkaniu
wzięło udział elitarne grono gości, wśród których
znaleźli się kluczowi Klienci UCMS Group Poland
i eksperci z dziedziny kadr i płac.
Interaktywna forma spotkania została przyjęta
z dużą aprobatą oraz zadowoleniem uczestników.
– Pierwszy raz miałam do czynienia z taką formą
kontaktu z Klientami. Zazwyczaj satysfakcja Klienta
z oferowanych usług oceniana jest w formie nudnej
ankiety – mówiła po spotkaniu pani Beata Kałaska,
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Główna Księgowa w firmie Emerson. – Poza ciekawą formą
warsztatów, która pozwoliła mi na przekazanie informacji,
o tym co mi się podoba lub nie, miałam również możliwość
spotkania innych Klientów firmy UCMS – dodała.
Spotkania w kameralnym gronie, w neutralnym, designerskim wnętrzu sprzyjają otwartości oraz kreatywności.
Organizując tego typu wydarzenie dostajemy nie tylko
solidny zastrzyk informacji wprost od naszych Klientów, ale jednocześnie stwarzamy niepowtarzalną szansę
do nawiązywania wzajemnych relacji oraz wymiany
doświadczeń biznesowych i dobrych praktyk pomiędzy
Klientami. Pozwala to na budowę wokół naszej firmy
wspierającej się oraz zaangażowanej społeczności.
Co dalej?

Samo spotkanie to nie koniec. Po stronie organizatora
stoi zadanie wywiązania się z obietnicy złożonej uczestnikom: wykorzystania i wprowadzenia wypracowanych

wspólnie z Klientami rozwiązań. Z tego powodu nie poprzestajemy na jednym wydarzeniu i już we wrześniu
tego roku organizujemy kolejne spotkanie Rady Doradczej Klientów UCMS Group Poland. Zebrane informacje
poddajemy starannej analizie wewnątrz firmy, tak aby
nowo wypracowywane usługi, jak najlepiej spełniały oczekiwania naszych Klientów. Podczas kolejnych
spotkań typu CAB zaprezentujemy prototypy nowych
rozwiązań, a uczestnicy spotkania, jako pierwsi, skorzystają z możliwości ich testowania. Mamy nadzieję,
że organizacja tego typu wydarzeń pozwoli na wypracowanie nowych standardów pielęgnowania relacji
z Klientami oraz pomoże w budowaniu partnerstwa
w segmencie BPO.

UCMS Group Poland od blisko dwudziestu lat wspiera przedsiębiorstwa, świadcząc usługi z zakresu
procesów administracji kadrowej, płacowej oraz księgowości.
Mamy 12 biur w 5 krajach, działając w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, na Węgrzech,
Ukrainie, w Rumunii oraz Rosji. Każdego z naszych Klientów, których jest 829, traktujemy indywidualnie
będąc elastycznym, opiekuńczym i kompetentnym partnerem. Zatrudniamy 423 pracowników, a jakość
naszych usług znalazła potwierdzenie w certyfikacie ISO 9001:2008 .
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Why listening to your customers
matters – how to build
partnership in BPO
Nowadays, the supplier’s responsibility very often is limited
only to a role of a contractor. The research presented by Charles
Sutherland during the 5th ABSL Conference, which was held
in Poznań, clearly shows that relations between suppliers
and buyers on the BPO market require extensive changes. As
a result, neither dialogue nor partnership is established. What
is more, instead of working in unison to come up with solutions
to meet the needs of both parties, it is often said – it is their
responsibility to meet our expectations.
The analyses which were presented prove that both parties
should identify each other’s expectations and possibilities
in order to achieve mutual advantages. Hence, the future
of business relations should be team work, which allows
for an early diagnosis of potential difficulties and looking
for effective ways to deal with them. The UCMS Group has
spotted this need and aims at setting new standards for
building relationships with customers belonging to the
demanding BPO industry.
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What have we done so far?
In order to start a dialogue, we have launched the Customer
Advisory Board, i.e. workshops directed at individuals who
use our products. The idea is to move away from the currently
functioning model where a customer commissions a task,
which is then fulfilled by a supplier. We want to go a step
further and discuss with our customers their needs and ways
of gratifying them. Furthermore, we want to decide what
each party should do so that everyone is fully satisfied with
the services provided. Owing to the fact that our customers
can actively participate in these meetings, not only we get
valuable feedback, but we also make sure that the customer’s
voice is heard at every stage of product development.
It should also be noted that customers prefer to choose and
promote services which they have helped to create.
There is no universal business plan, nor a universal agenda
for such meetings. To begin with, the meeting’s topic and
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topic-related aims should be defined. It
is obvious that a session dedicated to a
product prototype will substantially differ
from a session where emphasis is put on
developing a product which has been
present on the market for several years.
Irrespective of the fact whether the aim
is to enhance a service which has already
been provided or to ultimately implement
it, it is important to remember that the
meeting should focus on customers’
suggestions which are most likely to be
put into practice.

We should bear in mind that during these
meetings our customers devote their time
and expect something valuable in return.
Therefore, beside company objectives,
aspects important to company customers
should also be taken into account. As a result, customers
participating in meetings know that their suggestions
matter and may have an impact on the services provided.
Does it work?

In April 2014, the UCMS Group held the meeting of the
Customer Advisory Board. It is worth mentioning that
this was the first event of this kind in the HR and payroll
outsourcing industry both in Poland and in Central and
Eastern Europe. The purpose of this meeting was to involve
customers in creating solutions and ideas for improving
our services, and giving them the possibility to share
their experience. The first event was attended by selected
guests, including key customers of the UCMS Group Poland
and experts in the field of human resources and payroll.
The interactive meeting was met with great satisfaction
from the participants. Beata Kałaska, Chief Accountant
at Emerson, said after the meeting – For me, this was
a new form of contact with the customers. Usually, customer
satisfaction in regard to services provided is assessed
in the form of a boring questionnaire. Not only was I part
of an interesting type of workshops, which allowed me
to comment and provide information about what I liked
and what I did not, but I also had the opportunity to meet
other UCMS customers.

Meetings conducted with a limited number of participants,
held in neutral, designer interiors, create favorable
conditions for openness and creativity. By organizing such
meetings, we obtain valuable information directly from
our customers, and simultaneously, we give our customers
a unique opportunity to develop new relationships

and to share business experience and good practices.
Consequently, a supportive and involved community
clustered around our company is established.
What next?

After the meeting, the organizer is supposed to fulfill the
promise made to the participants, namely, by implementing
the solutions which had been worked out together with
the customers. Thus, we are not limiting ourselves to one
event and we are planning to convene the second meeting
of the Customer Advisory Board in September. Information
collected during the workshops is carefully analyzed by
our company so that the improved services fully satisfy
our customers’ expectations. During the subsequent CAB
meetings, prototypes of new solutions will be presented
and the meetings’ participants will be the first to test
them. We hope that such events will help to develop new
standards of fostering relationships with customers and
building partnerships in the BPO industry.
UCMS Group Poland has been delivering HR,
Payroll and Accounting Outsourcing Services to
corporations for almost 20 years.
We have 12 offices in 5 countries of Central and
Eastern Europe: Poland, Hungary, Ukraine, Romania
and Russia. UCMS Group's 423 employees deliver
professional services to 829 entities. Each of our
customers is treated individually as we are a flexible,
protective and competent partner. Moreover,
our services are ISO compliant (ISO certificate
9001:2008).
no 5/2014 (September / October)
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Żeby napić się
mleka, nie trzeba
hodować krowy
Włodzimierz Stasiak – uważa, że zadaniem szefa kuchni
powinno być przyrządzanie dań, a nie hodowla trzody lub
uprawa ogródka warzywnego na zapleczu wykwintnej
restauracji. Jak to rozumieć? Przez analogię.
Grupa Kapitałowa PHN i Grant Thornton współpracują od końca 2013 r. Firmy zawarły umowę outsourcingową w zakresie
rachunkowości oraz kadr i płac, dla początkowo 27, a obecnie już
ponad 30 spółek Grupy Kapitałowej PHN.

Włodzimierz Stasiak od początku 2012 r. pełni funkcję
Członka zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
ds. finansowych. Współpracę z PHN rozpoczął jednak rok
wcześniej, jako dyrektor biura finansów Spółki. Ma wieloletnie
doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w dziedzinie
finansów w różnych sektorach gospodarki. Specjalizuje się
w zarządzaniu strategicznym, restrukturyzacji przedsiębiorstw,
wdrażaniu procesów optymalizacyjnych, Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, systemów
informacji zarządczej i procedur budżetowania.

W swojej karierze zawodowej pracował m.in. w sektorze bankowym oraz dla firm przemysłowych i usługowych
– w tym dla kilku spółek notowanych na GPW i wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.
Do marca 2011 r. pełnił funkcję Członka i Wiceprezesa
Zarządu Spółki Arcus. W latach 2008-2010 był dyrektorem
biura rachunkowości korporacyjnej i głównym księgowym
w PKN ORLEN. W latach 2003-2008 pracował jako ekspert,
zastępca dyrektora departamentu finansów, główny księgowy
i dyrektor departamentu finansów w DZ BANK Polska.
Wcześniej przez niemal dwa lata był dyrektorem finansowym
OneCard (obecnie Premium Club). W latach 1998-2001 zajmował
stanowisko specjalisty ds. finansów – dyrektora ds. controllingu
w Sektorze Bankowości Detalicznej Banku Handlowego
w Warszawie. Włodzimierz Stasiak jest biegłym rewidentem,
absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, studiował na University of Aberdeen w Wielkiej
Brytanii.
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O kulisach współpracy między biznesowymi partnerami opowiadają przedstawiciele stron: Włodzimierz Stasiak, członek zarządu
Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. ds. finansowych oraz
Monika Smulewicz, Dyrektor Zarządzający Grant Thornton.
Dlaczego zdecydował się pan wydzielić na zewnątrz funkcję
księgową i kadrowo-płacową Grupy Kapitałowej PHN?
Włodzimierz Stasiak: Pozwoli pani, że odpowiem posługując
się pewną analogią. Otóż proszę sobie wyobrazić kelnera, ubranego w elegancki smoking, niosącego wielką srebrną tacę z wykwintnym daniem, takim niewielkim, wyrafinowanym przysmakiem, podanym na olbrzymim talerzu. Ten przysmak, na który
wszyscy nie mogą się doczekać, to właśnie spełniające najwyższe standardy sprawozdanie finansowe publikowane na GPW.
Czy na zapleczu tej restauracji prowadzona jest hodowla trzody
lub uprawa ogródka warzywnego? Albo czy producent samochodów sam wytwarza śrubki, bądź czy zawsze sam produkuje silnik
– w końcu kluczowy podzespół? Przecież on wyoutsourcował
produkcję silnika. To dlaczego ma mieć własną księgowość? Gdzie
tu jest logika? Naprawdę nie rozumiem tego. Zwłaszcza, jeśli
chodzi o małe firmy, bo w przypadku dużych grup kapitałowych
często sprawdza się wydzielenie SSC, tj. centrum usług wspólnych, ze względu na możliwość osiągnięcia efektu skali. W innych przypadkach księgowość trzeba wyoutsourcować, o ile ma
być prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów i jednocześnie efektywnie. No chyba, że komuś nie zależy na transparentności lub chce być kreatywny w negatywnym tego słowa znaczeniu
– ale wtedy prezes lub właściciel spółki staje się zakładnikiem
księgowych.

Czy przejęcie tak ważnego obszaru zadań, jakim jest księgowość
– zwłaszcza w przypadku spółki giełdowej – to łatwy proces?
Monika Smulewicz: W mojej ocenie wiele zależy od tzw. czynnika ludzkiego. Przeniesienie funkcji księgowej i kadrowo-płacowej w przypadku
Grupy Kapitałowej PHN przebiegło bardzo płynnie i szybko, ponieważ
mieliśmy do czynienia z fachowcami, a ponadto wspólnie podjęliśmy
decyzję o pracy na systemie IT klienta, co oznaczało brak konieczności przenoszenia danych księgowych. To od razu zapewniło Grupie
PHN wymierne korzyści. Jakie? Przede wszystkim przyspieszyliśmy
i usprawniliśmy obieg i akceptację dokumentów, wprowadzając system
workflow – tj. elektroniczny obieg dokumentacji. Dodatkowo specjalnie
sparametryzowaliśmy go pod potrzeby klienta. Wcześniej czas zatwierdzania jednej faktury potrafił dochodzić do miesiąca, bo ktoś coś przetrzymał, zgubił etc. Obecnie skróciliśmy go do średnio dnia (mimo nawet
6. stopniowego procesu akceptacji). Przy kilku tysiącach dokumentów miesięcznie, to ważna sprawa. Warto też wiedzieć, że czas
ma kluczowe znaczenie w przypadku spółki giełdowej, raportującej raz na 3 miesiące i poddawanej audytowi raz na 6 miesięcy.
Ponadto nasza umowa zapewniła zachowanie miejsc pracy 18. byłym członkom zespołu księgowego i kadrowo-płacowego PHN, którzy po redukcji zostali przejęci przez nas. Wstępnie planowaliśmy przejąć 23 osoby, jednak
5 nie było zainteresowanych takim rozwiązaniem i skorzystało z programu dobrowolnych odejść. Docelowo, po 3. latach, spółki Grupy Kapitałowej
PHN ma obsługiwać z naszej strony zespół zaledwie 10. osobowy, dzięki
bardzo znaczącemu wzrostowi efektywności i automatyzacji pracy.
Jakie mają Państwo dalsze plany dotyczące współpracy?

Monika Smulewicz: Kolejnym etapem po naszej stronie będzie automatyzacja procesu księgowania w ramach systemu workflow, co jeszcze bardziej
skróci czas raportowania.
Włodzimierz Stasiak: Pracujemy wspólnie nad dalszym rozwojem funkcjonalności workflow i usprawnieniem systemu księgowego przez całkowite
ujednolicenie bazy danych dla wszystkich spółek grupy.
Czy poleciłby Pan outsourcing rachunkowości oraz kadr i płac innym
firmom?

Włodzimierz Stasiak: Absolutnie tak. Uważam, że jeżeli ktoś chce się
specjalizować w danym biznesie, to powinien się na tym skoncentrować.
Nie jest bowiem w stanie śledzić wszystkich zmian w podatkach, rachunkowości czy kadrach – a proszę mi wierzyć, w tych dziedzinach ciągle dzieje
się coś nowego. W związku z tym bierze na siebie ryzyko. Nie jest też rozwiązaniem zatrudnienie drogiego księgowego, które nie daje gwarancji
i jest nieefektywne kosztowo. Nie trzeba hodować krowy, żeby napić się
mleka. Księgowość należy wyoutsourcować, bo to się opłaca z ekonomicznego punktu widzenia i służy minimalizacji ryzyka. Tylko takie rozwiązanie ma sens. A z Grant Thornton czuję się tak, jakbym miał księgowego
za ścianą – gdy potrzebna mi konsultacja, proaktywne wsparcie, wszystko mam na wyciągnięcie ręki. Zyskuję zatem dodatkowe korzyści, a jednocześnie pozbywam się problemów i redukuję ryzyko. To jest logiczne
i skuteczne rozwiązanie na miarę XXI wieku. Mogę wreszcie czuć się jak
restaurator prowadzący wykwintny lokal, a nie jak oberżysta hodujący
trzodę i uprawiający przydomowy ogródek warzywny.
Zebrała i opracowała: H. Krzyś
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Monika Smulewicz, Dyrektor Zarządzający
Grant Thornton

Grant Thornton jest jedną z najdłużej działających,
a zarazem najszybciej rozwijających się firm
audytorsko-doradczych w Polsce. Ponad 300 osobowy zespół oraz sieć biur w pięciu miastach Polski
umożliwia nam realizację złożonych projektów, bez
względu na wielkość, rodzaj biznesu i lokalizację
naszych klientów. Wysokie kompetencje ekspertów
Grant Thornton sprawiają, że regularnie zajmujemy
wysokie pozycje w prestiżowych rankingach firm
audytorskich, doradztwa podatkowego, outsourcingu rachunkowości i Autoryzowanych Doradców
rynku NewConnect. Nasi klienci, to ponad 1000
podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym.
W tym gronie jest kilkadziesiąt spółek notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz firm
z listy 500 największych przedsiębiorstw w naszym
kraju.
Usługi świadczone przez zespół outsourcingu Grant
Thornton obejmują outsourcing rachunkowości
(zgodnie ze standardem ISAE 3402), outsourcing
kadr i płac, HRM oraz BPO/SSC. Ekspercka wiedza
naszych specjalistów, ich bogate doświadczenie
w wielu branżach i segmentach rynku, sprawdzone
i nowoczesne narzędzia oraz wypracowana metodologia, to gwarancja obsługi na światowym poziomie.
Wiemy, że nasza praca jest na tyle cenna, na ile jej
rezultaty pomagają naszym klientom realizować
ich ambicje i strategiczne założenia. Dlatego wykorzystujemy zarówno swój umysł, jak i instynkt,
by wspierać dynamiczne organizacje oraz wyzwalać ich potencjał rozwoju. Profesjonalizm zespołu
outsourcingu Grant Thornton został już czterokrotnie potwierdzony niezależnym badaniem i tytułem
Rzetelnego Outsourcera.
no 5/2014 (September / October)
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You don't necessarily
need a cow
if you want milk
Włodzimierz Stasiak believes, that a chef's work should
be to cook and not to breed cows or grow vegetables in a garden
in the back of a fancy restaurant. How should we understand
it? By analogy.
PHN Group and Grant Thornton have been working together
since late 2013. The firms entered into an accountancy, HR & payroll
functions outsourcing agreement, initially for 27 and at the
moment for over 30 PHN Group companies.

Read the inside story about the cooperation between business
partners from the parties' representatives: Włodzimierz Stasiak,
Financial Director of Polski Holding Nieruchomości S.A.,
and Monika Smulewicz, Managing Director at Grant Thornton.
Włodzimierz Stasiak – Financial Director of Polski
Holding Nieruchomości S.A. since 2012. He started
working with PHN one year earlier, as manager
of the Company's Financial Division. He has extensive
experience in managing positions in the field of finance in different sectors of the economy. He specializes
in strategic management, corporate restructuring,
implementation of optimization processes, the International Financial Reporting Standards, management
information systems and budgeting procedures.
Throughout his career, he has worked in the banking
sector and for industrial and service businesses, including
several public companies listed at WSE, members
of international groups of companies. Before March 2011,
he was Director and Vice-President of Arcus. During 2008-2010, he worked as Corporate Accounting Division
Director and Chief Accountant at PKN ORLEN. During
2003-2008, he worked as Expert, Deputy Director
of Finance Department, Chief Accountant, and Director
of Finance Department at DZ BANK Poland. Before
that, he was CFO at OneCard (currently Premium
Club). During 1998-2001, he worked as Finance
Specialist – Controlling Director in Retail Banking
Sector of Bank Handlowy in Warsaw. Włodzimierz Stasiak
is a certified auditor, graduate of the Warsaw University
of Life Sciences – SGGW, he also studied at the University
of Aberdeen, UK.
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Why did you decide to outsource accounting and
HR/payroll for PHN capital group?
Włodzimierz Stasiak: Allow me to reply using a certain
analogy. Imagine a waiter, wearing an elegant tuxedo
and carrying a large silver tray with a fancy dish – a tiny,
sophisticated delicacy served on a huge plate.This delicacy
that everyone is waiting for is a financial report published
at the Warsaw Stock Exchange, conforming to the most
stringent requirements. Does this restaurant breed cows
or grow vegetables at the back? Or, does a car manufacturer
produce screws by himself, or even an engine, which is a key
assembly? See, he has outsourced engine manufacture.
Why should he need in-house accounting? Where is the
logic in that? I truly do not understand this approach.
Particularly for small companies – in case of large groups,
spinning off an SSC (shared service center) often works
well due to achievement of the effects of scale. Otherwise,
you have to outsource the accounting function if you want
your accounting to conform to the most advanced standards
and to be efficient. Unless, of course, you don't care about
transparency or you want to be creative in the bad meaning
of the word – but then, the company president or owner
becomes the hostage of his accountants.

Taking over such an important area of responsibility as accounting,
particularly in case of a public company – is this an easy process?
Monika Smulewicz: In my opinion, a lot depends on the human factor.
Transition of the accounting and HR/payroll functions in the case
of PHN capital group went very smooth and fast because we were
dealing with professionals, and we have jointly decided to work on the
client's IT system so that there was no need to migrate accounting data.
This brought measurable benefits to PHN capital group immediately.
What kind of benefits? First of all, we accelerated and streamlined
document flow and approval through implementing an electronic
workflow. In addition, we customized it precisely for the client's needs.
Before that, the time needed to approve a single invoice could reach one
month because someone held or lost something, etc. At the moment,
we have reduced this time to one day on average, despite an even 6-level
approval process. With several thousand records monthly, this is an
important matter. It's also worth emphasizing that time is of the essence
for a public company with its quarterly reporting and mandatory audits
every 6 months. In addition, our agreement guaranteed retention
of 18 jobs of PHN's former accounting, HR & payroll team members,
whom we took over after they had been made redundant. Initially,
we intended to take over 23 staff members but 5 of them were not
interested and decided to join the voluntary quitting programme.
The target in 3 years' time is that services to PHN Group companies will
be provided by our team of just 10 members, due to very significant
improvement of efficiency and automation.
What are your further perspectives on cooperation?

Monika Smulewicz: The next phase for us will be to streamline the
posting process within the workflow system, which will again shorten
the reporting lead times.

Włodzimierz Stasiak: We are working together on further development
of the workflow functionality and improving the accounting system
through full database consolidation for all group companies.
Would you recommend outsourcing the accounting and HR/payroll
functions to other business operators?

Włodzimierz Stasiak: Definitely. In my opinion, if you want to specialize
in any given business, you should focus on that business. You won't be
able to follow all the tax, accounting or personnel-related news – believe
me, new things are happening in these fields all the time. Therefore, you
take a risk upon you. It is not a good choice to hire a costly accountant
who does not offer any warranty and is not a cost-effective solution. If
you want some milk, you don't have to keep a cow. Accounting should be
outsourced because this is reasonable from the economic viewpoint and
it helps you minimize your risks. This is the only reasonable arrangement.
With Grant Thornton, I feel as if I had my accountant in the next room – when
I need advice, proactive support, all this is available at my fingertips. I gain
more benefits and I get rid of problems and get my risk reduced. This is
a reasonable and effective 21st century arrangement. At last I can feel like
a chef running a fancy restaurant and not like an innkeeper breeding my
own cattle or working in a vegetable garden.
Recorded and edited by: H. Krzyś
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Monika Smulewicz, Managing Director at Grant Thornton

Grant Thornton is one of the world’s leading organisations of independent assurance, tax and advisory firms.
These firms help dynamic organisations unlock their
potential for growth by providing meaningful, actionable advice. Proactive teams, led by approachable
partners in these firms, use insights, experience and
instinct to understand complex issues for privately
owned, publicly listed and public sector clients and help
them to find solutions. More than 38,000 Grant Thornton
people, across over 130 countries, are focused on making
a difference to clients, colleagues and the communities
in which we live and work.

In Poland Grant Thornton has a team of over 300
professionals in six major cities across the country.
The portfolio of our clients encompasses over 1000 entities both with Polish and foreign capital, many listed
on the Warsaw Stock Exchange and several dozen from
among the Polish Top 500. Outsourcing services rendered
by Grant Thornton’s team include accounting outsourcing
(in accordance with ISAE 3402), HR and payroll outsourcing, HRM and BPO/SSC. Our deep expertise, broad
experience in numerous lines of business and market
segments, proven modern tools and methodologies
guarantee a world-class level of service. At Grant
Thornton we know that our work is valuable to our clients
only as long as it truly helps them pursue their ambitions
and strategic goals. We do that by delivering real insight
through a combination of technical rigour, commercial
experience and intuitive judgment. All to deliver added
value to dynamic organizations and unlock their
potential for growth. The professionalism of Grant
Thornton outsourcing team has been confirmed already
four times by independent market surveys and winning
the Reliable Outsourcer Award.
no 5/2014 (September / October)
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RPO, czyli outsourcing procesów
rekrutacyjnych w 5 krokach
Niedobór talentów to wyzwanie, z którym mierzy się obecnie wiele organizacji. Często okazuje się, że aby mu sprostać,
nie wystarczy już stosowanie dotychczasowych metod. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorców poszukuje wsparcia
doświadczonych ekspertów w dziedzinie usług HR dla biznesu, oczekując zaawansowanych rozwiązań wspierających rozwój organizacji w czasach obfitujących w zmiany i szanse. Jednym z takich narzędzi jest, oferowany przez
Randstad, Outsourcing Procesów Rekrutacyjnych (RPO). Co zatem należy wiedzieć o tym rozwiązaniu? W poniższym
tekście znajdą Państwo kluczowe informacje na temat nowego tego trendu w HR.
1. Czym jest RPO?

Usługa ta, to kompleksowe zarządzanie procesem pozyskiwania
i zatrudniania pracowników dla klienta. W idealnym modelu polega na wieloletniej współpracy, w ramach której dostawca usług
rekrutacyjnych staje się częścią organizacji klienta, reprezentując
go i budując jego markę na rynku pracy. RPO, poza samą rekrutacją obejmuje też szereg dodatkowych elementów, takich jak
budowanie procesów rekrutacyjnych dla klienta, zwiększenie ich
efektywności i ujednolicenie praktyk rekrutacyjnych i tych dotyczących zatrudnienia, optymalizacja kosztów, wdrożenie technologii wspierających procesy rekrutacyjne i wiele innych. Klient
i dostawca umawiają się więc na przekazanie konkretnych funkcji
rekrutacyjnych, które w jego imieniu prowadzi, i za które odpowiada dostawca.
RPO charakteryzują takie elementy jak: dedykowany zespół
rekrutacyjny dla klienta, zarządzanie procesem rekrutacyjnym
i jego spójnością, strategiczne raportowanie i analizy, a także
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oparcie się na profesjonalnych programach służących do zarządzania procesami rekrutacyjnymi i aplikacjami kandydatów,
tzw. ATS (Applicant Tracking System). W skutecznym wsparciu
celów biznesowych klienta ważne jest też posiadanie przed
dostawcę RPO doświadczenia w zarządzaniu i realizacją masowych projektów rekrutacyjnych w określonym czasie.
2. Jakie korzyści może przynieść firmie wdrożenie
tego rozwiązania?

Korzyści, które w ramach Outsourcingu Procesów Rekrutacyjnych są szczególnie istotne dla przedsiębiorców to skalowalność procesów, czyli dostosowywanie liczby i przebiegu
procesów rekrutacyjnych tak, aby zaspokajać zmieniające się
potrzeby biznesu. Niezwykle istotną korzyścią w walce o talenty jest jakość pozyskanych talentów. Unikalne źródła pozyskiwania talentów, wyspecjalizowane procesy, a także rozwinięta
technologia, pozwalają na dotarcie do najbardziej wykwalifikowanych kandydatów niezbędnych do realizacji celów danej
organizacji. Dla wielu firm kluczowa
też będzie kontrola kosztów: wysoko
wyspecjalizowany proces rekrutacji zapewnia przejrzystość i kontrolę
wydatków poniesionych na procesy
rekrutacyjne. Ważnym czynnikiem,
szczególnie w organizacjach w krajach,
które rozpoczynają korzystanie z RPO,
jest skrócenie czasu zamykania projektów rekrutacyjnych w docieraniu
do kluczowych talentów oraz redukcja rotacji wśród nowozatrudnionych
pracowników. Outsourcing procesów
rekrutacyjnych ma swoje odzwierciedlenie w budowaniu wizerunku pracodawcy organizacji, który jest dokładnie
planowany z dostawcą RPO. Wdrożenie RPO wiąże się niejednokrotnie
z optymalizacją własnych zasobów
w dziale personalnym.
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jej wzrost oscylował w okolicach 16%, co ciekawe, bardzo
zróżnicowany pod kątem regionów: w Amerykach był to
wzrost 21%, w Europie 9%, w Azji i Pacyfiku 13% (w tym
Australii i Nowej Zelandii ok. 60%).
5. Jaka jest przyszłość RPO?

W rozwiązaniu outsourcingu procesów rekrutacyjnych te
korzyści są mierzone konkretnymi wskaźnikami (KPI), które
są ustalane w umowach handlowych przez obie strony. Dzięki
ich pomiarowi można skrupulatnie, szybko i na bieżąco ocenić
sukces osiągany w walce o talenty i jednocześnie w optymalizacji i standaryzacji procesów rekrutacyjnych w danej firmie.
Dostawca RPO zwraca również uwagę na czynniki związane
z satysfakcją klienta, a także bada wrażenia kandydatów z procesu rekrutacyjnego w danej firmie. To również wspiera ciągłe
udoskonalanie i optymalizację funkcji rekrutacyjnych.
3. Jakie firmy najczęściej są zainteresowane RPO?

Najczęściej korzystają z tego rozwiązania duże firmy, szczególnie w sektorze finansowym, a ponadto w obszarach IT, SSC
i BPO, a także telekomunikacyjnym. Obserwujemy również,
że coraz więcej firm produkcyjnych, farmaceutycznych energetycznych oraz handlowych sięga po to rozwiązanie. Często
usługami Outsourcingu Procesów Rekrutacyjnych zainteresowani są inwestorzy, których potrzeby rekrutacyjne są ogromne
i chcą zapewnienia, że rozwiązanie dedykowane tylko dla nich,
pozwoli im osiągnąć sukces i na czas zatrudnić cały personel.
RPO jest przeznaczone dla firm, które w skali roku rekrutują co
najmniej kilkadziesięciu pracowników. Wówczas skala procesów umożliwia przyniesienie konkretnych korzyści z rozwiązań.
4. Jakie były początki i rozwój outsourcingu procesów
rekrutacyjnych?

Usługa Outsourcingu Procesów Rekrutacyjnych została po
raz pierwszy wprowadzona pod koniec lat 90. ubiegłego
wieku w USA, z czasem zdobywając coraz więcej rynków.
Szybko zaczęto ją stosować w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.
W tych krajach możemy obserwować najwięcej rozwiniętych programów RPO. Korporacje wdrażają te usługi
niejednokrotnie regionalnie, czyli obejmują nimi większość krajów w danym regionie np. obie Ameryki, całą Azję,
Pacyfik lub Europę. Popularność tego rozwiązania oddaje dynamika wzrostu – rok do roku – wynosząca nawet
kilkadziesiąt procent. Jak podaje Everest Group w 2013 r.

Otoczenie ekonomiczne gra niezwykłą rolę w kształtowaniu rynku w dwóch obszarach: liczby nowych programów
RPO na rynku, a także wielkości wolumenów rekrutacyjnych. W latach 2014 -2015 prognozowany jest wzrost usług
Outsourcingu Procesów Rekrutacyjnych w okolicach 1419% na świecie, a w Europie o 9% – ze względu na mniejszą
liczbę pojawiających się nowych kontraktów w ramach rozwiązania RPO. Co ciekawe, Polska jest jednak postrzegana jako
kraj, który będzie się najbardziej dynamicznie rozwijał
w ramach zaawansowanych rozwiązań w Europie, ze względu na wysoką atrakcyjność kraju dla inwestorów.
RPO to w Polsce nadal nowy trend w HR. Spodziewamy się
jednak, że firmy z naszego regionu w najbliższych latach
coraz częściej będą korzystały z tej usługi, czasem adoptując to rozwiązanie już wprowadzone w ich firmie w innym
kraju, ale często też sięgając niezależnie, lokalnie po dedykowane rozwiązanie. Naszym zdaniem Outsourcing Procesów Rekrutacyjnych będzie w Polsce kierunkiem rozwoju
na najbliższe lata dla firm, dla których pozyskiwanie najlepszych pracowników ma kluczowe znaczenie w budowaniu
przewagi konkurencyjnej.
Dorota Zabłocka
RPO Manager, Randstad Polska

Dorota Zabłocka jest managerem z ponad 10-letnim
doświadczeniem w sektorze HR, dzięki czemu posiada
szeroką wiedzę na temat rynku rekrutacyjnego i panujących na nim trendów. Jej zawodową pasją jest budowanie
rozwiązań HR, rozwój biznesu, zarządzanie zespołem
i projektami. Od wielu lat jest managerem w Randstad,
wspierając swój zespół w dostarczaniu najwyższej
jakości usług klientom poprzez aktywne uczestniczenie
w jego działaniach.
Jako RPO Manager Randstad w swoich działaniach koncentruje się na projektowaniu rozwiązań Outsourcingu
Procesów Rekrutacyjnych dla klientów, ich rozwoju,
a także zarządzaniu operacyjnym. Jest odpowiedzialna za
dostarczanie strategii, innowacji oraz najlepszych praktyk,
aby pogramy RPO dostarczane przez Randstad spełniały
i przekraczały oczekiwania klientów.
Dorota Zabłocka jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz menedżerskich podyplomowych studiów zarządzania projektami na Uniwersytecie
Warszawskim.
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Recruitment Process
Outsourcing in 5 steps
Talent shortage is a challenge faced by many modern organisations, and the existing methods are no longer adequate
to deal with it. This is why more and more entrepreneurs seek support from HR business experts who provide them
with advanced organisation support solutions, suitable for the times of changes and opportunities. One of such tools
is Recruitment Process Outsourcing (RPO) offered by Randstad. What should you know about this solution? In this
article you will find some key information on this new HR trend.
1. What is RPO?

RPO services are defined as comprehensive management of the
employee acquisition and hiring process for the client. In the
ideal case, it is based on a long-term cooperation upon which
the recruitment service provider becomes a part of the client’s
organisation, representing it and building its brand in the job
market. Apart from recruitment activities, RPO encompasses
a number of additional elements, such as design of recruitment
processes for the client, increasing their effectiveness, unification of recruitment and hiring practices, cost optimisation, implementation of recruitment support technologies and much
more. A client and a service provider agree on transferring certain recruitment tasks to the service provider who carries them
out on behalf of the client and assumes responsibility for them.
Elements characteristic for RPO are: dedicated recruitment
team for the client, management of the recruitment process
and its consistency, strategic reporting and analyses as well
as using professional software designed for management of
recruitment processes and candidates’ applications, called
Applicant Tracking System (ATS). To provide effective support of the client’s business objectives, it is important that the
RPO provider has experience in management and carrying
out large-scale recruitment projects within a specified time.

2. What advantage can the company gain with the implementation of this solution?

Advantages of the Recruitment Process Outsourcing which
are particularly important for entrepreneurs include process scalability, i.e. adjustment of the number and mode
of recruitment processes to meet the current business needs. A significant victory in the war for talent is the quality
of the acquired talents. Thanks to unique sources of talent
acquisition, specialised processes and advanced technologies, it is possible to reach the most qualified candidates
essential to meet the objectives of an organisation. For many
companies the cost control factor plays a key role: highly
specialised recruitment process ensures transparency and
control of expenses incurred for recruitment processes in
the organisation. Another important factor, especially for
organisations in countries where RPO is a new trend, is
minimising the time needed to finalise recruitment processes
(i.e. to reach key talents) and lowering staff turnover among
new employees. Additionally, the Recruitment Process
Outsourcing has influence on creating the employer’s image
which is thoroughly discussed with the RPO provider.
Usually, implementation of recruitment outsourcing also
brings optimisation of own HR department resources.
All these advantages of RPO are measured by key
performance indicators defined by both parties
in the cooperation agreements. These measurements provide for thorough, fast and systematic
evaluation of the success achieved in the war
for talent and at the same time in the recruitment
process optimisation and standardisation in
a given company.

RPO providers pay attention to factors affecting
customer satisfaction and survey candidates’ impressions from the recruitment process in a given
firm. This is another way to help them to constantly
improve and optimise recruitment functions.
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3. W
 hich companies might be most
interested in RPO?

This solution is used mostly by big companies, especially in the financial sector
as well as in IT, SSC/BPO and telecommunications. We can observe that more
and more manufacturing, pharmaceutical, energy and trading companies are
interested in this tool. Often RPO services are used by investors with huge
recruitment needs who want to be sure
that a tailor-made solution enables
them to achieve success and hire all the
employees on time.
RPO is dedicated for companies recruiting at least 50 and more people yearly.
For this scale of the process, the solution
guarantees clear advantages.
4. When did RPO start and what is its
history?

The RPO services were first introduced in the late 1990s in
the USA, gradually acquiring more and more markets. Soon
the solution started to be used in Canada and UK. These countries are still known for the highest number of developed
RPO programmes. Corporations often implement these services regionally (i.e. they cover most countries in a given region,
e.g. North and South America, whole territory of Asia-Pacific
or Europe). The popularity of this solution is best shown in its
dynamic growth, even by more than 20% yearly. According to
Everest Group, in 2013 the growth rate averaged 16%; interestingly, it differed a lot across regions: in America it was 21%,
in Europe 9% and in Asia-Pacific 13% (only in Australia and
New Zeland it was about 60%).
5. What is the future of RPO?

The economic environment plays a key role for shaping the
market in two areas: the number of new RPO programmes in
the market and the size of recruitment volumes. The RPO sector is estimated to see a growth in the years 2014–2015, at
about 14–19% worldwide and 9% in Europe (due to a lower
number of new RPO contracts). What is interesting, Poland
is predicted to develop most dynamically of all European countries in terms of advanced RPO solutions, due to its high
attractiveness to potential investors.
RPO is still a new HR trend in Poland. However, we expect the
companies in our region to use this service more and more
often in the coming years, be it by adopting a solution already

implemented in a foreign branch of their company or by using
a dedicated solution independently at a local level. In my opinion, Recruitment Process Outsourcing in the coming years
in Poland will be a development trend for companies which
need to acquire the best employees to build a competitive
advantage.
Dorota Zabłocka
RPO Manager, Randstad Polska

Dorota Zabłocka is a manager with more than ten
years of experience in HR and a broad knowledge on
the recruitment market and its current trends. She
has developed a professional passion for building HR
solutions, business development as well as team and
project management. For many years she has worked as
a manager at Randstad, supporting her team in providing
best quality service to clients by active participation in
its operations.
As RPO Manager at Randstad, she concentrates her
activities on designing RPO solutions for clients,
solution development and operations management. She
is responsible for providing strategies, innovations and
best practices to make Randstad RPO programmes fulfil
and go beyond the clients’ expectations.
Dorota Zabłocka is a graduate in Sociology from
University of Wrocław and holds an MBA in project
management from University of Warsaw.
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Dobre decyzje biznesowe
mają swoje zasady
Na początku listopada 2014 r. w ręce polskich firm trafi
narzędzie, które pomoże podejmować lepsze decyzje
w obszarze strategii biznesowych – Globalne Zasady
Rachunkowości Zarządczej. Dokument ten zawiera
wskazówki dotyczące najlepszych praktyk na świecie,
stanowiąc podstawę zwiększania skuteczności firm
w dziedzinie rachunkowości zarządczej i planowania.
Instytut
Rachunkowości
Zarządczej
– Chartered Institute
of Management
Accountants (CIMA)

Globalizacja i postęp technologiczny sprawiają,
że dynamika i kierunek zmian stają się trudne do
przewidzenia, co w większym stopniu naraża firmy
na ryzyko. Wszystkie przedsiębiorstwa – notowane i nienotowane na giełdzie – konkurują dziś na
wzajemnie powiązanych rynkach. Dane, jakimi
dysponują, jeszcze nigdy nie były tak kompleksowe.
To z kolei utrudnia ich interpretację i podejmowanie
właściwych decyzji biznesowych.

Od lat firmy muszą wkładać coraz większy wysiłek
w zarządzanie ryzykiem i ochronę wypracowanej
przez siebie wartości. Znaczącą rolę w tym procesie
odgrywają specjaliści ds. rachunkowości zarządczej, którzy poprzez odpowiednio dobrane techniki
i procedury, dostarczają danych niezbędnych do
podejmowania strategicznych decyzji. Aby mogli
robić to jeszcze lepiej, CIMA i AICPA – dwie wiodące
międzynarodowe organizacje zrzeszające specjalistów z dziedziny rachunkowości – opracowały zbiór
nowatorskich zasad rachunkowości zarządczej.

Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA) oraz American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) zaproponowały opracowanie systemu norm, który wpłynie na ujednolicenie
praktyk rachunkowości zarządczej na całym świecie.
Pozwoli to organizacjom na podejmowanie bardziej
trafnych decyzji dotyczących ich długoterminowego
rozwoju w złożonym i dynamicznie zmieniającym
się otoczeniu. Instytuty podjęły w Polsce współpracę
z Giełdą Papierów Wartościowych, aby podjąć działania na rzecz promocji rachunkowości zarządczej jako
ważnego elementu budowy wartości firm i zaufania
na rynku. W prace nad nowymi standardami zaangażowali się eksperci z 177 państw.
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Aby przygotowywane Zasady w pełni odpowiadały
zmieniającym się potrzebom firm i innego rodzaju
organizacji, przeprowadzono konsultacje z osobami na co dzień zajmującymi się rachunkowością zarządczą. Zorganizowano je na szczeblu krajowym jak
i międzynarodowym. W Polsce konsultacje rozpoczęły się od marcowego spotkania przy „okrągłym stole” w siedzibie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie.
W rozmowach wzięli udział przedstawiciele biznesu,
eksperci, ekonomiści i analitycy sektora finansów,
a także przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Szkoły
Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Drugą odsłoną procesu tworzenia Zasad, były konsultacje w formie online. – Skupiliśmy się na zbieraniu pojedynczych komentarzy, uwag oraz opinii na
temat zaprezentowanego projektu. Pytaliśmy firmy
i innego rodzaju organizacje z całego świata o to, co
możemy zrobić, aby proponowane przez nas zasady
w możliwie najpełniejszym zakresie spełniały ich
dynamicznie zmieniające się potrzeby. Zdecydowana większość naszych partnerów przyjęła z zadowoleniem fakt, iż pojawił się system, który oferuje
metodycznie opracowane praktyki rachunkowości
zarządczej i gwarantuje, że sprawozdawczość w pełni
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solidnego kodeksu zasad i dobrych praktyk rachunkowości zarządczej jest istotne dla gospodarki Polski oraz
wszystkich rynków wschodzących. Polskie przedsiębiorstwa, które cechuje przede wszystkim dynamiczny
rozwój i wysoki poziom innowacyjności, powinny stosować systemy zarządzania zapewniające wysoką efektywność działania, obejmujące także rachunkowość
zarządczą.
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Klasyczna rachunkowość finansowa, skoncentrowana na operacjach dokonanych w przeszłości,
przestaje odpowiadać dynamicznej rzeczywistości
przedsiębiorstw. Aby patrzeć w przyszłość, muszą
one wdrożyć system rachunkowości zarządczej,
który będzie stanowić dopełnienie systemu rachunkowości finansowej. Zasady pomogą przedsiębiorstwom koncentrować się na przyszłości
i zrozumieć dotychczas nieodkryte współzależności pomiędzy poszczególnymi obszarami
działalności organizacji. Douglas Flint, Prezes
Grupy HSBC Holdings, komentuje: – Moim
zdaniem rachunkowość zarządcza stanowi jeden
Rys. 1: Rola działów finansowych wkomponowana w cykl
z najistotniejszych aspektów działalności pionu
zarządzania
efektywnością
i model biznesowy.
RYSUNEK 1. Rola działów
nansowych wkomponowana
w cykl zarządzania
efektywnością i model biznesowy.
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Pozwala to tworzyć trwałą wartość dla interesariuszy
danej organizacji. Proces ten widoczny jest na
rysunku 2.
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Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej dotyczą
cyklu zarządzania efektywnością, wykorzystywanego do nadzorowania, opracowywania i wdrażakï
Na
nia modelu biznesowego. Model stanowi kluczowy
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się w samym centrum modelu biznesowego każdego przedsiębiorstwa. Specjaliści zajmujący się rachunkowością zarządczą nie tylko odpowiadają za
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Żródło: CIMA
ale też określają, jakie działania organizacja może
podejmować w przyszłości oraz identyfikują ryzyka
dopasowana jest do realiów XXI wieku – komentuje
Model biznesowy stanowi narzędzie, za pomocą
Rachunkowość
zarządcza
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Good businesses
decisions are guided
by principles

Global Management Accounting Principles, a tool developed to improve business
strategy decision-making, will become available for Polish companies in early November
2014. The document will provide guidance on the best global practices and serve as
a basis for driving organisations’ management accounting and planning performance.
Globalisation and technological progress are making
the pace and direction of changes harder to predict
and business organisations more vulnerable. All
companies – public and private – must compete
in inter-connected markets. Never before has data
accessible by organisations been more complex,
which in turn makes them difficult to interpret and
hinders smart business decision-making.
For years, organisations have had to make an
increased effort to properly manage and protect
the values they create. Management accountants
104
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play a significant role in this process. Through an
appropriate choice of techniques and procedures they
bring data necessary for strategic decision-making.
In order to let them do their job even more effectively,
CIMA and AICPA, two leading global organisations of
accounting specialists, have developed an innovative
management accounting framework.
The Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA) and the American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA) have proposed
a framework to bring consistency to management

Industry

accounting practices around the world. This will
help organisations to make smarter, faster decisions
for the long-term amidst growing complexity and
change. The institutes have partnered with the
Warsaw Stock Exchange to highlight the importance
of management accounting as a crucial element
creating business value and market trust. Experts
from 177 countries have engaged in the development
of the new framework.
A series of consultations with active management
accounting specialists have been held so that
the Principles can best meet the changing needs
of all organisations. The consultation process
covered both the national and international level.
In Poland, consultations were launched in March
at the round table discussion hosted by the Polish
Business Roundtable Club. Business people, experts,
economists and finance analysts, and representatives
of the Warsaw Stock Exchange, National Chamber of
Statutory Auditors, University of Łódź and Warsaw
School of Economics joined the discussion.

The process of developing the Principles continued
in the form of online consultations. “We focused on
collecting individual comments, remarks and opinions
on the presented project. We were asking businesses
and other relevant organisations across the globe to
tell us how our draft framework can best meet their
fast-changing needs. The overwhelming majority of our
partners welcomed a framework that provides disciplined
management accounting practices and ensures that
reporting is fit for the 21st century”, comments Jakub
Bejnarowicz, Country Manager CIMA Poland.
A consistent global management accounting
framework will help more and more organisations
deliver value over the long-term. The Principles will
be particularly useful in countries with relatively
young markets. Mirosław Szczepański, Board
Member of the Warsaw Stock Exchange and one
of the participants in the Roundtable discussion,
says: “Creation of a robust set of management
accounting principles and good practices is crucial
for the economy of Poland and all emerging markets.
Fast-growing and highly innovative Polish businesses
should use management systems that guarantee best
performance and involve management accounting”.
The traditional financial accounting, with its focus
on past activity, is no longer sufficient for the everchanging reality of business. To be confident of
a successful future, organisations must adopt a robust

Figure 1: The role of finance mapped to the performance
management cycle and business model

Source: CIMA

management accounting system that complements
their financial accounting system. The Principles will
provide the forward-looking focus and ability to link
different functions in a way that many organisations
still lack. Douglas Flint, Group Chairman of HSBC
Holdings, says: “In my view, management accounting
is a critical aspect of the finance function because it
informs the board, investors and management why the
numbers are what they are, not just what the numbers
are. So, I believe that the introduction of a set of global
management accounting principles will be very
welcome to businesses around the world.”
The Global Management Accounting Principles have
been applied to the performance management cycle
that is used to oversee, develop and execute the business
model. The business model lies at the very heart of an
organisation (see Figure 1) and indicates the core areas
of responsibility of CFOs. The management accounting
system should be at the core of any organisation’s
business model. Management accountants report on
the business model to decision makers, but they also
identify future activities that the organisation may want
to pursue and the risks that require relevant responses.
In effect, organisations gain the opportunity to improve
the performance of decisions they take.
Currently, works are underway to incorporate the
experts’ findings obtained during international
consultation into the Global Management Accounting
Principles. The Principles will be officially launched
in November 2014.
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Czasopisma światowe
z zakresu outsourcingu
i call center
Autor/Author:
Grażyna Doktór
Pro Progressio

Realizując edukacyjne cele działalności
– Fundacja Pro Progressio opracowuje kolejny
raport, tym razem poświęcony czasopismom
światowym z zakresu outsourcingu i call center.
Raport będzie zawierał analizę 217 tytułów
czasopism, a wersja elektroniczna będzie
dostępna nieodpłatnie za pośrednictwem
www.outsourcingportal i www.proprogressio.pl.

Celem przygotowywanego raportu jest dokonanie przeglądu czasopism specjalistycznych
(fachowych) z zakresu outsourcingu i call/contact center, znajdujących się w zbiorach bibliotecznych poszczególnych państw, a językiem ich
publikacji są języki bazujące na alfabecie łacińskim. Czasopisma te oprócz tego, że pełnią rolę
platformy komunikowania się przedstawicieli
branży, stanowią również narzędzie informacji, edukacji, popularyzacji, a także promocji
i reklamy oraz pełnią rolę opiniotwórczą w środowisku branżowym.

Zbadanie tej kategorii źródeł rozpowszechniania
wiedzy i informacji może służyć m.in. dalszemu
jej wykorzystywaniu w poszukiwaniu bieżących
i historycznych informacji. Czasopisma specjalistyczne (fachowe) stanowią swoistą kategorię
marketingową branży. Dzięki ich oddziaływaniu,
jak również merytoryczny poziom treści – mogą
stanowić dla autorów tekstów w nich zamieszczanych miarę prestiżu.
Czasopisma specjalistyczne – niezależnie od
wersji, w jakiej się ukazują (druk, on-line) – są
elementem mediów branżowych, pokazują one
wizerunek branży, utrwalają na stałe treści,
opisując rzeczywistość (zjawiska, problemy) w
określonym czasie, zarówno w skali firmy, lokalnej, regionu, kraju lub w skali globalnej. Tak
też jest w przypadku badanych i omawianych
czasopism.
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W wyniku analizy zebranego materiału ustalono, co następuje:
◆	spośród 217 tytułów obecnych w zbiorach
bibliotecznych 40 tytułów czasopism są to
czasopisma bieżące, pozostałe 177 tytuły
przestały się już ukazywać,
◆	większość czasopism (58%) dotyczy outsourcingu (126 tytułów, w tym 28 bieżących),
pozostałe tytuły to tematyka call/contact
center (91 tytułów, w tym 12 bieżących),
◆	tematyka większości spośród 125 tytułów
czasopism z zakresu outsourcingu zawiera
ogólną ich tematykę (61 tytułów, w tym
13 tytułów bieżących),
◆	124 tytuły mają nadany numer ISSN – International Standard Serial Number (Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw
ciągłych), służący do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go tym
samym do światowego systemu informacji,
◆	większość bieżących czasopism branżowych
(30) to czasopisma popularno-naukowe, zaś
czasopisma naukowe i firmowe reprezentowane są po 5 tytułów,
◆	język większości czasopism to język angielski – 141
tytułów (65%) i niemiecki (36 tytułów – 17%),
◆	tematyka call/contact center jest główną dla
czasopism w języku niemieckim,
◆	w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej),
wydawany jest tylko jeden tytuł (Outsourcing&More); brak szczegółowych badań wyselekcjonowanych czasopism uniemożliwia potwierdzenia innych wersji dwujęzycznych,
◆	najwięcej czasopism (71% – 153 tytuły),
zarówno bieżących, jak i tych, które się już
nie ukazują pochodzi z 3 państw, w tym
z: Wielkiej Brytanii (36% – 78 tytułów), USA
(19% – 40 tytułów) i Niemiec (16% – 35 tytułów),
◆	najwcześniejsza odnotowana data publikacji
czasopisma z zakresu outsourcingu, to rok 1972,
a z zakresu call/contact center – rok 1982,
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◆	najwięcej czasopism z zakresu outsourcingu było w obiegu

w roku 2011 (41 tytułów), zaś z tematyki call/contact
center (38 tytułów) odnotowano w 2003 r.,
◆	najczęściej (ok. 30%) czasopisma ukazywały się przez
2-3 lata. Nieliczne tytuły były w obiegu powyżej 10 lat,
◆	przez 1 rok lub dopiero funkcjonujących na rynku
od 2013 r. ukazało się 17 tytułów czasopism,
◆	najbardziej popularna częstotliwość wszystkich publikacji
to roczniki (34%), a wśród bieżących czasopism to dwumiesięczniki (18% – 8 tytułów),
◆	spośród 31 tytułów wydawanych równocześnie w wersji
drukowanej i on-line – bieżąco ukazuje się 25 tytułów,
w tym 21 z zakresu outsourcingu i 4 dotyczące call/contact
center,
◆	spośród 20 bieżących tytułów czasopism specjalistycznych
dostępnych w wersji drukowanej i on-line – 16 z nich dotyczy outsourcingu, w tym 6 ma charakter ogólny i towarzyszą im portale tematyczne. Są to: Global Services (USA);
Outsource Magazine (Holandia); Outsource – People, Technology, Solutions (Wielka Brytania); Outsourcing (Malezja);
Outsourcing&More (Polska); Professional Outsourcing
(Wielka Brytania),
◆	tematyka call/contact center prezentowana jest przez następujące bieżące 4 tytuły wydawane drukiem i on-line:
Call Centre Europe; Call-Center-profi: Magazin für Professionelles Servicemanagement; Contact-Center & CRM, Marktführer; HMRC Customer Contact Centres Survey,

◆	dominującymi instytucjami sprawczymi wszystkich publikowa-

nych czasopism są profesjonale wydawnictwa (56% tytułów).
Pozostałe instytucje sprawcze to firmy (25%), instytucje publiczne (9%), stowarzyszenia (6%) oraz instytuty (3%).

Najbardziej atrakcyjną formą przekazywania wiedzy i informacji z danej dziedziny stanowi połączenie wydawania
czasopism specjalistycznych (druk, on-line) z portalem
dziedzinowym, oferującym dodatkowe usługi (np. newsletter, chat, portale społecznościowe, blog, archiwum,
wyszukiwarka, banery reklamowe). W niektórych przypadkach portale stanowią uzupełnienie do czasopism
(np. outsourcemagazine.co.uk), a w innych witryny
internetowe funkcjonują jako niezależne media, które
w nieregularnych okresach przygotowują pojedyncze
e-opracowania (raporty, białe księgi, benchmarki, etc.).
Dobrym przykładem jest tu edytowany w Niemczech portal
Outsourcing-Journal.org. Istnieją także branżowe portale
internetowe, które nie wydają żadnych drukowanych, ani
elektronicznych czasopism (np. callcenternews.pl).

Opisany stan czasopism specjalistycznych (fachowych) z zakresu outsourcingu i call/contact center w skali międzynarodowej
należy traktować orientacyjnie i szacunkowo, ponieważ mogły
się tu wkraść nieścisłości spowodowane brakiem możliwości
weryfikacji części danych tej kategorii zbiorów. Jednak należy
podkreślić, że jest to pierwsze opracowanie na ten temat.
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International press
on Outsourcing and Call Centres
Autor/Author:
Grażyna Doktór
Pro Progressio

In pursuing its statutory objectives – the Pro
Progressio Foundation is putting together
another report, this time dedicated to call
centre and outsourcing periodicals around the
world. The report shall contain an analysis of
217 publications, and its electronic version shall
be available to download free of charge from
www.outsourcingportal and www.proprogressio.pl.

The report aims to review specialist (professional)
periodicals within the scope of outsourcing and
call/contact centres found in library collections
in different countries published in languages,
which are based on the Latin alphabet. Apart
from being a platform facilitating communication
amongst industry representatives, these journals
also constitute an information, education,
popularisation as well as promotion and advertising
tool and are opinion forming within industry circles.

Researching this category of knowledge and
information dissemination may go a long way
in furthering its subsequent use for searching
through current and historical information.
Specialist (professional) periodicals constitute
an industry specific marketing category. Their
impact as well as the provided content quality
– may constitute a measure of prestige for authors
of texts published therein.

Specialist magazines – regardless of the form in
which they appear (paper, on-line) – are elements
of industry specific media, they depict an industry
image, constitute a permanent record describing
reality (events, problems) at a given time, at
a particular business, local, regional, national
or even global scale. This can also be said for
the periodicals subject to research and discussions.
As a result of the collected material the following
has been ascertained:amongst the 217 titles
available in library collections, 40 periodicals are
108
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currently published and the remaining 177 titles
are no longer in print,
◆	most periodicals (58%) are on outsourcing (126
titles, 28 current), the remaining titles pertain
to call/contact centres (91 titles, 12 current),
◆	most of the 125 outsourcing titles take a general
approach to the subject (61 titles, 13 current),
◆	124 titles have had an ISSN (International
Standard Serial Number) number assigned
– used as a fundamental identifier for a title
and introducing it to the worldwide bank
of information,
◆	most current industry specific periodicals
(30) are popular science periodicals, whereas
scientific and company periodicals number
5 titles,
◆	most periodicals are published in English – 141
titles (65%) and German (36 titles – 17%),
◆	the primary subject of German language
periodicals is that of call/contact centres,
◆	only one title is published in a two language
version (Outsourcing&More); lack of detailed
information pertaining to selected periodicals
prevents confirmation of other two language
versions,
◆	most periodicals (71% – 153 titles), both
current and out of print, are from 3 countries:
Great Britain (36% – 78 titles), The USA (19%
– 40 titles) and Germany (16% – 35 titles),
◆	the earliest recorded publication date for an
outsourcing periodical is 1972, and for call/
contact centre – 1982,
◆	most periodicals within the scope of outsourcing
were in circulation in 2011 (41 titles), whereas
the largest number of call/contact centre
periodicals (38 titles) were reported in 2003,
◆	most often (approx. 30%) periodicals were
in print for 2-3 years. Only some titles were in
circulation for more than 10 years,
◆	in 2013, 17 periodical titles have just appeared
or have been in print for 1 year,
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◆	the most popular frequency of a periodical’s publication

is annual (34%), and among current periodicals
– bimonthly (18% – 8 titles),
◆	among 31 titles edited at the same time in printing and
on-line editions – there are 25 titles currently being issued,
including 21 concerning outsourcing and 4 related
to call/contact center ,
◆	among 20 current professional periodicals available in paper
format and on-line – 16 are on outsourcing, out of which
6 are of a general character and are accompanied by subject
related websites. These are as follows: Global Services
(USA); Outsource Magazine (The Netherlands); Outsource
– People, Technology, Solutions (Great Britain); Outsourcing
(Malaysia); Outsourcing&More (Poland); Professional
Outsourcing (Great Britain),
◆	the call/contact centre subject is taken up by the following
4 titles published in paper format and on-line: Call Centre
Europe; Call-Center-profi: Magazin für Professionelles
Servicemanagement; Contact-Center & CRM, Marktführer;
HMRC Customer Contact Centres Survey,
◆	professional publishers dominate when it comes to
publishing all the aforementioned publications (56 titles).
The remaining institutions involved with publishing include:
businesses (25%), public institutions (9%), associations
(6%) and institutes (3%).

The most attractive format for presenting knowledge and
information from a given field is a combination of publishing
a specialist periodical (paper, on-line) with a subject specific
website, providing additional services (e.g. a newsletter,
chat, social media, blog, archives, search engine, advertising
banners). In some cases websites supplement periodicals
(e.g. outsourcemagazine.co.uk) and in others their on-line
counterparts function as independent media, which from
time to time publish e-reports (reports, white papers,
benchmarks, etc.).

A good example would be the Outsourcing-Journal.org edited
in Germany. There are also industry specific websites, which
do not publish any paper or electronic format periodicals
(e.g. callcenternews.pl).

The state of specialist (professional) periodicals described
hereinabove within the scope of outsourcing and call/contact
centres on an international scale should be treated as guideline
and approximate, as inaccuracies might have crept in due to
it being impossible to verify parts of data in this collection
category. However, it should be emphasised that this is the
first report broaching this subject.
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Międzynarodowe
i multijęzyczne
kompetencje Infosys

Więcej informacji
www.infosysbpo.com
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Infosys BPO Poland jest największą poza granicami Indii filią Infosys Limited – giganta na
międzynarodowym rynku nowoczesnych usług
dla biznesu oraz globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego
i technologicznego, outsourcingu i IT. Polskie
centrum Infosys z siedzibą w Łodzi zatrudnia
ponad 2000 specjalistów, świadczących usługi BPO i ITO dla klientów z 48 krajów świata
w 24 językach. Do głównych obszarów specjalizacji centrum należą usługi finansowo-księgowe
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i zakupowe, obsługa procesów logistycznych,
zarządzanie bazami danych, SAP oraz obsługa
procesów zaawansowanych, takich jak: zarządzanie
ryzykiem, obsługa podatkowa oraz transformacje
biznesowe.

Firma od lat aktywnie angażuje się we współpracę z uczelniami wyższymi. Jest członkiem rad
biznesu na kilku wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie współtworzy program edukacyjny,
m.in. na studiach podyplomowych „Organizacja

Industry

Polskie centrum Infosys
z siedzibą w Łodzi zatrudnia
ponad 2000 specjalistów,
świadczących usługi BPO
i ITO dla klientów z 48 krajów
świata w 24 językach.

i zarządzanie centrum usług wspólnych i BPO”
oraz kierunek studiów „Lingwistyka dla biznesu”.
Od 2012 r. Infosys BPO Poland jest jednym z członków Klastra ICT Polska Centralna przy Politechnice
Łódzkiej. Infosys jest także partnerem Miasta Łodzi
– funduje stypendia naukowe dla studentów oraz

prowadzi szkolenia dla uczestników programu
„Młodzi w Łodzi”.
Ze względu na dynamiczny rozwój, Infosys BPO
Poland stale poszukuje osób z wykształceniem
wyższym, dobrą znajomością języków obcych oraz
ambicjami dalszego rozwoju zawodowego. Firma
oferuje dużą różnorodność stanowisk. W Infosys
znajdą zatrudnienie zarówno osoby z wykształceniem finansowo-księgowym, informatycznym, jak
i humanistycznym (absolwenci kierunków lingwistycznych). Kariera w Infosys BPO oznacza pracę
w globalnej firmie oraz w wielokulturowym środowisku. Infosys BPO Poland oferuje swoim pracownikom szerokie możliwości rozwoju zawodowego,
działając w oparciu o nowoczesne metody zarządzania HR.
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International
and multilingual
Infosys experience
Infosys BPO Poland is the largest outside India
subsidiary of Infosys Limited – a giant in the global
outsourcing market and a worldwide provider
of integrated business and technology consulting,
outsourcing and IT services. The Polish unit
located in Lodz employs over 2,000 highly
qualified professionals, providing BPO and
ITO services for clients from 48 countries
in 24 languages. Lodz Delivery Center’s key areas
of specialization include finance, accounting,
sourcing, procurement, sales and fulfillment
services, logistics, master data management as
well as advanced, high-end services, such as: risk
management, tax management and business
transformation services.

More information
www.infosysbpo.com

112

Infosys BPO Poland has been actively engaged
in cooperation with the universities. It is one
of the business board members on several
faculties at the University of Lodz, where the
company co-creates an educational program
at post-graduate studies “Organization and
management of SSC and BPO” as well as
a new major “Linguistics for business”. Since
2012, Infosys BPO Poland is a member of the
ICT Cluster in Central Poland operating at the
Technical University of Lodz. Infosys is also
a partner of the City of Lodz – the company
funds scholarships for students, and provides
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trainings for participants engaged in the
program “Młodzi w Łodzi”.

The Polish unit located
in Lodz employs over
2,000 highly qualified
professionals, providing
BPO and ITO services for
clients from 48 countries
in 24 languages.

Due to its dynamic development, Infosys
BPO Poland is constantly looking for candidates
with higher education, language skills and
ambition to develop further. The company offers
a variety of job positions. Graduates of finance
and accounting, IT, as well as humanities
(linguistics graduates) will find employment
opportunities here. Career at Infosys BPO
means working in a global company with
multicultural environment. Infosys BPO
Poland offers extensive career opportunities
and operates on the basis of modern methods
of HR management.

Kariera

Telmon – szkolenia jako
fundament zawodowej kariery!
Telmon funkcjonowanie swojego call
center opiera w dużej mierze na wszechstronnym systemie szkoleniowym, dostępnym dla wszystkich konsultantów.
Strategia ta pozwala firmie na odkrywanie sprzedażowych talentów i wymaganych przy konkretnych projektach
predyspozycji, a pracownikom zdobyta
podczas szkoleń wiedza i doświadczenie może służyć jako doskonały fundament dla całej zawodowej kariery.
W Telmon pracuje ponad 400 agentów. W obu oddziałach spółki (łódzkim
i toruńskim) stosowany jest przejrzysty system wynagrodzeń, zdefiniowane są stałe i właściwe kryteria oceny

pracowników. Firma daje możliwości
rozwoju zawodowego studentom oraz
osobom bez wcześniejszych przygód
z pracą „na słuchawkach", oferuje ciągłe doskonalenie i aktualizację wiedzy, a także pozwala na sprawne dostosowywanie się do zmian na rynku.
Konsultanci w Telmon są cały czas
pod opieką doświadczonych trenerów,
którzy wykorzystując różnego rodzaju
narzędzia, przyspieszają przyswajanie
informacji, zdobywanie wiedzy i coraz
bardziej wyspecjalizowanych umiejętności.
Telmon poszukuje do pracy osób komunikatywnych, z zacięciem sprzedażo-

wym i tzw. uśmiechem w głosie.
Dużym atutem jest znajomość
angielskiego, ponieważ w takim
języku firma również realizuje projekty. Praca w Telmon daje duże
możliwości rozwoju w ramach
organizacji, oferuje dobrą atmosferę
i sprawną komunikację wewnętrzną.
Od roku 2011 Telmon świadczy
kompleksowe usługi w zakresie
outsourcingu procesów usług telemarketingowych i telesprzedaży. Obsługuje
duże podmioty – m.in. wiodące banki,
partnerów multimedialnych, firmy
ubezpieczeniowe oraz klientów korporacyjnych.

Telmon – training
is the foundation of career!
Functioning of the call center is based on
a comprehensive training system, accessible
to all consultants. This strategy allows us
to discover sales talents and consultants
with predispositions required for specific
projects. During the training employees
gains knowledge and experience, which
is an excellent foundation for the entire
professional career.
Telmon employs more than 400 agents.
There is transparent remuneration
system and a permanent and appropriate
performance evaluation of employees
used in both branches of the company
(Lodz and Torun). The company
provides professional development
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opportunities for students and people
without any previous experiences with
the work in call centers.

Working in Telmon offers continuous
improvement, increase of knowledge
and allows for efficient adaptation
to changes in the market. Telmon
consultants are continuously under the
supervision of experienced coaches using
different kinds of tools to accelerate the
assimilation of information, knowledge
and increasingly specialized skills.
Telmon is looking for communicative
people with verve to sale and with
"a joy in the voice." The advantage is

fluent English speaking as there are many
projects carried in that language.
Working in Telmon gives great
opportunities for development within
the organization structure.

Company offers good atmosphere and
a provides well internal communication.
Since 2011 Telmon has provided
overall services in the field of process
outsourcing services, telemarketing
and telesales and has supported large
entities – including leading banks,
partners, media, insurance companies
and corporate clients.

Career

Potencjał. Przedsiębiorczość. Kompetencje
Projekt Antoni, którego inauguracja
odbyła się w lutym tego roku, nabiera
tempa, podejmując szereg działań
mających na celu realizację misji i celów
założonych w Projekcie.

Projekt realizuje misję promocji i upowszechniania polskich kompetencji,
a także wspierania jednostek naukowych
w tworzeniu programów prowadzących
do rozwoju i podnoszenia jakości kształcenia.
Adresatami Projektu są średnie i duże
przedsiębiorstwa, a także kadra zarządzająca.

Partnerami Projektu są m.in.: Fundacja
Teraz Polska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Instytut Badań
nad Stosunkami Międzynarodowymi,
Art PM, Pro Progressio, Radio PiN,
e.gospodarka.pl, Perspektywy i inni.

Do Projektu dołączają uczelnie wyższe
i jednostki naukowe, a także instytucje
i organizacje państwowe, angażując się
w realizację działań skupionych na
promocji marki POLSKA.
Najważniejsze działania Projektu to
Globalna Mapa Kompetencji (GMK) oraz
Program Praktyk Studenckich Antoni
(PPSA).

Globalna Mapa Kompetencji to mapa
drogowa dostarczająca rzetelnej informacji o kompetencjach polskich menedżerów. GMK zakłada wsparcie procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez
polskie przedsiębiorstwa, dokonujące
ekspansji zagranicznej, a także międzynarodowe koncerny.
Program Praktyk Studenckich Antoni
obejmuje polskich i zagranicznych
studentów. Celem PPSA jest stworzenie

rzetelnej bazy o praktykach dla studentów
oraz ich kompetencji. Uczestnikami
Programu są polskie firmy, uczelnie
wyższe oraz studenci.

Uhonorowaniem działań czynionych
w ramach Projektu jest wręczenie
Nagrody Lidera Polskich Kompetencji
w kategoriach Menadżer, Przedsiębiorstwo oraz Instytucja Naukowa.
Do
udziału
i współpracy
przy Projekcie
zapraszamy
wszystkie osoby, podmioty
społeczne i gospodarcze oraz
instytucje.

Więcej informacji
More information
www.antoniproject.com

Potential. Entrepreneurship. Competencies
Antoni Project, inaugurated in February
this year, is gathering pace, taking
a number of actions and initiatives
aimed at achieving the mission and
goals established by the Project.

Antoni Project’s mission is to promote
Polish competencies and to support
academic institutions in preparing
programs which lead to the development
and improvement of education.

The addressees of the Project are
medium-sized and large companies,
as well as middle managers and senior
management. The Project Partners: Teraz
Polska, Foundation for the Development
of the Education System, International
Relations Research Institute, Art PM, Pro

Progressio, Radio PiN, e.gopodarka.pl,
Perspektywy and others.
Universities and academic institutions,
as well as institutions and state
organizations join the Project, engaging
in the implementation of activities
focused on the promotion of POLAND.
The two most important subprojects
are: Global Map of Competencies (GMK)
and Antoni Students Exchange Scheme
(PPSA).

Global Competencies Map is a kind
of road map that provides reliable
information about the competencies
of Polish managers. GMK gives support
for the recruitment processes of Polish

companies which operate abroad,
as well as international companies.

Antoni Students Exchange Scheme (PPSA)
invites Polish and foreign students.
The aim of the PPSA is to create a reliable
database on practices for students.
The participants of the program are Polish
companies, universities and students.

The most important event of the Project
is The Leader of Polish Competencies
Award in three categories: Manager,
Enterprise and Academic Institution.
All people, institutions and companies interested in the Project are invited to visit
Project website.
no 5/2014 (September / October)
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Ekspert ds. Compliance
Idea Compliance narodziła się w USA w latach 90-tych na fali przestępstw wykrywanych w wielu firmach. Z czasem zaczęła rozprzestrzeniać
się na kraje europejskie. Compliance w potocznym znaczeniu to sposób organizacji przedsiębiorstwa, który zredukuje ryzyko do minimum.
Mówi się również o zarządzaniu ryzykiem braku zgodności w zakresie obowiązujących przepisów i regulacji. Idea Compliance w Polsce jest
dość nowa i ciągle zdobywa na znaczeniu. Kryzys gospodarczy w roku 2008 ukazał, że polskie przedsiębiorstwa działają w niestabilnym
otoczeniu biznesowym i potrzebują narzędzi, które pozwolą na obniżenie ryzyka do minimum. Funkcja Compliance najdłuższą tradycję
posiada w instytucjach z branży finansowej i ubezpieczeniowej. W Polsce zasady Compliance weszły już do obowiązującego prawa.
Prezentacja stanowiska

Dorota Nowak
– SSC / BPO Practice
Consultant

Konsultant
z wieloletnim
doświadczeniem
zawodowym
zdobytym w firmach
z branży doradczej
w obszarach
HR i rekrutacji.
Obecnie specjalista
w Kelly Services
odpowiedzialna
za wsparcie firm
z sektora SSC/BPO
w realizacji procesów
rekrutacyjnych.
Consultant with
wide experience in
HR and recruitment
gained in consulting
companies. Currently
an expert in Kelly
Services responsible
for supporting firms
from SSC/BPO
sector in completion
of recruitment
processes.

Zazwyczaj za obszar Compliance odpowiadają działy audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, bądź działy
prawne. W większych organizacjach jednak istnieją wytyczone zespoły, które zajmują się weryfikacją zgodności działalności organizacji z obowiązującym prawem.
Do głównych zadań osoby na stanowisku Eksperta ds.
Compliance należy weryfikowanie, czy wszystkie działania podejmowane w firmie są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa. Ekspert ds. Compliance jest odpowiedzialny za monitoring wdrażania nowych przepisów, jak
też nadzoruje ich przestrzeganie. Powinien on również
brać czynny udział w edukowaniu pracowników i uświadamianiu im obowiązujących procedur. Efektywnie działające działy Compliance pozwalają zapobiegać stratom
oraz budują pozytywny i wiarygodny wizerunek firmy,
jednym słowem zapewniają ład w organizacji.
Osoba na stanowisku Eksperta ds. Compliance powinna
być odpowiednio usytuowana w hierarchii firmy. Nie
może podlegać zbyt wielu osobom w organizacji, ponieważ musi działać niezależnie. Dlatego też osoby na powyższym stanowisku często raportują bezpośrednio do
Zarządu. W firmach z sektora SSC struktura ta jest bardziej rozbudowana. Eksperci ds. Compliance raportują
do Team Leaderów, którzy z kolei raportują bezpośrednio do Head of Compliance w obsługiwanych krajach.
Perspektywy rozwoju /ścieżka kariery

Osoba rozpoczynająca swoją karierę w obszarach związanych z Compliance zajmuje stanowisko Młodszego
Specjalisty ds. Compliance. Poprzez stopniowy awans
może osiągnąć pozycję Team Ledeara działu Compliance
lub Head of Compliance na wybrany region. Osoby posiadające doświadczenie w dziedzinie Compliance mogą się
Wynagrodzenie

Stanowisko
Młodszy Specjalista ds. Compliance
Ekspert ds. Compliance
Team Leader
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również dalej rozwijać w działach zarządzania ryzykiem,
bądź w departamentach bezpieczeństwa.

Compliance dziś staje się jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów. Obszar ten jest stosunkowo nową dziedziną, w związku z tym na rynku brakuje wciąż wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego też osoby specjalizujące się
w tym obszarze, bardzo często otrzymują również oferty
pracy z zagranicy. Uregulowania prawne stają się coraz
bardziej rozbudowane, a niestabilna sytuacja na rynkach
wymusza potrzebę zatrudniania specjalistów z powyższej
branży. Funkcja Compliance w niedalekiej przyszłości powinna zyskiwać na coraz większym znaczeniu.
Niezbędne kwalifikacje

Osoba, która chciałaby rozpocząć swoją karierę na stanowisku Eksperta ds. Compliance powinna mieć ukończone studia prawnicze. Obszar Compliance silnie rozwija
się w branży finansowej, zatem pożądane jest również
wykształcenie ekonomiczne. Oprócz wyksztalcenia znaczącą kwestią będzie specjalizacja w konkretnym obszarze np. nieuczciwych praktyk rynkowych. Dodatkowe
kwalifikacje można też zdobyć na nowo otwieranych
kierunkach studiów podyplomowych stricte z obszaru Compliance. Idea powyższego stanowiska wiąże się
z zarządzaniem ryzykiem, niezbędne więc są silnie rozwinięte zdolności analityczne. W sektorze usług wspólnych dodatkowo konieczna jest znajomość języków obcych, kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność
oraz umiejętność kontaktowania się z pracownikami
na różnych szczeblach w organizacji. Ponadto, nie ulega
wątpliwości, że powinna to być osoba charakteryzująca
się uczciwością, dociekliwością i neutralnością. Wprowadzanie nowych procedur wymagać będzie również zdolności z zakresu zarządzania, jak też perspektywy strategicznej oraz całościowego podejścia do problemu.

Doświadczenie
Absolwent
Min. 3 lata
Min. 5 lat

Średnie wynagrodzenie
3000 – 5000 brutto
5000 – 8000 brutto
9000 – 11 000 brutto

Compliance Expert

Career

The idea of the Compliance emerged in the United States in the 90s, due to the wave of crimes detected in many companies
and later began to spread to the European countries. The Compliance means minimizing the risk in the organization. In other
words, it is the way of managing the risk in the organization, that relates to the lack of compliance with legal regulations.
In Poland, the idea of Compliance is still quite new and constantly increases its importance. The economic and financial
crisis in 2008 highlighted that companies operate in an unstable business environment and need tools that will enable them
to minimize the risk. The Compliance function has the longest tradition in the financial and insurance institutions.
The rules of Compliance have already been implemented and exist in Polish legal regulations.
About the position

Usually the Audit, Risk Management or Legal Department is responsible for the Compliance within the
company, however larger organizations have dedicated
teams responsible for the verification of the accordance
of the organization’s activities with the legal regulations.
The Compliance Expert is responsible for the control
and verification if all the companies’ activities are
compliant with the law, as well as for monitoring
of implementations of new regulations and control
of its compliance. The tasks also include educating
the employees and building the awareness
of applicable procedures. The effective Compliance
departments enable companies to reduce losses and
to create positive and reliable image of the company.
Briefly, they provide corporate governance.

The Compliance Experts should be properly placed
within the company’s hierarchy. Should not have too
many direct supervisors as must act independently.
Therefore most often they report directly to the
Management Boards. In SSC sector the structure is more
complex and the Compliance Experts report to the Team
Leaders, who report directly to the Head of Compliance
within the supported countries.
Perspectives of professional development / career path

The entry position in the field of Compliance is the
Junior Compliance Specialist. As of gradual promotions
this person can gain a position of Compliance
Department’s Team Leader or a Head of Compliance
within the selected region. Compliance Experts have the
possibility of further professional development within
the Risk Management and Security Departments

Nowadays, the Compliance becomes one of the
most forward-looking professions. It’s relatively
new field on the market, therefore there is a lack
of qualified specialists. Hence, the professionals
specializing in this field often receive job offers
from abroad. Legal regulations become more
complex and the increasingly unstable market
situation force the need of hiring such a specialists.
The Compliance function in the near future should
increase its importance.
Necessary qualifications

A person willing to start a career on the position
of the Compliance Expert should be Law studies
graduate. As the field of Compliance is strongly
developing in the financial sector, the economic
education would be also desirable. Apart from
the higher education, significant would be also
specialty in the particular area, such as unlawful
business practices. Additional qualifications can
be obtained on the newly opened post graduate
studies related strictly to the field of Compliance.
The idea of this position is bind with risk
management, therefore analytical skills are also
crucial. In the SSC sector the knowledge of foreign
languages, soft skills such as good communication
and ability to communicate with the employees
at various levels within the organization are
also required. Moreover, there is no doubt, that
it should be an honest, inquisitive and neutral
person. Implementation of the new procedures
require management related skills, as well
as the ability to have a strategic perspective
and holistic approach to the problem solving.

Salary

Position
Junior Compliance Specialist
Compliance Expert
Team Leader

Experience
Graduate
Min. 3 years
Min. 5 years

Salary
3.000 – 5.000 Gross
5.000 – 8.000 Gross
9.000 – 11.000 Gross
no 5/2014 (September / October)
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Subject
Matter Expert
Coraz bardziej popularne i rozpoznawalne na rynku
SSC/BPO stają się stanowiska, które nie są stricte
operacyjne.

Monika
Matuszewska
Randstad
Finance Consultant

Klasyczny model organizacji SSC/BPO w swojej
strukturze zazwyczaj uwzględnia stanowiska: Szefa
Centrum, Managerów poszczególnych procesów,
Team Leader’ów, oraz stanowiska specjalistyczne:
AP/AR/GL Accountant.

Wraz z procesem dojrzewania organizacji, oraz stabilizacji procesów wzrasta zapotrzebowanie na stanowiska
eksperckie, czyli takie stanowiska, jak Subject Matter
Expert (SME), inaczej nazywane Key User, Continuous
Improvement Expert, czy Process Expert etc.
Czym charakteryzuje się stanowisko SME i jakie
są główne oczekiwania względem tej roli?

SME jest to osoba, która w organizacji SSC/BPO jest
odpowiedzialna za wszelkie projekty, które mają na
celu poprawę działania systemu i procesu.

Osoby pełniące funkcję SME bardzo często są
zaangażowane w tranzycję, mapowanie procesów,
oraz ich stabilizację; odpowiadają również za
wszelkiego rodzaju wdrożenia nowych rozwiązań
IT, wdrożenie nowego systemu ERP, czy pracę nad
ulepszeniem już istniejącego systemu.

Osoby pełniące funkcję Subject Matter Expert’a
są najczęściej specjalistami w zakresie jednego
procesu: księgi zobowiązań, księgi należności,
lub księgi głównej. Czasami zdarza się tak, że
są odpowiedzialni za całość procesu finansowo
księgowego.    
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 to ma szansę zostać zatrudniony na takie
K
stanowisko?
Subject Matter Expertami zostają zazwyczaj osoby
bardzo doświadczone, które kilka lat pracowały
na stanowisku operacyjnym, księgowym i chcą
rozwijać się w kierunku eksperta procesu.

Kandydaci na to stanowisko muszą doskonale
odnajdywać się w pracy na systemach ERP, IT,
Microsoft Office (szczególnie Excel).

Mile widziane są osoby, które ukończyły kursy
i szkolenia z zakresu Due Diligence, Visual
Basic, czy metodologii Lean, oraz mają kompetencje w zakresie przygotowania prezentacji i przekonywania kadry managerskiej do własnych wizji
i pomysłów.
Widełki finansowe przewidziane na to stanowisko
są dość zróżnicowane:
■ AP/AR Subject Matter Expert – 5000 - 7000 zł brutto
■ GL Subject Matter Expert – 8000 - 10 0000 zł brutto
■ F&A Subject Matter Expert – 9000 - 11 000 zł brutto

Praca na stanowisku Process Expert daje duże
możliwości rozwoju, oraz zdobycia szerokiej wiedzy
z zakresu ulepszania metod działania organizacji
SSC/BPO.
Osoby, które pracują na takim stanowisku
mają szansę objęcia stanowiska Global Process
Expert, czy Global Process Manager, czyli osoby
odpowiedzialnej za zarządzanie grupą proces
ekspertów. ■

Career

Subject
Matter Expert
Non-operative positions are becoming more and
more popular and recognisable in the SSC/BPO
sector.

The following positions are characteristic for
the classic SSC/BPO organisation model: Centre
Director, Process Managers, Team Leaders as
well as specialist positions, such as AP/AR/GL
Accountants.
As organisations develop and processes become
more stable, the demand for expert positions is
growing, such as Subject Matter Expert (SME),
also called Key User, Continuous Improvement
Expert, Process Expert etc.

What is characteristic for the SME position and
what are main expectations regarding his/her
responsibilities?

In SSC/BPO organisations SME is a person
responsible for all projects carried out to improve
system operation and processes.

SMEs very often deal with tasks related to
transition, process mapping and process
stabilisation, they are responsible for all kinds
of implementation of new IT solutions, new
ERP system or activities aimed at improving the
existing system.

SMEs are usually experts in one domain: accounts
payable, accounts receivable or general ledger.
Sometimes they assume responsibility for the
entire financial and accounting process.

Who can be employed in this position?
SMEs are usually very experienced individuals who
have been working in the operative accounting
position and want to develop their career towards
the process expert.

Candidates for this position must have a perfect
command of ERP and IT systems as well as
Microsoft Office (especially Excel).

Completion of courses and training sessions on
the following subjects will be an advantage: Due
Diligence, Visual Basic, Lean Methodology.
Candidates should also be competent in the area
of presentation preparation and have the ability
to convince the managers to their own visions and
ideas.
The salary range in this position is quite wide:

■ AP/AR Subject Matter Expert: PLN 5,000–7,000 gross
■ GL Subject Matter Expert: PLN 8,000–10,000 gross
■ F&A Subject Matter Expert: PLN 9,000–11,000 gross
Working as a Process Expert gives great
opportunities for development and acquisition of
broad knowledge on improving methods of operation of SSC/BPO organisations. SMEs stand a good
chance of promotion to Global Process Expert or
Global Process Manager, i.e. a person responsible
for management of a group of process experts. ■
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Po godzinach

Branża nieruchomości komercyjnych
zagrała o charytatywny rekord
Prawie 187 000 zł na rzecz fundacji Happy Kids zebrano w trakcie jubileuszowego, piątego
Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych.
W wydarzeniu zorganizowanym przez JLL wzięło udział 1000 osób, w tym 224 zawodników
w 32 zespołach.
31 lipca, w warszawskim klubie La Playa Music
Bar odbyła się piąta, jubileuszowa edycja Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych, zorganizowana przez
międzynarodową firmę doradczą JLL. W wydarzeniu uczestniczyło aż 1000 przedstawicieli
sektora. W trakcie rozgrywek zebrano rekordową
kwotę prawie 187 000 złotych, która została przekazana fundacji Happy Kids na budowę Domu Rodzinnego w Dąbrówce pod Zgierzem. Czek z rąk
Dyrektora Zarządzającego JLL w Polsce odebrał
Aleksander Kartasiński, Prezes Zarządu Fundacji
Happy Kids.
Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL
w Polsce, skomentował: „Piąta, jubileuszowa
edycja Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych przyniosła same rekordy. 32 drużyny, 224 zawodników,
łącznie ok. 1000 kibiców i gości, prawie 70 firm
wspierających wydarzenie, ale przede wszystkim
najwyższą zebraną do tej pory kwotę – prawie
187 000 zł., która została przekazana fundacji
Happy Kids. Cieszymy się ze znakomitego wyniku
i bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom,
graczom, partnerom i sponsorom za udział w tym
niezapomnianym wydarzeniu, za zaangażowanie,
wsparcie i współpracę. Do zobaczenia za rok”.

W jubileuszowych zawodach wzięła udział rekordowa liczba 32 drużyn (224 zawodników) reprezentujących zarówno polskie, jak i międzynarodowe firmy związane z szeroko pojętym sektorem
nieruchomości, takie jak Adgar Poland, Balmain
Asset Management, BlackRock, BNP Paribas Real
Estate, Capital Park, CBRE, Colliers, Cushman &
Wakefield, Dentons/VALAD, DTZ, Echo Investment, ECI, Evigo, Ghelamco, HB Reavis, Heitman,
JLL, Knight Frank, Kulczyk Silverstein Proper-

ties, MLP Group, Multi Development Poland, NAI
Estate Fellows, Neinver, Panattoni Europe,
Prologis, PZU Inwestycje, Savills, SEGRO, Skanska,
TriGranit wraz z TPA Horwath, Unibail-Rodamco
oraz Warbud. Po zaciętych rozgrywkach pierwsze miejsce w turnieju zdobyła drużyna złożona
z przedstawicieli firm TriGranit i TPA Horwath.

Sponsorami tegorocznej, piątej już edycji
Charytatywnego Turnieju Siatkówki Plażowej
Branży Nieruchomości Komercyjnych były:
AB FOTO, Batida, Cinnabon, Copy General,
Europilot, F1Karting, Flyspot, Fundacja im. Feliksa
Stamma, Fundacja Tesco Dzieciom, Grycan, Helios,
House of Tudor, La Playa Music Bar, Medicover,
Mielżyński Wine Spirits Specialities, Och Teatr,
Portico Investments, Prime Property Marketing,
Prologis, Radisson Blu, Salad Story, Sign System,
Stewart Title Limited, Tara HR Consulting, Teatr
Guliwer, Teatr Kamienica, Top Secret, Warszawskie
Centrum Atletyki, The Westin Warsaw.
Patronatu
medialnego
udzieliły
takie
tytuły jak: EurobuildCEE, Nowa Warszawa,
Outsourcing&More, Outsourcing Portal, Poland
Today, Property News, Retailnet, Shopping Center
Poland, Tereny Inwestycyjne Info oraz Warsaw
Business Journal Observer.

Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości Komercyjnych to niezapomniane wydarzenie, które już na stałe wpisało
się w harmonogram najważniejszych wydarzeń
w sektorze. Organizatorem imprezy jest firma
JLL. Rosnąca z roku na rok popularność imprezy,
wykraczająca poza sektor, pokazuje rosnącą rolę
społecznej odpowiedzialności biznesu jako coraz
istotniejszego elementu kultury organizacyjnej
firm.

JLL obchodzi w tym roku 20-lecie działalności w Polsce. Firma uruchomiła swoje biuro w Warszawie w 1994 r. i od tamtego czasu jest
wiodącym dostawcą usług strategicznego doradztwa z obszaru nieruchomości komercyjnych w Polsce i regionie.

120

nr 5/2014 (wrzesień / październik)

After hours

Real Estate Beach Volleyball
Tournament collects
record amount for charity
Nearly 187 000 PLN was collected for the Happy Kids foundation during the 5th Charity Real
Estate Beach Volleyball Tournament. Total of 1,000 guests, including 224 players in 32 teams
took part in the event organized by JLL.
On July 31st, the 5th Charity Real Estate Beach
Volleyball Tournament organized by JLL, the
international advisory company was held
in the La Playa Music Bar, Warsaw. Around
1,000 guests took part in the event. During
the Tournament, a record 187,000 PLN
was collected on behalf of the Happy Kids
foundation to support the financing of a new
family-type children’s home in Dąbrówka
near Zgierz. Tomasz Trzósło, Managing
Director of JLL Poland handed the cheque
over to Aleksander Katarasiński, President
of the Happy Kids foundation.

Tomasz Trzósło, Managing Director,
JLL Poland, commented: "The 5th edition
of the Charity Real Estate Beach Volleyball
Tournament broke every record: 32 teams,
224 players, 1,000 participants and
70 companies supporting the event. However,
the most important figure was the record
amount of money collected, almost 187,000
PLN, donated to the Happy Kids foundation.
We are delighted with this result and we wish
to thank all the players, partners, sponsors
and guests for their participation as well
as for their support and cooperation. We hope
to meet you all next year.”
32 teams (224 players) competed in the
volleyball matches. The players represented
both international and Polish companies from
the real estate sector, including Adgar Poland,
Balmain Asset Management, BlackRock,
BNP Paribas Real Estate, Capital Park, CBRE,
Colliers, Cushman & Wakefield, Dentons/
VALAD, DTZ, Echo Investment, ECI, Evigo,
Ghelamco, HB Reavis, Heitman, JLL, Knight
Frank, Kulczyk Silverstein Properties, MLP

Group, Multi Development Poland, NAI Estate
Fellows, Neinver, Panattoni Europe, Prologis,
PZU Inwestycje, Savills, SEGRO, Skanska,
TriGranit together with TPA Horwath,
Unibail-Rodamco and Warbud. After a head
-to-head competition, the team of TriGranit
and TPA Horwath proved to be victorious,
with the team from Prologis in second place,
and MLP Group third.

The sponsors of this year’s event were:
AB FOTO, Batida, Cinnabon, Copy General,
Europilot, F1Karting, Flyspot, Fundacja Tesco
Dzieciom, Grycan, Helios, House of Tudor,
La Playa Music Bar, Medicover, Mielżyński
Wine Spirits Specialities, Och-Teatr, Portico
Investments, Prime Property Marketing,
Prologis, Radisson Blu, Salad Story, Sign
System, Stewart Title Limited, Stamm Sport
Promotion, Tara HR Consulting, Teatr Guliwer,
Teatr Kamienica, Top Secret, Warszawskie
Centrum Atletyki, The Westin Warsaw.

The tournament’s media partners included EurobuildCEE, Nowa Warszawa,
Outsourcing&More, Outsourcing Portal, Poland
Today, Property News, Retailnet, Shopping
Center Poland, Tereny Inwestycyjne Info and
Warsaw Business Journal Observer.

The Charity Real Estate Beach Volleyball
Tournament has already become one of the
most important real estate industry events.
It has been organized by JLL for the fifth time.
The event's growing popularity illustrates
the importance that companies attach to CSR
initiatives and the major role that corporate
social responsibility plays in their corporate
cultures.

This year JLL celebrates the 20th anniversary of its presence in Poland. The Warsaw office was established in 1994 and since then,
the company has become the leading provider of real estate services in Poland.
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Po godzinach

Bibliografia Outsourcingu
Doktryna jakości.

Rzecz o skutecznym zarządzaniu

Autor: Andrzej Jacek Blikle
Wydawnictwo: Onepress
Objętość: 546 s.
Rok: 2014
ISBN: 978-83-246-3556-6

Nowa filozofia zarządzania

Moja książka jest efektem doświadczeń, jakie nabywałem
w latach 1990-2010, wdrażając zarządzanie jakością (TQM)
w mojej rodzinnej firmie, a także ucząc tej metody w innych
firmach i na uczelniach wyższych, co zresztą czynię do dziś.
Pierwsze wykłady z TQM prowadziłem dla pracowników firmy A.Blikle, a notatki do tych wykładów stanowiły zaczątki
Doktryny jakości.
Początki oczywiście nie były łatwe. Wiedza konieczna do zarządzania zgodnie z TQM nie jest technicznie trudna, ale jej
zaakceptowanie bywa trudne emocjonalnie. Bywa trudne, bo
zaraz na samym początku trzeba porzucić wiele przekonań, do
których jesteśmy przyzwyczajani niemal od dziecka: że nagrody motywują, że współzawodnictwo jest twórcze, że struktura
zarządcza firmy musi być hierarchiczna… Nie było więc łatwo,
ale było nadzwyczaj ciekawie, bo czasy pionierskie z zasady
charakteryzują się wysokim poziomem zaangażowania.
Pamiętam, jak nasz pierwszy nauczyciel TQM, Jim Murray,
wyraził zdumienie, że moi pracownicy zgodzili się poświęcić
na szkolenie dni wolne od pracy. „W Anglii to by nie było możliwe” – powiedział.
Andrzej Jacek Blikle – profesor matematyki w zakresie
matematycznych podstaw informatyki, pracownik PAN i członek
Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk). Prezes zarządu
stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Rady Fundacji
Centrum im. Adama Smitha oraz ponad dwudziestu innych
organizacji. Jest też dyplomowanym mistrzem cukierniczym,
a w latach 1990-2010 kierował firmą A.Blikle rozwijając ją
w tym czasie z jednej cukierni do 15 placówek w Warszawie
i 8 w sieci franchisingu poza Warszawą. Dziś jest członkiem
jej rady nadzorczej.
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Technologia w e-commerce.
Teoria i praktyka. Poradnik menedżera

Autor: Piotr Karwatka i in.
Wydawnictwo: Onepress
Objętość: 488 s.
Rok: 2013
ISBN: 978-83-246-7541-8

E-handel w pytaniach i odpowiedziach

Nadzór nad procesem tworzenia i utrzymaniem sklepu
internetowego lub dowolnej innej formy obecności firmy
na rynku e-commerce jest naprawdę trudnym zadaniem.
Wymaga ogromnej wiedzy i ogromnego doświadczenia
w kwestiach biznesowych i prawnych, a przede wszystkim
technicznych. Do pracy nad tą książką Piotr Karwatka zaprosił grono uznanych ekspertów: dyrektorów IT oraz niezależnych konsultantów, którzy zajmują się m.in. wdrożeniami,
audytami oraz utrzymaniem produkcyjnym zaawansowanych sklepów internetowych. Znajdziesz tutaj odpowiedzi na
kluczowe pytania, dotykające całego spektrum technicznych
zagadnień związanych z handlem w internecie.

Technologia w e-commerce… wypełnia ważną niszę na rynku
wydawniczym, ponieważ proponuje kompleksowe podejście do zagadnień, które do tej pory omawiane były osobno
w ramach literatury informatycznej i biznesowej. Większość
dostępnych dziś książek skupia się albo na technicznych aspektach e-handlu (sposoby korzystania z baz danych, języków programowania i frameworków), albo na ujęciu biznesowym.
Z tej książki dowiesz się między innymi:

■ jak dokonać dobrego wyboru platformy sklepowej i na jakie aspekty zwrócić uwagę
■ w jaki sposób zintegrować się z systemami ERP, stworzyć
szynę wymiany danych oraz umiejscowić system w obecnym środowisku informatycznym
■ jak poradzić sobie z dużym obciążeniem i wykorzystać
skalowalność oraz jakich narzędzi użyć
■ jak zapewnić bezpieczeństwo danych i nie narazić się GIODO
■ jak stworzyć procedury w zespole wdrożeniowym i przestrzegać tych procedur
■ jak dbać o jakość projektów od etapu analitycznego po
wdrożenie i utrzymanie
■ jak zapewnić wysoką dostępność aplikacji, SLA oraz wydajny hosting i wirtualizację.

